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Henry Havard, 1873:  
‘Als Hoorn op een bejaarde vrouw lijkt, van wie de vermagerde bekoorlijkheden te veel 
ruimte hebben, wat dan te zeggen van Enkhuizen, dat zichzelf heeft overleefd? De 
stille straten zijn te breed voor de schaarse voorbijgangers en hele wijken zijn 
verdwenen.’ 
   



Bevolkingskrimp 
Hoorn   1622-1812:  40 %           14.139 - 7.418 inwoners
  
Enkhuizen  1622-1840:  76%              20.967 - 4.988 inwoners 

Casestudie: Hoorn en Enkhuizen 

Enkhuizen 1649 1885 

Presenter
Presentation Notes
Beide havensteden kregen na een bloeiperiode in de Gouden Eeuw vanaf 1650 te maken met een afname van de handel en bevolkingskrimp, met een dieptepunt vanaf het instorten van de Republiek in 1795. Het bijna gelijktijdige verlies van de bestuurlijke positie als hoofdstad van het Noorderkwartier, het faillissement van de VOC en WIC die beide een kamer hadden in de steden en de instelling van het Continentale Stelsel boden een direct verlies van werkgelegenheid en handel en scheepvaart in beide steden. Tussen 1622 en 1812 verloor Hoorn meer dan 40% van zijn inwoners. In Enkhuizen kromp het inwoneraantal tot 1840 zelfs met ruim 76%. In de stad verdwenen in deze periode bijna 2500 panden. 



Het aantal huizen in Hoorn en Enkhuizen tussen 1600 en 1850 

‘Slooperij-storm’ 

Presenter
Presentation Notes
Het bronnenonderzoek laat zien dat in beide steden een ‘slooperij-storm’ ontstaat in de woorden van een kroniekschrijver. 



1. Kaartvergelijking 
 
 
 

 

 

2. Literatuuronderzoek     

 

 

 

 

3.  Archiefonderzoek  
 

Methodiek  

1649 1832 

Presenter
Presentation Notes
Om de hoofdvraag te beantwoorden heb ik verschillende bronnenmateriaal en methoden gecombineerd. Om wijzigingen in het stedelijke ruimte te achterhalen gebruik gemaakt van kaartvergelijking tussen de kaarten uit de Gouden Eeuw, op het hoogtepunt van de stedelijke bloei, en de eerste kadastrale opmeting, beide gedaan in 1823, aan het eind van de periode van afbraak.De kaartvergelijking is aangevuld met literatuurstudie naar secundaire literatuur en eigentijdse stadskronieken en reisverslagen. Bouwt voort op onderzoeken naar periode van krimp van Ronald Stenvert in Enkhuizen en Jos Leenders in Hoorn. Aanvulling is daarbij vergelijkend archiefonderzoek.   



1795-1813: ruim 350 verbouw- en sloopaanvragen en keuren en verordeningen 

Presenter
Presentation Notes
De kern van het onderzoek is het archiefonderzoek. Bij het onderzoek in de gemeentearchieven heb ik meer dan 350 verbouw- en sloopaanvragen gevonden uit de periode 1797 en 1813. Het gaat om verzoeken van pandeigenaren aan het stedelijk bestuur of de Kamer van Fabricage tot sloop of verbouw van hun pand. In een aantal gevallen zaten daar ook tekeningen bij. Eigenaren waren verplicht om toestemming te vragen voor afbraak. Controle door het stedelijk bestuur of Kamer van Fabricage. Hier van Wouter Swier behorend bij het verzoek om zijn bouwvallige woning aan de Zuiderboerenvaart te mogen verbeteren en vergroten. Rechtsonder voorwaarden van de raad van Enkhuizen verbonden aan de toekenning van een sloopverzoek. In de archieven zijn ook keuren en verordeningen teruggevonden rondom sloop en verbouw, op stedelijk niveau, maar ook wetgeving van Lodewijk Napoleon en Willem I.    



Inhoud 

1. Wie? 

2. Wanneer? 

3. Waar? 

4. Verzoek 

5. Waarom? 

6. Oordeel overheden 
 
 

Presenter
Presentation Notes
De gevonden sloopaanvragen zijn onder elkaar gezet in een tabel. Aanvragen geven informatie over de periode, de aard van het verzoek, de locatie, de aanvrager en de beoordeling door het stedelijk bestuurZo ontstaat een goed beeld van de omvang van de sloop, de locatie, het type ingrepen en het beleid van het stedelijk bestuur op de vele sloopaanvragen. 



Spreiding sloopaanvragen 

Presenter
Presentation Notes
Aan de hand van de locatiegegevens zijn de gevonden aanvragen zijn ook verbeeld op de kadastrale kaart. Dit geeft een beeld van de spreiding van de aanvragen, maar ook van de typen aanvragen.  Wat kwam voor: afbraak van het hele pand, verbouw of gedeeltelijke sloop, vaak aan de achterkant of door de woning te verlagen, herbestemming, sloop-nieuwbouw en incidenteel ook een aanvraag tot verkoop bij executie, waarna het pand regelmatig ook gesloopt werd. 



Resultaten archiefonderzoek 

Nadrukkelijk beleid om de afbraak te reguleren 

• Keuren en waarschuwingen 

• Voorwaarden verbonden aan sloopvergunning 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Het archiefonderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat nadrukkelijk beleid ontwikkeld werd om de slooppraktijk te reguleren. In steden was de controle op private bouwpraktijk al gereguleerd door keuren. In de Franse periode aanvullend beleid ontwikkeld. Door middel van regelgeving in de vorm van keuren, maar ook door het stellen van aanvullende voorwaarden bij sloop- en verbouwaanvragen. Drie hoofddoelen: 



Resultaten archiefonderzoek 

Nadrukkelijk beleid om de afbraak te reguleren 

• Keuren en waarschuwingen 

• Voorwaarden verbonden aan sloopvergunning 

 

 

Drie hoofddoelen: 

1. Het voorkomen van ‘ontciering’ van de stad 

2. Behoud van de veiligheid van buurpanden  
en waterkeringen 

3. Behoud van belastinginkomsten op  
onroerend goed (verponding) 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Het archiefonderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat nadrukkelijk beleid ontwikkeld werd om de slooppraktijk te reguleren. In steden was de controle op private bouwpraktijk al gereguleerd door keuren. In de Franse periode aanvullend beleid ontwikkeld. Door middel van regelgeving in de vorm van keuren, maar ook door het stellen van aanvullende voorwaarden bij sloop- en verbouwaanvragen. Drie hoofddoelen: 



1. ‘Ontciering’: locatiespecifiek beleid 

Enkhuizen, 1832 

Presenter
Presentation Notes
De locatie van het pand was een belangrijke overweging in de beoordeling van de aanvraag. Het ruimtelijk patroon in krimp dat we net zagen blijkt te worden ondersteunt door het beleid. De sloopaanvragen laten zien dat sloop langs de hoofdwegen of van representatieve gebouwen onwenselijk was. Aanvragen op deze plekken worden vaker afgewezen of er worden extra voorwaarden gesteld om ontciering tegen te gaan. Daartegenover staat dat aanvragen op meer afgelegen plekken in de stad of plekken waar al veel woningen waren afgebroken vaak werden goedgekeurd.



1. ‘Ontciering’: afschermen perceel met muur of schutting 

Achter op ‘t Zand, Hoorn, ca. 1900 Vijzelstraat Enkhuizen, ca. 1900 

Presenter
Presentation Notes
Een veelvoorkomende voorwaarde in beide steden is ook de eis om het leeg gekomen perceel na afbraak af te sluiten met een schutting of muur. Doel tweeledig: braakliggende terreinen uit het oog onttrekken om ontciering tegen te gaan, maar ook veiligheid. Indringers kunnen niet via open perceel achtertuinen bereiken. In de voorwaarden zijn met name in Hoorn gedetailleerde eisen opgenomen over de hoogte en het materiaal van de afscheiding.    



2. Veiligheid: behoud buurpanden en waterkeringen 

Presenter
Presentation Notes
Veiligheid buurpanden en waterkering. De Dijk in Enkhuizen onderdeel Westfriese Omringdijk. 



2. Veiligheid: behoud buurpanden en waterkeringen 

Presenter
Presentation Notes
Veiligheid buurpanden en waterkering. De Dijk in Enkhuizen onderdeel Westfriese Omringdijk. 



3. Financieel: behoud belastinginkomsten 

Presenter
Presentation Notes
Een vast element is ook een uitspraak over de betaling van de verponding. De belasting op onroerend goed was een belangrijke bron van inkomsten voor de verarmde stedelijke en nationale overheden. Aanvankelijke doorbetaling tot eind van het jaar. In Enkhuizen vanaf 1807doorbetalen voor tien jaar.  



Opschalen naar 
nationaal beleid 
 
• 1808: Lodewijk Napoleon 
• 1810: Lodewijk Napoleon 
• 1814: Willem I 

Presenter
Presentation Notes
Een vast element is ook een uitspraak over de betaling van de verponding. De belasting op onroerend goed was een belangrijke bron van inkomsten voor de verarmde stedelijke en nationale overheden. Aanvankelijke doorbetaling tot eind van het jaar. In Enkhuizen vanaf 1807doorbetalen voor tien jaar.  



Vergelijking  
Hoorn – Enkhuizen 
 
•  Hoorn restrictief: puin ‘ten 
   profijte van de stad’ 
   
•  Regelgeving Enkhuizen 
   bood meer ruimte voor sloop 
 

•  Verschil in omvang en 
   tempo afbraak mogelijk 
   te verklaren vanuit beleid 

Voorwaarde afbraak Hoorn 

Presenter
Presentation Notes
Beleid komt sterk overeen. Alleen ook een opvallend verschil in de regelgeving rondom de omgang met bouwmateriaal. In de literatuur veelal genoemd dat in in Enkhuizen een sloopeconomie ontstond: waarbij de afbraak van panden meer oplevert dan verkoop. In Hoorn niet genoemd. In het beleid eigenaren hier veelal verplicht om hun puin ten profijte van de stad af te staan. In Enkhuizen komt dit verbod niet voor in de aanvragen. Dit impliceert mogelijk dat de eigenaar vrij was om te doen met het materiaal wat hij wilde. De aanvragen maken ook duidelijk dat in Enkhuizen inderdaad een dergelijke praktijk van het opkopen van woningen voor sloop bestond. Verschillende namen komen een aantal keer terug in de stukken. Een van de personen wordt bij de vijfde aanvraag ook sloop verboden, omdat hij bekend staat er alleen profijt uit te willen trekken. Boete op illegaal afbreken veel lager in Enkhuizen dan in Hoorn: 25 tegen 200 florijnen. De marktwaarde van het bouwmateriaal en lagere boete prikkel voor afbraak veel groter. Kan het proces van verval en afbraak sterker versneld hebben dan in Hoorn. 



Presenter
Presentation Notes
Indruk dat de periode van krimp en regelgeving nog zichtbaar zijn als historische laag in beide steden. Ronald Stenvert al op gewezen in zijn onderzoek naar Enkhuizen.  De Binnenluiendijk, op de kaart van Hoorn uit 1649 een bloeiend havengebied. Het rijtje bebouwing links is de enige overgebleven historische bebouwing van de ooit gesloten huizenwand aan deze zijde van de dijk. Het hoge gebouw is het voormalig hoofdkantoor van de West Indische Compagnie, ooit centraal gelegen aan de haven, nu afgelegen aan de rand van de haven en het recreatiegebied het Julianapark. Het havengebied bleef na 1823 lang onbebouwd, pas in de eerste jaren van 2000 is verderop langs de dijk en rondom de haven de Karperkuil een nieuwbouwwijk ingepast. 
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Breedstraat Enkhuizen
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Breedstraat Enkhuizen
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Presentation Notes
Achterom Hoorn. Verlagen pand. Meer onderzoek zou moeten uitwijzen welke onbebouwde kavels, muren en verlaagde panden verbonden kunnen worden aan periode van krimp. 
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