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Voorwoord 

Honderd jaar woningwet, 1901-2001. Een jubileum om bij stil te 
staan. Die wet heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van het 
woonhuis. Vanaf 1902, als de wet in werking treedt, heeft zowel de 
rijks- als gemeenteoverheid grote invloed gekregen op het bouwen in 
Nederland . Woningen werden onbewoonbaar verklaard, voorschriften 
werden uitgevaardigd via bouwverordeningen, de steden moesten uit
breidingsplannen maken enzovoort enzovoort. 
In dit boekwerk is in kort bestek de ontwikkeling van het woonhuis 
in Hoorn geschetst tot aan circa 1940. De tijd na 1940, de wederop
bouw, groeikernstatus en grote bouwactiviteiten in de uitbreidingsge
bieden vraagt, om nader onderzoek en een aparte behandeling. 
De auteurs zijn erin geslaagd om in een korte tijd een handzaam 
boekje samen te stellen dat zijn weg naar zowel de vakbroeders als 
de liefhebbers van historie zal weten te vinden. De Publicatiestichting 
Bas Baltus is er uitstekend in geslaagd een mooi boek aan de 
Cultuurhistori sche Reeks Hoorn toe te voegen. 

Mr. J.Th.J. Schaper 
Wethouder Kunst, Cultuur 
en Monumentenzorg 

P.A. Schakel 
Directeur Intermaris Woondiensten 
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Inleiding 

"Honderd jaar woningwet". Het gehele jaar is er via publicaties en 
exposities aandacht geschonken aan dit belangrijke onderwerp. 
Het is tevens het jaar van het interieur. Door deze combinatie is de 
aandacht wel heel sterk gericht geweest op het thema wonen . 
Bij het onderwerp woningwet is haast vanzelf de aandacht gevestigd 
op de erbarmelijke woonomstandigheden in de tweede helft van de 
19e eeuw en de geleidelijke verbeteringen door ingrijpen van de 
overheid met regelgeving en subsidie. De vooruitgang in de woning
bouw en de aandacht voor de stedelijke structuur in de eerste helft 
van de 2oe eeuw. zijn algemeen geprezen. De enorme expansie van 
en verandering in de woningbouw ná Wereldoorlog II is voor velen 
van ons alweer bijna geschiedenis. 
De zeer slechte woonomstandigheden vóór 1900 zijn door de rappor
ten en begeleidende foto's algemeen bekend. Het was vooral de over
bevolking van de huizen die deze woonomstandigheden veroorzaak
te. De huizen zelf waren niet slecht en voldeden eens aan de woonbe
hoefte van die tijd. 
Als afscheid van het jaar waarin het wonen centraal stond, leek het 
ons goed om de aandacht te vestigen op de ontwikkeling van het 
wonen in Hoorn tot 1940. Het begrip wonen is veelomvattend, zodat 
wij gekozen hebben voor één aspect, namelijk de woonhuisindeling, 
het ontstaan en de functie van de afzonderlijke vertrekken en de 
rangschikking daarvan . Ook de achterliggende gedachten worden 
aangestipt. De invloed van de historische erfstructuur op de ruimtelij
ke vorm van de huizen komt als vanzelf aan bod. 
Er loopt een lange, traditionele lijn door deze ontwikkeling, in som
mige opzichten nog aanwijsbaar in onze huidige woningbouw. 
Dit kan nog een interessante studie opleveren, waaruit zal blijken dat 
traditie nog een belangrijke rol speelt in ons idee over het wonen. 
Wij hebben aan de hand van algemeen gebruikelijke basistypen 
getracht de ontwikkeling in Hoorn te volgen. De beperkte omvang en 
de tijdsdruk nu hebben een verdere uitdieping van deze materie in de 
weg gestaan. Wij hopen dat door het aanstippen van bronnen, zoals 

6 

de keuren (bouwvoorschriften), raadsbesluiten, de rapporten van de 
woonhuisonderzoeken omstreeks 1900 en van de onbewoonbaarver
klaringen, een uitdaging mag uitgaan voor nader onderzoek alsmede 
van een nadere bestudering van de water-, gas- en lichtbedrijven. 
Het eerste woningwetcomplex dat in Hoorn werd gebouwd was dat 
van de Venenlaan 25 t/m 87 (1909-1911). In 1993 is hierover een uit
voerige studie verschenen door drs. W.F. Jeeninga getiteld "'t Rooi e 
Dorp" uitgegeven door Stichting Stadsherstel Hoorn. In deze studie 
zijn tevens de jaren vlak vóór en na de woningwet beschreven. 
Om deze reden is in dit korte bestek niet op dit complex ingegaan. 

Het was duidelijk niet de bedoeling om de gevelarchitectuur te 
behandelen . Toch hebben wij gemeend om foto's van de genoemde 
voorbeelden te geven. Dit laatste niet zozeer als architectuurvoor
beeld, maar om duidelijk te maken dat uit de indeling van de gevel 
het verhaal van de (oorspronkelijke) ruimtelijke ontwikkeling kan 
worden gelezen. Hierbij moet wel bedacht worden dat originele inde
lingen door veranderde woonbehoeften, vaak ondeskundig, kunnen 
zijn gewijzigd. De harmonie tussen de ruimtelijke indeling en de 
architectuur is hierdoor vaak verstoord. 
Wij prijzen ons gelukkig dat op het einde van dit bijzondere gedenk
jaar, Intermaris Woondiensten en de Gemeente Hoorn ons in staat 
gesteld hebben om het hi storische aspect in deze boeiende materie, 
zij het in het kort, vorm te geven. 
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Type A, het rookhuis 

Tezamen met het grote stenen stadshuis, dat zijn oorsprong vond in 
het versterkte huis buiten de stad, kan het rookhuis beschouwd wor
den als het oudste type stadshuis. De naam rookhui s is ontleend aan 
de wijze van vuurstoken, waarbij de rook niet door een pijp buiten 
het dak werd afgevoerd. Het vuur brandde als grondvuur vrij in de 
ruimte en wordt in de keuren ("willekeuren'', waaronder ook de 
bouwvoorschriften vallen) de "vrije haard" genoemd. In verband met 
de brandveiligheid moest het vuur los van de wanden blijven . 
De rook moest door gaten in de gevels of door een rookluik in het 
dak worden afgevoerd. In de keuren van verschillende steden wordt 
ook gesproken van een muurtje om het vuur, als bescherming tegen 
wegspringende vonken door tocht en als middel om de rook naar 
boven te begeleiden. Hoe hoger het muurtje was hoe beter het vuur 
brandde. Dit muurtje ondersteunde of schoorde het vuur: de 'scoer
stien' of schoorsteen . Met het verplaatsen van het vuur naar de wand 
gaat ook de naam schoorsteen mee. Uit de keuren van Hoorn is niet 
op te maken of bij de vrije haard in het huis zelf ook de 'scoerstien' 
verplicht was. In huis had men aandacht voor het vuur. In de schuur 
of het achterhuis is dat anders. In het huis zelf was dit uit veiligheids
overweging niet noodzakelijk. Wel echter voor schuren en achterhui
zen. De keur uit 1451 regelt dat: 'Item voirtan soe moet nyemant 
after in syn huys of in syn scuyere koken of vuyeren, tenzy sake dat 
after int huys of in de scuyere een scoerstien is van stiene, opgaende 
van beneden tot boven meten dake een halve roede lang 
(breed ± 1.80 m) op een boet van vyf scelling '. 
Deze keur heeft als hoofd: 'Van scoerstienen ende heerten in scueren 
ende afterhuysen'. Een keur van 21 april 1528 geeft nader inzicht in 
deze materie: 'van vuyr te houden in den huysen '. ' Item neymant sal 
moeten vueren in sijn huys of schuyr, uitgesondert grote ronde haer
ten, dan in een scoerstien of an een stienen mure opgaende an den 
balck ende diezelfde scoerstien ofte mure sal breedt wezen een halve 
roed (± J .80 m) tot schepenen kenni sse, by vijf stuvers te verbueren'. 
De ronde vrije haard, dus het rookhui s, is in 1528 nog steeds toege-
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staan . Het is niet helemaal zeker of de vrije haard in het huis zelf ook 
zo ' n muurtje moest hebben. Vermoedelijk had men dat wel vanwege 
de betere trek en rookafvoer. In Grootebroek was het geheel verbo
den om in het achterhuis vuur te houden. In Westwoud mocht dit wel, 
doch werden bijzondere eisen aan de stookplaats gesteld. Onder de 
bepaling 'van haertsteden ' vinden wij: 'Soe wie achter viert, zal een 
haert houden, fijn beslooten drie voeten hooch'. Er moest dus een 
muurtje om het vuur worden gebouwd van circa 90 cm hoog. 

Het rookhuis was zeer fragiel gebouwd. Uit de keuren komen wij het 
een en ander te weten over de constructie en afwerking. Voor de 
wanden werd bepaald dat de onderste vier voeten (± 1 .20 m) van 
hout of van horden (vakwerk van twijgen met leem besmeerd) moes
ten zijn. De rest van de wanden was van stro. Het dak was eveneens 
van stro of riet. 
Het oud-keurboek van Hoorn stelde de houten wand gelijkwaardig 
met die van vlechtwerk en klei. Er kon ook sprake zijn van een deel
wand, 'de middelscote' , die eveneens van hout of tenminste van 
'horden, wel gheclijt ' moest zijn. 
Tussen de huizen moest een druipstrook, de "oysendrop" aangehou
den worden van tenminste één voet breed. Het druipwater van het 
rieten dak moest op het eigen erf opgevangen worden. De helft of 
een deel van de straat behoorde vroeger bij het eigendom van het 
huis. Op vier voet afstand van het huis liep een goot voor afvoer van 
het water. De stad nam geleidelijk het eigendom van de straat over en 
zorgde voor de bestrating. Het deel tussen huis en goot mocht de 
eigenaar gebruiken voor eigen gebruik zoals bankjes, pothuizen, trap
jes en luifels. Dit deel moest door de eigenaar zelf bestraat worden. 

Bij de afbeeldingen op bladzijde 1 J zien wij rookhuiz.en in een landelijke 
omgeving. Van rookhuizen in de stad zijn geen afbeeldingen bekend. 
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De polder het Grootslag bij Enkhuizen, omstreeks ;600. Onbekende schil
der. Paneel, 60 x 138 cm. Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum', Enkhuizen. 

Gillis Mostaert, 16e eeuw. De plundering van een dotp. 
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Type B, huis met binnenhaard 

Het nadeel van een vrije haard was dat de rook door gaten in de 
gevels of door het rookluik naar buiten moest wegtrekken. Boven het 
vuur mocht geen zoldervloer aangebracht worden. De verplaatsing 
van de vrije haard naar de wand bracht voordelen. De rook kon door 
een pijp wegtrekken. De zoldervloer kon in zijn geheel gesloten wor
den en voor opslag en slapen gebruikt worden. De eerste verhoging 
van het huis was door het aanbrengen van een borstwering, ongeveer 
1,50 m hoog op de zoldervloer. Dit maakte de kapruimte beter bruik
baar. De wandschoorsteen had ook nadelen. Door de pijp buitendaks 
te brengen ontstond er trek waardoor de rook wegtrok. Niet alleen de 
rook trok weg maar ook de lucht waardoor er tochtverschijnselen 
ontstonden. Om dit te verminderen werd er een wand omheen gezet, 
de eerste indeling van het huis. Deze ruimte werd "binnenhaard" 
genoemd. Was het rookhuis nog grotendeels op straat gericht, de bin
nenhaard was duidelijk privé. Dit privé-gedeelte zou in de loop van 
de ontwikkeling steeds groeien en bezit nemen van het grootste deel 
van het huis, ten koste van het openbare deel van het huis. 
Het voorste deel, het "voorhuis'', was hier nog geheel gericht op de 
straat. Op de tekeningen zijn de wanden en gevels getekend als van 
hout, maar ook baksteen kan reeds ingeburgerd zijn. De topgevels 
van houten huizen staan op vlucht om de naden tussen de verticaal 
gerichte eiken planken tegen regeninslag te behoeden. 
De bedstede is hier net als bij het rookhuis dicht bij het vuur 
geplaatst. Door de hoge borstwering was de zolder ook voor bewo
ning geschikt. Werd er ook op zolder, op een afgeschoten kamer, 
geslapen dan moesten er extra maatregelen genomen worden. 
De gewoonte was om vuur uit de haard mee te nemen naar de kamers 
boven. Omdat de angst bestond dat dit vuur op de grond gelegd zou 
worden, werd in het oude keurboek bepaald dat het vuur alleen in een 
vuurpan gedragen mocht worden, die vrij in de ruimte werd opgehan
gen: ' van pannen op solren'. 'Item waer bedden sta en op solren of in 
cameren daer men slaept, daer sel op elcke solre of in elcke camer 
een panne wesen, een vierendeel van een ellen breet op alle kanten 
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Type C, het dubbele huis 

of twee huizen onder één kap 

Een veel voorkomend type stadshuis is het "dubbele huis", ofwel 
twee huizen onder één kap. Waarschijnlijk voor een betere opbrengst 
werden brede huizen vaak gesplitst in twee smalle huizen. Ook wer
den nieuwe huizen gebouwd volgens dit type. De eenvoudiger con
structie kan de oorzaak zijn, maar ook het feit dat het brede pand 
meer aanzien aan de stad gaf dan de kleine losse huisjes. De huisjes 
mochten echter niet al te smal worden in verband met brandgevaar. 
Vandaar dat de breedte van deze hui sjes, net als van het enkele huis , 
per keur bepaald werd (keurboek 1429): 'Item soe en moet men 
gheen huus doerscieten, twe luden 1n te wonen, dat huus sel vier en 
twintich voeten wijt wesen, bij drie pont'. 
Met de voetmaat in Hoorn e28,3 cm) betekende dit een breedte van 
6,80 m, de hui sjes zelf moesten minimaal 3,40 m zijn. 
Ook toen later de wanden van steen en het dak met pannen gedekt 
was, bleef dit type gehandhaafd. 

Voorbeelden hiervan zijn: 
Grote Oost 83-85 (1587), Grote Oost 113-115 ene eeuw), 
Grote Oost 64-66 ene eeuw), Grote Oost 78-80 (ne eeuw), 
Grote Oost 98-100 ( 1865). 

In onze huidige bouw komt dit type veelvuldig voor, maar dan als 
twee villa's onder één kap. 
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Grote Oost 83 en 85 (1587). Grote Oost 113 en 115 ( I7e eeuw). 
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Grote Oost 64 en 66 ( I7e eeuw). Grote Oost 64 en 66, ingangspartij. 
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Grote Oost 78 en 80 ( t 7e eeuw). Grote Oost 98 en 100 (1865). 
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Type D, voorhuis, binnenhaard en insteek 

De binnenhaard als gezins- en woonruimte werd door de groeiende 
behoefte aan privacy steeds belangrijker van karakter. 
Het openbare deel van het huis, het voorhuis, zal steeds meer ruimte 
verliezen . Een tweede belangrijk aspect is de scheiding van wonen en 
koken . Al heel vroeg, getuige de eisen in de keuren gesteld, kwamen 
er meerdere vuren voor zoals in de schuur en het achterhuis. Het is 
mogelijk dat deze vuren een bedrijfsfunctie hadden . 
Brandstof was duur, vandaar dat er gewaarschuwd werd voor riet en 
stro om te branden , in verband met de vonken. Meerdere "haardste
den" was min of meer een luxe. In verscheidene steden werd er 
belasting geheven op de "haardsteden". 
Voor het scheiden van wonen en koken in het huis deelde men de 
hoge binnenhaard horizontaal in tweeën. Door deze "insteek" ont
stond er een op- en een onderkamer. Voor meer hoogte in beide ver
trekken werd de onderkamer verdiept aangelegd. Deze kamer was het 
daagse woonvertrek en keuken . Door enkele treden was het verbon
den met het voorhuis. 
De echte gezinskamer met meer privacy lag daarboven en was te 
bereiken via de onderste zes of zeven treden van de spiltrap, dus 
meer teruggetrokken van het voorhuis. Dit voorhuis had géén schouw 
en had een openbaar karakter door de grote open houten onderpui, 
met naast de woon- en speelfunctie, vaak ook een winkel of een aan 
huis gebonden bedrijfsfunctie. 
Het voorhuis behield de grote hoogte van 4,5 tot 5 m, wat een mooie 
lichtinval gaf, zelfs in nauwe straten. 
In de tekening zijn de wanden van steen getekend en het dak voorge
steld als gedekt met pannen. De stenen wanden waren natuurlijk veel 
brandveiliger maar zijn in Hoorn pas laat vereist. De graaf van 
Holland gaf in l 513 aan Hoorn het Octrooi (het recht) om stenen 
wanden voor te schrijven. Het dak was een veel groter gevaar voor 
brand. Om een "hard" dak te maken, dus met leien of pannen, werd 
subsidie gegeven : 'Item opten XVI den dach in Julia Anno LIX 
( 1459) is gesloten ende geconsenteert bij den burgermeesters, 

25 



1 j'.9""""1' Il / 1 
1 1 

I' 1 

1' 1 
11 

1 , __ _ 

• i- - -

Begane grond Insteekverdieping 

1 

= 

1 
-- , I 
~ 

1 
~ !! !!! !! ~ 1i:.-a-!!I !! , li 

1 1 

1 . . - - Fi: 

r -:::.. 

~r 1 Ji~ 

' 

Dwarsdoorsnede Langsdoorsnede 

Italiaanse Zeed(jk 106, reconstructie (ca. 1650). Zie blz. 32. 
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scepenen ende rycdom van Hoorn eendrachtlick, dat soe wie voertan 
sijn huys ofte scuyer bijnnen der stede van Hoorn decket met herden 
dake, dat men hem geven ende betalen sal to hulpe van den herden 
dake (tusschen twie gevelen) een Beierssche gulden van elcken roode 
(roede, ± 3.5 m) dakes". 
Het zou nog lang duren voordat alle rieten daken verdwenen waren. 
Een keur uit 1608 bepaalde dat per jaar 25 á 30 rieten daken moesten 
worden vervangen. Velius (een Hoornse geschiedschrijver) schrijft 
dat in die tijd veel nieuwe huizen werden gebouwd. Er waren kenne
lijk nog veel primitieve huizen in het begin van de l 7e eeuw. 
Deze konden door de slappe constructie geen hard dak dragen en 
hadden vrijwel geen topgevels maar schilddaken , zodat die niet voor 
subsidie in aanmerking kwamen ("tussen twie gevelen"). Er moest 
dus wel een nieuw en steviger huis worden gebouwd. 
In Hoorn zijn veel goede voorbeelden van de binnenhaard met 
insteek, namelijk: 
Italiaanse Zeedijk 106 (midden n e eeuw, zie tekening van de recon
structie blz. 26) , Italiaanse Zeedijk 52 en 56, Slapershaven 2 (zie 
tekening van de reconstructie, blz. 28 . Het voorhui s was hier ondiep 
maar wel 4,5 m hoog), West 50 (anno 1612; voor reconstructie zie 
hierna het type F met zijkamer), Korenmarkt 8 (1547; voor recon
structie zie hierna type G met drie vertrekken achter elkaar). 
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Dwarsdoorsnede Langsdoorsnede Gevel (reconstructie) 

Slapershaven 2, reconstructie ( 1612). Slapershaven 2 ( 1612), gevel 1897-
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Italiaanse Zeedijk 52 (ca. 1650). Aan de zijgevel is duidelijk te zien dat 
er sprake is van een insteek in de binnenhaard. 
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Italiaanse Zeedijk 56 (ca. i 650). De hoogte van de onderpui duidt 
op een insteek. 
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Type E, huis met binnenhaard en uitstek 

Een tweede manier om wonen en koken te scheiden, was de bouw 
van een aparte keuken op het erf, aansluitend aan het huis. Al heel 
vroeg is er sprake van achterhuizen waarin gekookt en gestookt werd 
(zie de keuren van 1451 genoemd bij het rookhuis, type A). 
Het is mogelijk dat de "uitstek"-keuken ontstaan is uit deze achter
huizen waarin gekookt werd, door deze zo dicht mogelijk bij het huis 
te brengen. In de late I 6e eeuw zijn al aanwijzingen gevonden voor 
deze aangebouwde keuken. Aangezien het achtererf lager lag dan de 
straat was het eenvoudig om onder deze keuken een provisiekeldertje 
aan te brengen. Er zijn ook gegevens gevonden dat voor het koken 
met veel stank, zoals bij vlees en vis bakken, een open galerijtje werd 
gebouwd met daarin een schouwtje. 
In de l 7e eeuw hadden de rijkere huizen vaak een zogenaamde 
"zomerkeuken" los op het erf of in een achterhuis, bijvoorbeeld 
gekoppeld aan een paardenstal. In deze zomerkeuken werd 's zomers 
het eten klaar gemaakt om het woonhuis te behoeden voor de warmte 
die nu eenmaal vrijkwam bij het koken. 
Het voorhuis is ook hier getekend met de grote houten onderpui die 
het voorhuis voorzag van prachtig licht. Ook de relatie met de straat 
werd hierdoor nog duidelijker tot uitdrukking gebracht. De borstwe
ring op zolder is in de n e eeuw teruggebracht tot twee á drie voet 
(± 60 á 90 cm). Dit type huis komt ook veel voor met een verdieping 
en zijkamer in het voorhuis (zie type F). Bij dit laatste type is de 
onderpui vaak "versteend", dat wil zeggen dat de deur niet in het 
midden maar naar één kant geplaatst is. Twee ramen geven dan licht 
aan de zijkamer. Het raam boven de deur werpt licht in de gang. 
Het type met uitstekkeuken is vanaf de straat niet waar te nemen. 
Vanuit de binnenten-einen en op luchtfoto 's vormen deze uitstekkeu
kens een aardig ruimtelijk beeld als overgang van het hogere hoofd
huis naar de open ruimte van de tuin. 
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Een voorbeeld van dit type is Grote Oost 7. De tekening geeft de 
vroeg l 7e-eeuwse reconstructie weer. De uitstekkeuken is in de 20er 
jaren van de vorige eeuw gesloopt en opnieuw opgetrokken in een 
voor die tijd kenmerkende architectuur. 

Bel-etage Voorgevel 

Grote Oost 7. Reconstructie naar de oorspronkelijke toestand 
(vroeg 17e eeuw). De deur is hier aan één zijde geplaatst vanwege de zijkamer. 
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Grote Oost 7. Uitstekkeuken (ca. 1925). 

37 



Type F 

Begane grond 

Langsdoorsnede 

BASISTYPE 

38 

Type F, huis met insteek en zijkamer 

Geleidelijk aan kwam er behoefte om het privé-gedeelte van het huis 
door te zetten tot aan de straat. De behoefte aan aparte afgescheiden 
kamers zal eveneens een rol gespeeld hebben. Hiertoe werd een deel 
van het vool'huis afgescheiden, de zogenaamde "sijdelcamer" of zij
kamer. In grotere steden had deze zijkamer ook nog een schouw, 
zodat men ook 's winters hier kon zitten en naar de straat kijken. 
Meestal vindt men in de zijkamer nog de sporen van een bedstede, 
zodat het ook nog als gastenkamertje gebruikt kon worden. 
De rest van het voorhuis behield de oude functie, gericht op de straat. 
Door de zijkamer werd het voorhuis smaller en moest ook de deur 
vanuit het midden van _de pui verp~aatst worden. Zit de deur in een 
houten onderpui niet in het midden (zowel in werkelijkheid als op 
oude afbeeldingen), dan kan men aannemen dat er sprake is 
(of geweest is) van een zijkamer. 
Het voorhuis is nog steeds 4,5 m of 5 m hoog. De smalle zijkamer 
werd dan een smal le hoge ruimte. Om deze wat overtollige hoogte 
bruikbaar te maken, werd een insteekbalklaagje in de zijkamer aan
gebracht en ontstond er een tweede zijkamertje dat met enige treetjes 
bereikbaar was vanuit de opkamer. Hierdoor ontstond er weer een 
apart kamertje waardoor het privé-gedeelte van het huis (oorspronke
lijk alleen de binnenhaard met het bindende element "de haard") zich 
verder uitstrekte over het huis. Het insteekkamertje van de zijkamer 
werd al vroeg in de inventarissen het "hangkamertje" genoemd. 
Aangezien de wand van het zijkamertje van hout was, werd het balk
laagje daarboven met ijzeren stangen opgehangen aan de balklaag 
boven het voorhuis. Als de zij- en hangkamer verdwenen zijn, kan 
men in de balklaag nog vaak de bevestiging zien van deze ijzeren 
stangen. In de kleinere huizen in Hoorn werd de zij- en de hangka
mer vaak betrokken bij het bedrijfje in het voorhuis . Er was dan geen 
sprake van een spiltrap, maar de insteek werd via een laddertje naar 
de hangkamer bereikt. Van de hangkamer kon men weer via een lad
dertje de zolder bereiken. 

Lees verder bladzijde 43. 
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Grote Oost 12 8 (lf eeuw). 
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Grote Oost 58, reconstructie (ca. 1675). 
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Eén van die vele verrassende voorbeelden is Grote Oost 128. 
Hier was de opkamer bereikbaar via een vlondertje aan de trap naar 
de hangkamer. Via een laddertje vanaf de hangkamer was de verdie
ping bereikbaar (Zie bladzijde 41 ). 
Het is ook mogelijk dat er geen sprake is van een hangkamertje, 
wanneer het voorhuis niet hoog genoeg is. Dan nam men vaak zijn 
toevlucht tot het aanbrengen van een keldertje onder de zijkamer als 
provisiekeldertje, bereikbaar vanuit de onderkamer - keuken. 
Een trapje van vijf á zes treden was dan nodig om in het zijkamertje 
te komen. 

Een goed voorbeeld van een huis met insteek, zij- en hangkamer is 
Grote Oost 132 (zie bladzijde 48).. Het betrof hier een bakkerij , waar
van de oven in de onderkamer stond (Zie bladzijde 49). 
Een voorbeeld zonder hangkamer is West 50. Het betrof hier een 
bode-transportbedrijf. Achter het huis was de paardenstal (Zie blad
zijde 44 en 45). 
Een voorbeeld zonder zijkamer is Grote Oost 58. (Zie bladzijde 42). 
In Binnenluiendijk 3 is de oorspronkelijke zij-en hangkamer nog aan
wezig. (Zie bladzijde 46-47). 

43 



= = = =• 

Begane grond Insteekverdieping 

West 50 ( J 6 l2 ). Hier is de insteek goed zichtbaar in de zijgevel. 

Langsdoorsnede 

West 50, reconstructie 1612. 
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Binnenluiendijk 3 ( 1624). De zij- en hangkamer zijn duidelijk in de 
onderpui te herkennen. 
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Binnenluiendijk 3 (1624). 
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Grote Oost 132 (1612) , voorgevel ca. 1800. Grote Oost 132, reconstructie ( 1612). 
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Type G 
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Begane grond A Begane grond B 

BASISTYPE A en B 
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Type G, huis met drie vertrekken in de lengte 

Een andere manier om het wonen en koken te scheiden, bestond uit 
het toevoegen van een woonkamer, de zogenaamde mooie kamer, 
vroeger veelal "sael" genoemd (zie tekening A). De oude binnen
haard kreeg de dagelijkse functie van wonen en koken. Deze ruimte 
moest haar licht ontvangen vanuit het voorhuis, vandaar dat bij dit 
type het hoge voorhuis en de open houten onderpui nog lang gehand
haafd bleven. In de middeleeuwen kende men deze ontwikkeling al. 
In Amsterdam zijn vele voorbeelden hiervan gevonden en het zal tot 
ver in de 17e eeuw gebruikt worden. 
Een variant hierop is het huis met de insteek in de binnenhaard, maar 
nu met de extra kamer daarachter. Yoorbeeld hiervan is Korenmarkt 8 
van 1547 (zie blz. 56). Uit dit lange huis ontwikkelt zich in de l 8e 
eeuw een variant (zie tekening B). 
De binnenhaard werd nu alkoof, terwijl het koken zijn plaats vond in 
de uitstekkeuken . 
Een voorbeeld hiervan is Grote Oost 7 (van oorsprong daterend van 
1610-15) na de verbouwing van 1771 (zie blz. 54) . Een ander voor
beeld is Breed 40 daterend van 1821 (zie blz. 52). 
Ook bij de arbeiderswoning komt dit type voor, maar dan soberder en 
veel kleiner. Voorbeeld hiervan is Gedempte Appelhaven 57-59. 
Op bladzijde 58 een reconstructie van de toestand van 1892 naar een 
schets bij de onbewoonbaar verklaarde woning in 1968. 
De panden werden samengevoegd in 1976. 
Dit type zal in de 19e eeuw in de grote steden veelvuldig gebruikt 
worden. 
Bij deze typen is de zijkamer zo breed mogelijk gemaakt, waardoor 
de voordeur aan één zijde komt te zitten. De deur aan één zijde komt 
in oude steden zeer veel voor, daar de grote zijkamer nu geheel in de 
ontwikkeling van de indeling is opgenomen en vaak de functie van 
mooie kamer krijgt. 
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Begane grond 

Breed 40. Reconstructie van de oorspronkel!jke toestand van I821. 

De alkoof is hier een kleine ruimte met bedstede en plaats voor de trap. Breed 40 ( 1821 ). 
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Grote Oost 7, reconstructie toestand 177T. 
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Grote Oost 7 ( 17e eeuw). 
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Korenmarkt 8, reconstructie 1547. Drie vertrekken achter elkaar: voor
huis, binnenhaard met insteek en achterkamer. 
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Begane grond 

Gedempte Appelhaven 57-59. 
Reconstructie oorspronkel(jke toestand 1892 naar een schets bij de 
onbewoonbaarverklaring in 1968. Ook bij dit type arbeiderswoning is 
sprake van een kleine alkoof mei bedstede. 
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Bouwaanvraag Gedempte Appelhaven 57-59, 1891. 
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TypeH 

Begane grond 

Rode Steen 15. Reconstructie oorspronkelijke situatie 
vierde kwart 18e eeuw. 

BASJSTYPE 
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Type H, het brede huis 

In het rijke milieu ontstond de behoefte om de diverse functies in 
speciaal daarvoor gedecoreerde vertrekken onder te brengen. 
Het smalle huis bood daarvoor op den duur te weinig oppervlak. 
In principe kwam het er op neer dat men naast het huis een tweede 
huis zette, waarin dienstvertrekken en de trap een plaats vonden. 
Net als bij type G, het huis met drie vertrekken achter elkaar, kwam 
de trap ook hier aan de gang en in het midden van het huis. De trap 
kreeg echter meer all ure door zijn grotere breedte, vaak met sierlijke 
leuningen en met een lantaarn (bovenlicht), waardoor het gehele trap
penhuis overdag overvloedig verlicht werd. 
In ons voorbeeld, Rode Steen 15, is de trap tussen wanden geplaatst. 
De keuken is vaak in het souterrain ondergebracht. Hier echter 
bevond de keuken zich in het rechter achtervertrek. In deze, oorspron
kelijk hoge ruimte is een insteek aangebracht, waardoor een extra, 
laag vertrek ontstond dat gezien de sporen van bedsteden als dienstbo
dekamer dienst deed. 
Ook Rode Steen 15 is niet oorspronkelijk als zodanig gebouwd; het is 
ontstaan door samentrekking van twee oudere panden. De kelder 
onder het rechterdeel is nog een restant van één van deze panden. 
Andere brede huizen, zoals Grote Oost 43 (het Foreestenhuis) en 
Grote Oost 53 (het kantongerecht) zijn ook samentrekkingen van 
oudere panden (zie foto 's). Daarnaast zijn nog afgebeeld Grote Oost 
26 en 41. 
Voorbeelden van andere brede huizen zijn: Ramen 32, Grote Noord 31 
en Nieuwstraat 18. Een late variant is Achter de Vest 56, daterend van 
1912 en ontworpen door architect H.J. Cramer. Het is een smaller 
type met de trap weliswaar op dezelfde plaats. In het eerste, niet uit
gevoerde, ontwerp zijn nog vijf raamtraveeën getekend. 
De meest rechtse travee is vervangen döor een zijontsluiting. 
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Rode Steen 15 (ca. 1780). Grote Oost 53 (ca. 1780). 
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Grote Oost 41 (ca. 1815). 
Achter de Vest 56 (1912). 
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Type 1 

Begane grond 
( alkoofwoning) 

Verdieping 
(rug aan rug woning) 

r9e-eeuwse woningbouw in grote steden 

BASISTYPE 
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Type 1, het driekamertype in de 19e eeuw 

Het driekamertype werd in de 19e eeuw een veelgebruikte woontype, 
uitgevoerd in drie en vier lagen boven elkaar, uitsluitend toegepast in 
grote steden. Hoorn kent dit type niet, maar in de ontwikkeling van 
het woonhuis is het een belangrijke schakel. 
De keuken is meestal ingebouwd en bevat naast de aanrecht en kast 
een kookni s voor fornuis of kookkachel. Het droogtoilet is op de 
gang geplaatst. De woning op de begane grond (of bel-etage boven 
het souterrain) is het grootst. De alkoof biedt ruime slaapgelegenheid, 
had geen daglicht en ramen. De bovenverdiepingen waren bij het 
goedkopere type opgedeeld in vóór- en achterwoning, beide met keu
ken en apart toilet op de gang, wat.weinig privacy bood. 
Dit type werd graag gebruikt door vrijgezellen. 
Na de oorlog, bij de grote woningnood, waren deze beperkte wonin
gen een uitkomst voor pasgetrouwden, verre te prefereren boven het 
achterkamertje in het ouderlijk huis . 
In de rijkere buurten werd de begane grondverdieping herhaald op de 
verdiepingen . 
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Begane grond Dwarsdoorsnede 

Langsdoorsnede 

Claes Stapelshof, Munnickenveld 21 at/ml ( 1683). 
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Type J, de hofjeswoning 

De éénkamer-hofjeswoning is een traditioneel type dat vele eeuwen 
overleefd heeft. Een goed voorbeeld hiervan is het Claes 
Stapelshofje. In het halletje is het laddertrapje geplaatst om de berg
ruimte op zolder te bereiken. 
In de kamer bevond zich oorspronkelijk de bedstede, de schouw en 
een hoekkast. Op de binnenplaats waren oorspronkelijk de secreten 
geplaatst en de pompen voor regen- en grondwater. 
Een ander hof, Het Pietershof, geeft een goed beeld van een 
omsloten hof. 
Een museumkamertje laat zien hoe zo'n hofjeswoning eruit zag. 
Het daarachter liggend Rozenhof, daterend van 1900, vertoont nog 
veel overeenkomst met het originele, eeuwenoude type hofjeswoning. 
Hoewel het Truydemanhof van na 1940 is (gebouwd in 1951) hebben 
wij gemeend om dit hof hier toch te tonen met een reconstructie van 
één van de woningtypen. Vlak na de oorlog was bouwmateriaal 
schaars en slechts met vergunning leverbaar. De bouw was toen nog 
geheel traditioneel , ook wat betreft de constructie. Dit hof behoort 
nog geheel tot de traditie van vóór 1940. 

Rozenhof 1905. 
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Begane grond Truydemanhof(1951) 

Claes Stapelshofje ( J683). Truydemanhof ( 195 I ) . 
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TypeK 

-------

Begane grond Eerste verdieping 

Dwarsdoorsnede Langsdoorsnede 

Grote Oost 82 en 84, reconstructie J842. 
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Type K, huis met aflopend dak 

Een goed voorbeeld van dit type is Grote Oost 82-84 daterend van 
1842. In principe komt dit type neer op het diepe huis van drie ver
trekken achter elkaar. Hierbij is echter het achterste vertrek een bij
keuken waar een gootsteen, pomp en aanrechtje stond, evenals het 
secreet. Aan de straatkant was het huis één normale laag hoog vaak 
met een dwarskap. De indeling was weer het halletje met laddertrap, 
zijkamer en woonkamer, waarachter de bijkeuken. 
De woonkamer had een bedstede, schouw en kast. In het halletje naar 
de bij- of spoelkeuken waren nog twee kasten. Deze spoelkeuken lag 
achter de achtergevel, onder een afhang van het grote, flauw aflopen
de dak. Dit wonderlijke, maar in oorsprong veel voorkomende huis
type was duidelijk gericht op besparing van bouwkosten met toch een 
normaal front aan de straat. 

Voorbeelden zijn Zon 2 t/m 24 (1874) en Grote Oost 122 t/m 126 
( 1863) en Dubbele Buurt 21 t/m 27, gesloopt in 1956 
(zie bladzijde 77). 
Een vergelijking met de huizen in de Baanstraat (type L-B) is hier 
misschien wel op zijn plaats. De bij- of spoelkeuken is te vergelijken 
met de dichtgezette waranda achter de huizen van de Baanstraat, 
waar ook een keukenfunctie zonder stookplaats is. 
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Grote O ast 82 en 84 ( 1842). 
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Type L-A 

Begane Grond (type b) 

Begane grond (type a) 

Dwarsdoorsnede (type b) 

BASISTYPE ALGEMEEN BASISTYPE HOORN 
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Type L-A, arbeiderswoning, smalle type 

In serie gebouwde woningen, tweede he(ft 19e - begin 
2oe eeuw 

De scheiding tussen de woonkamer en het kleine nette voorkamertje 
werd gevormd door de bedsteden en de kast, die gedeeltelijk onder 
de trap was geplaatst. De woonkamer was direct bereikbaar vanuit 
het gangetje. In de keuken was een klein aanrecht met gootsteen, een 
kast, een kookni s en het droogtoilet; achter de keuken was een kleine 
berging, waarin ook de kolen opgeslagen werden. Onder de bedstede 
was vaak een keldertje, bereikbaar vanuit de kast of door middel van 
het wegdraaien van het onderste deel van de trap. 
Op zolder was aan de voorkant een ,kamertje afgetimmerd met een 
dakkapel voor verlichting (type a). 
Om het huis aan te passen aan de veranderde wooneisen werd vaak 
de bedstede weggebroken en soms vervangen door suitedeuren. 
Later verdwenen ook deze deuren weer. 

Dit basistype kwam in Hoorn veel voor met kleine variaties (zie type 
b). Bij de onbewoonbaar verklaarde woningen werden naast beschrij
vingen ook schetsjes van de woningindeling gemaakt. Een veelvoor
komende variant was onder andere Gedempte Appelhaven 9-11 , date
rend van 1865 (zie bladzijde 80). Bij deze variant was de trap niet 
bereikbaar vanuit de gang, maar vanuit de voor- en achterkamer-" 
Een bedstede was niet getekend. De keuken had ook hier de traditio
nele kooknis , turfkast ernaast en de aanrecht met gootsteen. De huis
jes hadden dezelfde breedte als het basistype, maar hadden twee 
ramen in plaats van één. In 1953 zijn deze woningen onbewoonbaar 
verklaard. In 1974 werden ze verbouwd, waarbij nr. 11 werd ver
nieuwd. 
Een andere variant is het type waarbij de gang langs de woonkamer 
doorloopt tot de keuken . 
Aan de gevel ~ ijn deze typen te herkennen door de maximale breedte 
van 4 m (ook 3.5 m komt voor), de deur aan de zijkant en één of 
twee ramen. Zie ook type L-B , het brede type. 
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[aanzicht 1944 Geve 

Begane grond 

Appelhaven 9-1 I kelijke toestan Gedempte de oorspron 
tie naar Reconstruc d van 1865. 
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Begane grond Doorsnede 

Baanstraat IJ t/m 25. Reconstructie oorspronkelijke toestand van i864 
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Type L-B, arbeiderswoning, brede type 

In serie gebouwde woningen, tweede helft 19e-begin 
2oe eeuw 

Voor dit brede type zijn de huizen Baanstraat 13 t/m 25 een goed uit
gangspunt. Deze huizen zijn gebouwd door "de Vereniging tot het 
verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn". 
Op 9 mei 1864 werd deze vereniging erkend door koning Willem Ill. 
In 1863 was een oproep gedaan om aandelen te kopen voor f 250,-. 
De belangrijkste inwoners van Hoorn namen hieraan deel, Opperdoes 
Alewijn voor acht aandelen , de Vaderlandsche Maatschappij voor 
twaalf aandelen. Ook in Amsterdam had in 1851 zo ' n oproep plaats 
voor de "Vereniging ten behoeve der Arbeidende klasse". 
Hieraan namen 39 personen deel , één aandeel was f 2000,-. 
De woningen van de eerste woningbouwverenigingen in het midden 
van de 19e eeuw zouden het best bestempeld kunnen worden als 
"filantropische woningbouw". 
Dat de " markt" niet kon voldoen aan betaalbare huren kwam onder 
meer door de accijns op bouwmaterialen. 

In 1864 werden de huizen Baanstraat 13 t/m 25 gebouwd. 
De "dagelijksche woonkamer" had een kookni s, turfbank, bedstede 
en kast. Onder de bedstede was een klein ke ldertje (zie doorsnede). 
De tweede kamer had ook een bedstede, kast en trap over de bedste
de. Bijzonder was de waranda, een praktische ruimte voor keuken
functies zoals schoonmaken van groenten e.d, wassen en drogen . 
Op deze waranda stonden het secreet en de gootsteen, op het ontwerp 
"trog" genoemd. Deze gootsteen was onmisbaar. In Amsterdam werd 
deze ruimte "spoelhok" genoemd, elders in het land "de goot" . 
Deze naam verklaart de naam "gootsteen". De goot was buiten de 
stad vaak verbonden met een klein stalletje aan het hui s aangebouwd, 
voor één varken of geit. Op de zolder van de huizen in de Baanstraat 
was een extra kamertje getimmerd met een dakkapel. In 1879 werd 
de waranda dichtgetimmerd en voorzien van een deur en raam. 
Bij Baanstraat 25 is deze dichtgetimmerde waranda nog grotendeels 
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Baanstraat 25 ( 1864). 
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origineel (zie blz. 84). In 1887 werden vier dezelfde huizen gebouwd 
in de Noorderstraat (26 t/m 32). Hiervan is het bestek bewaard (zie 
bijlage VIII). Ook hier werd de waranda dicht gemaakt, eveneens 
met een deur en raam. Opvallend is dat in deze dichtgezette waranda 
geen rookkanaal of kooknis is aangebracht. Van een kookkeuken was 
dus geen sprake. In deze tijd werd getwijfeld of een aparte keuken 
nodig of gewild was. In Amsterdam werd in 1852 een prijsvraag uit
geschreven voor woningtypen met of zonder afzonderlijke keuken, 
een of meer slaapkamers of zonder slaapkamers, dus met bedsteden. 
Op Oostenburg werden in 1852 de eerste woningen opgeleverd met 
een daagse kamer en een voorkamertje. Voor het slapen werden ijze
ren gezondheidsbedden bijgeleverd. In 1858 werd overgegaan tot het 
aanbrengen van twee bedsteden omdat daar behoefte aan was. 
Bij het woningonderzoek van 1903,kwamen wat bijzonderheden aan 
het licht over de woontoestand in de panden aan de Baanstraat. 
Sommige huizen hadden een eigen gemetselde regenbak, andere 
moesten die delen met de buren. De huizen hadden een eigen privaat 
op de waranda (aanbouw staat erbij) met een "emmer", afsluitbaar en 
ontluchting via een rooster. 
Het huishoudwater liep door een goot (achter de waranda) naar het 
aangrenzende perceel. De huur bedroeg f l,40 per week. 
In 1895 werd er gas aangelegd en wel één leiding naar de kamer 
(lichtgas) en één naar de keuken (kookgas). Er werd een geschilderd 
meterkastje bijgeleverd met een gegoten ijzeren plaat voor de kook
toestellen . Het geheel kostte f 23,-. Als alle huizen in één keer de 
aanleg kregen bedroegen de kosten f 21,- . 
De "Vereniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en 
mingegoeden te Hoorn" bouwde exact dezelfde woningen (ook naar 
ontwerp van architect W. van der Horst) op het Kleine Oost 2 t/m 12 
(verbrand in 1971 en in 1979 door nieuwbouw vervangen) en op het 
West ll t/m 23. Helaas zijn deze panden in 1971 gesloopt, nadat zij 
in 1968 onbewoonbaar waren verklaard. Ook door particulieren werd 
dit type gebouwd. Als voorbeeld kan gelden Kleine Oost 27-29. 
Deze huizen dateren van 1875 (zie reconstructie bladzijde 87). 
De plattegrond is iets gewijzigd. Hier is wel een keuken aangebracht 
met daarin de trap, kleine kamer met bedstede en kamers en suite 
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met hoekschoorsteen. Ook hier was een waranda met secreet en een 
trapje naar het achtererf. Deze huizen hadden in het souterrain een 
werkplaats, bereikbaar vanaf het lager gelegen achtererf. De gevels 
waren zeer traditioneel. 
Het betrof hier duidelijk woningen voor de betere stand, gezien de 
kamer en suite en het hoekschoorsteentje. Opvallend is dat de wonin
gen voor de markt en van de filantropische woningbouwverenigingen 
veel overeenkomst hadden ; de maten (vooral de diepten) waren ech
ter voor de "markt" groter en de indeling was luxer. 
In 1955 en 1956 zijn deze huizen onbewoonbaar verklaard en in 
1956 gesloopt. 

Baanstraat r] tlm 25 ( J 864). 
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Kleine Oost 27-29 
Bel-etage, Reconstructie oorspronkelijke toestand in T 875 

naar de opname voor onbewoonbaarverklaring in 1955-56. 

Kleine Oost 27-29, Voorgevels 
Reconstructie oorspronkelijke toestand in 1875 

naar de opmeting van 1944. 
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TypeM 

Begane grond 
met middenschoorstenen 

Begane grond 
met hoekschoorstenen 

BASJSTYPE 
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Type M, middenstandswoningen 

eerste helft 2oe eeuw en de daarvan afgeleide woningwet
woningen 

Dit huistype kent altijd een verdieping. Het zijn royale woningen, 
altijd bestaande uit een woonkamer (achterkamer) en een voorkamer 
of mooie kamer. De suitedeuren met aansluitende kasten zijn onmis
baar. Het toilet bevindt zich vaak aan de voorgevel, maar werd ook 
wel onder de trap geplaatst. De keuken is getekend binnen de achter
gevelrooilijn, hoewel er ook uitstekkeukens voorkomen. 
De variant met de hoekschoorstenen komt het meeste voor. 

Als bijzonder voorbeeld kan dienen Grote Oost 14, daterend van 
1929-30; de opzet is echter royaler mede door het kantoortje aan de 
rechterkant met de daarachter liggende gang naar de drukkerij. 
Het huis is ontworpen door architect H.J. Cramer en geheel in een 
sobere vorm van de Amsterdamse School-architectuur uitgevoerd. 
Het interieur is nog geheel in originele staat met veel tegelwerk. 
De beide hoekschoorstenen hebben een rijke tegeldetaillering. 
Ook de boezem is in deze trant uitgevoerd, compleet met een glas- in 
loodraampjes met daarachter kunstlicht. 
Een voorbeeld van de daarvan afgeleide vorm voor de woningwetwo
ning is het complex Drieboomlaan-Liornestraat. Dit complex van 40 
arbeiderswoningen is gebouwd in 1920-21 voor de Coöperatieve 
Arbeiderswoningbouwvereniging "Goed Wonen" te Hoorn en wel 
door de Amsterdamse architecten Gulden en Geldmaker. Zij hadden 
veel ervaring in Amsterdam op het gebied van woningbouw. 
In het complex waren vier variant- ontwerpen , drie aan de rooilijn 
van de twee straten en één aan het ontworpen hofje. Zij volgen in 
opzet het basistype, maar zoals gebruikelijk wat soberder uitgevoerd, 
namelijk vijf meter breed in plaats van zes meter, geen rechte verdie
ping maar een zolderverdieping, soberder detaillering en één hoek
schoorsteen. Op de zolderverdieping zijn twee of drie slaapkamers 
naar gelang het type. 
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Grote Oo5t I h . 4, oekschoorste en, 
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Drie verschillende plattegronden. 

Begane grond Verdieping 

Plattegronden van het hoekpand aan het hofje Drieboomlaan. 

Complex Drieboomlaan-Liornestraat van Goed Wonen 
(nu lntermaris Woondiensten) 
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l 

Drieboomlaan, complex "Goed Wonen" (1920- 192I). 
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Liornestraat, complex "Goed Wonen" ( 1920-192 f ). Drieboomlaan, complex "Goed Wonen" (1920-1921). 
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De groei in de hoogte 

De tekeningen zijn genummerd met 1, 2, 3 en 4. 
1. Het rookhuis (zie ook type A). 
2. Het huis met een hoge borstwering (zie hieronder de eisen van de 

stad in 1594, hier getekend met stenen gevels , muren en harde 
daken. Dit type was al ouder en kon ook met rieten kap en wanden 
zoals bij het rookhuis of zoals getekend bij type B met houten 
wanden en gevels voorkomen. 

3. In 1594, 1620 en 1648 (zie hieronder) werd een minimale hoogte 
onder het wurmt (muurplaat of gootbodem) vereist van 22 voet of 
6.25 m. Velen bouwden echter hoger. 

4. In de laat 18e maar vooral in de 19e en vroeg 20e eeuw werd er 
nog een verdieping aan toegevoegd. Soms werd ook de eis 
gesteld:"Een Huys van twee viercanten hoog". 

Het rookhuis (A) kon door de wijze van stoken (de vrije haard) en de 
rookafvoer slechts uit één laag met kap bestaan. Ook de fragiele con
structie liet geen hogere bouw toe. Het huis met binnenhaard 
(type B) leidde de rook af via de wandschoorsteen en pijp. 
Hierdoor kon er in principe een verdieping opgezet worden indien de 
constructie dit toeliet. De wandschoorsteen met pijp buitendaks maak
te de groei in de hoogte mogelijk. De eerste verhoging echter was een 
hoge borstwering van circa 1.5 m. Dit tezamen met een topgevel 
leverde een hoger huis dat meer aanzien aan de stad verleende. Bij de 
uitgifte van erven bepaalde de stad de hoogte van de huizen. Dit kan 
als eerste welstandseis gezien worden . Bij de uitgifte van erven in 
1594 aan de Gravenstraat werd bepaald dat zij gebouwd moesten wor
den met 'harde dacken, steenen wanten ende steenen gevels, gemetselt 
met behoorlicke calck en steen ende getimmert met bequaeme eecken
hout'. Dus ook op de constructie werd gelet. De hoogte werd ook 
geregeld: 'mitsgaders die wurmtte (muurplaat - gootbodem) te leggen 
ten minste XV voeten uytte drempel' . Deze XV voeten is juist één 
laag plus een 1.5 m hoge borstwering. In andere delen van het land 
wordt dit genoemd een huis van "anderhalve staedse". Ook de straat 
moest onderhouden worden door de eigenaren van de huizen. 
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Bij het erf van Melisz. Schepen, liggend op een hoek van de Graven
straat, werd geëist: een huis van 'twee viercanten, dan sal het gespant 
(dakspanten) up die wurmtte, ende die wurmtte op ' t tweede viercant 
moegen setten ' . Ook elders in het land wordt gesproken van twee 
"viercanten" als er twee lagen bedoeld worden, vaak met de aanwijzing 
van 22 voet tot het wurmt. Deze 22 voet is 6,25 m. Ook op de 
Binnenluiendijk werd in 1620 voor de hoogte deze 22 voet vereist. 
Bij de uitgifte van erven aan de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk 
werd eveneens een hoogte van minimaal 22 voet vereist. 
Voor dit laatste type is Italiaanse Zeedijk nummer 106 een goed voor
beeld, (zie type D, bladzijde 26). De gebouwde hoogte is hier 25,5 voet 
of 7,25m. De eigen wensen waren vaak hoger. D~ verdieping werd 
gebruikt voor opslag getuige de pakhuisdeur. Het woongedeelte was 
geheel op de begane grond en wel voorhuis, zijkamer (oorspronkelijk), 
en onder- en opkamer. Dit huistype van twee lagen komt in Hoorn nog 
veelvuldig voor. Alleen de rijke grote panden hadden nog een extra ver
dieping. Ook in de 19e eeuw kwam de derde laag meer voor. Bij het 
middeleeuwse stenen stadshuis kwam de verdieping al vroeg voor. 
Een ander kenmerk van deze huizen was het souterrain of onderhuis. 
In het normale stadswoonhuis had het souterrain veel voordelen , name
lijk als pakhuis- en keuken. In Hoorn komt het souterrain weinig voor 
en alleen bij de grote rijkere huizen zoals Grote Oost 7, 43, 53, 6, 24, 
26, 132 en Zon 1. Dat juist op het Grote Oost veel panden met een sou
terrain voorkomen is niet vreemd, daar het Grote Oost van oorsprong 
(en nu nog) een deel van de Omringdijk is. Het achtererf ligt dus lager 
dan normaal t.o. v. de straat, waardoor het souterrain aan de achtergevel 
het best tot zijn recht komt. Aan de straatzijde missen wij dus de hoge 
stoep, die in Amsterdam zo kenmerkend is. Het betreft hier slechts 
enkele, maximaal vijf treden. In Amsterdam is het aantal treden in het 
eerste deel van de grachtengordel zeven en in het tweede deel van de 
grachtengordel negen treden. Bij het huis met een verdieping kwam in 
grote steden met woonruimtetekort al heel vroeg (l 6e eeuw) het boven
huis zijn plaats innemen. Hoorn kent in de oude stad maar weinig 
bovenhuizen. Het oorspronkelijke bovenhuis is te herkennen aan twee 
voordeuren . Voorbeelden hiervan zijn onder andere: Grote Oost 24, 94, 
127; Nieuwendam 24, Achterstraat 6-8, Ramen 25. 
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Ramen 25 ( 17e-eeuws), beneden- en bovenhuis. Grote Oost 6 (1728), huis met souterrain. 
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Grote Oost 24 (18e-eeuws), beneden- en bovenhuis met souterrain. Grote Oost 127 (eind 19e eeuw), beneden- en bovenhuis. 
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Grote Oost 94 ( 1903), beneden- en bovenhuis. 
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Vergrot~!lg van het woongenot en verbetering van 
de fiyg1ene 

Terugblikkend naar de leef- en woonomstandigheden van vroeger 
verbazen wij ons over de trage ontwikkeling in de afvoer van feca
liën, de geringe mogelijkheid om over voldoende was- en drinkwater 
te beschikken en de vaak slechte toestand van dit laatste, alsmede de 
trage ontwikkeling van verwarming. 
Met dit laatste beginnen we. 
Bij het rookhuis (type A) zagen wij dat het voornaamste vuur de 
"vrije haard" was. Brandstof was turf en hout, beide duur, zodat vaak 
gebruik gemaakt werd van ondeugdelijke brandstof zoals stro en riet, 
dat brandgevaarlijk was. De plaatsing van het vuur aan de kant met 
een pijp buitendaks gaf voordeel. De rook kon grotendeels wegtrek
ken en het huis kon in hoogte groeien. 
Eeuwenlang zou de wandschoorsteen de enige stookgelegenheid zijn. 
Het open vuur verschafte warmte en licht. Dit laatste was niet te ver
waarlozen, daar de lichtbronnen (kaarsen en olielampen) duur waren 
voor de gewone burger. 
In de 17e eeuw waren er al gietijzeren kachels, die minder vervuilend 
waren en een betere warmtestraling hadden. Er ging minder warmte 
verloren. Ook stenen kachels, hoewel niet inheems, zouden in de 18e 
eeuw wel terrein winnen. Door middel van kolomkachels en een 
geraffineerd systeem van warmtecirculatie trachtte men een betere 
verwarming te krijgen. 
Het open vuur echter bleef tot ver in de 19e eeuw populair vanwege 
de centrale plaats in het gezinsleven en het boeiende spel van het 
vuur. Ook was het open vuur nog de plaats waar gekookt werd. 
In de middeleeuwen en de 17e eeuw was de grote schouw gebruike
lijk. De normale hoogte van de onderkap van de rookkap was 1,60 á 
1,70 m. Bij terugslaande rook door verkeerde wind, kon een deel van 
de rook de kamer inkomen. Met allerlei ingenieuze schoorsteenaf
dekkingen tra.chtte men dit te verminderen. Toen in de 18e eeuw de 
kamers met zeer kwetsbare bespanning werden bekleed en ook de 
witte stucplafonds in gebruik kwamen, loste men dit probleem op 
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door de hoogte van de rookvang te verlagen tot wat wij nu de schoor
steenmantel noemen. Ook het gebruik van de spiegel op de schoor
steenmantel was daar debet aan. In de 18e eeuw speelde de as van de 
deur en de schoorsteenmantel met spiegel een rol. In de 19e en de 
eerste helft van de 2oe eeuw bleef de schoorsteenmantel in gebruik. 
In de keuken was in de rijkere huizen naast de grote open schouw 
ook het stenen fornuis in gebruik. In de 19e eeuw verdrong het ijze
ren fornuis het stenen fornuis geheel vooral door de vele functies 
daarvan. Bij de arbeiderswoningen was na het midden van de 19e 
eeuw de kooknis in gebruik. De hoogte daarvan was bijna dezelfde 
als van de oude rookkap. Daarin kon een fornuisje of een kookkachel 
(met platte bui s) geplaatst worden . . 
Bij de eerste woningen voor arbeiders en mingegoeden die in de 
tweede helft van de 19e eeuw werden gebouwd door toen nog parti
culiere woningbouwverenigingen was er geen sprake van een keuken 
maar werd er gekookt in de dagelijkse kamer. Er was dan sprake van 
een spoelhok, vaak niet meer dan een kast, waar de gootsteen was 
geplaatst. Bij de door de markt geleverde woningen (zie het smalle 
type L-A) was er nog sprake van een afzonderlijke (uitstek-)keuken. 
Bij sommige woningbouwverenigingen werd de kookkachel in de 
huur verrekend. In de late l 9e en in de eerste helft van de 2oe eeuw 
werd de kachel bij de gegoede burger vervangen door de haard (wij 
begonnen met de "vrije haard" en eindigen hier bij de haard). 
De centrale verwarmjng heeft grote consequenties gehad voor de 
manier van wonen. Ieder vertrek in huis kon nu verwarmd worden. 
In de ontwikkeling van de woonhuisplattegrond zagen wij dat de 
privacy het steeds won van het openbare karakter van het huis. 
De warmte, toen nog gebonden aan één of twee stookplaatsen , zorgde 
ervoor dat het privé-gedeelte van het huis niet verder opgesplitst 
werd. Het gezin had nog een vaste plek. De centrale verwarming 
maakt het echter mogelijk dat elke kamer apart bewoond werd, zodat 
er vele, weliswaar beperkte, wooneenheden in het huis ontstaan met 
eigen warmte, licht en geluid. 
Toch is er in onze moderne woning weer behoefte aan een centraal 
punt. De open haard, niet zozeer voor de warmte maar voor de emo
tionele waarde die daaraan toegekend wordt, voorziet daar in. 
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De afvoer van fecaliën 

Achter op het erf was plaats voor het secreet. Bij de woning aan een 
gracht of sloot was het over het water uitgebouwde "huisje" nog lang 
in gebruik. Beter was om de fecaliën op te vangen in beerputten of af 
te voeren in riolen. Hoorn had een bijzonder systeem van riolen. 
De oude stad werd gekenmerkt door vele veenwateren en sloten die 
het water van het achterland afvoerden naar zee. Deze watertjes wer
den in de loop van de eeuwen versmald en overkluist. Deze over
welfde wateren werden dan ook als riool benut. De meeste grote hui
zen waren dan ook aangesloten op dit rioolstelsel. Het merendeel van 
de huizen echter moest zich tevreden stellen met tonnetjes of 
emmers. Deze moesten worden geleegd, wat dan ook dapper gebeur
de, vaak op niet juiste wijze in openbare wateren , laansloten, "in 
sinkputten en op de glooiing van den zeedijk" . 
De stad nam de zorg over het ledigen van de tonnen zelf in de hand. 
Dit was voor iedere stad hetzelfde, maar in Hoorn was daar nog tot in 
onze tijd sprake van. In 1931 schreef de directeur van de 
Gemeentereiniging een brief aan het gemeentebestuur (zie bijlage V). 
In 1914 werd de reinigingsdienst in eigen beheer genomen. 
De bestaande manier van afvoer was "weerzinwekkend", de emmers 
moesten in de late avond- of vroege morgenuren op de stoep worden 
gezet. In de jaren 1914-15 werd het wisseltonsysteem ingevoerd. 
Hiervoor waren nodig 2250 stuks gegalvaniseerd ijzeren tonnen en 
trechters, alsmede twee complete bespanningen en drie beerwagens. 
In 1931 waren nog 1650 tonnen in gebruik . Er was een lijst bijge
voegd van de straten en de hoeveelheid tonnen daarin. 
De "Derdeboomlaan" spande de kroon met 109 tonnen. 
Ook het Grote Oost had nog 84 tonnen . In 1954 waren er nog ca. 716 
tonnen in gebruik. In een brief van de PSP in 1970 aan het gemeente
bestuur staat dat er nog 40 woningen, waaronder een aantal in bezit 
van de gemeente, geen WC bezitten maar op het tonnetje zijn aange
wezen. Dit wordt door het bestuur ook bevestigd met de lijst van 
deze panden. De laatste tonnen, en wel aan het ABC, werden in 1977 
verwijderd (zie bijlage XIV). 
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Water, gas en licht 

Tot in het begin van de 2oe eeuw moesten bij de bouw van nieuwe 
woningen nog gemetselde regenwaterputten aangebracht worden. 
Vaak moesten twee huizen gebruik maken van één regenput. 
De waterleidingmaatschappij werd in Hoorn pas circa 1914 opge
richt. In 1914 werd Hoorn aangesloten op het electriciteitsnet. 
De gasfabriek werd gebouwd in 1857. Zoals wij bij de huizen in de 
Baanstraat gezien hebben, bood de directeur van de gasfabriek in 
1895 aan om gasleidingen in deze huizen aan te leggen . 
In 1914 werd de waterleiding in deze huizen aangelegd. 
De elektriciteit kwam nog later. Bij de arbeiderswoningen in de 
Yenenlaan (gebouwd 1910) werd pas in 1930 elektriciteit aangelegd. 
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Bijlage I. Gronduitgifte aan de Gravenstraat r594 
Memoriaal van burgemeesters 1565-1620. Oud-archief Hoorn inv.nr. 15, 
berg nr. J 51, folio 93. Transcriptie door L.PM. Hoogeveen. 

Mijne heeren de burghemeesteren ende gemeene vroetschappe der 
steede Hoorn hebben in erffpachte tegens 6 ten 100 vercoft deese 
navolgende erffven. 
Alles soe groot ende cleyn deselve jegenwoordich affgesteecken ende 
gelegen zijn aen de oost- ende westsijde van de Gravestraet, Waer, 
van die pachte ingaen sall Maye eerstcommende. 
Met voorwaerden dat die selve erffven binnen den tijt van twee jae
ren betimmert zullen moeten werden, met harde daecken, steenen 
wanten, ende steenen gevels, gemetselt met behoorlicke calck ende 
steen, ende getimmert met bequaeme eecken hout. 
Mitsgaders die wurmtte te leggen ten minsten XYvoeten uuytte 
drempell , upte verbeurtte van noch een mael soo veel voor de erffven 
te betaelen, als daer vooren uuyt belooft sa! sijn . Ende sullen all even 
well gehouden weesen de selve erven te betimmeren in manieren als 
voorscreeven is. Ende oock die straeten onderhouden als andere 
burgers. 
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Bijlage ll. Gronduitgifte aan de Italiaanse Zeedijk I647 
Memoriaalhoek van burgemeesters 1647-r663. Oud-archief Hoorn, 
inv.nr. r5, herg111: 154, folio 1-3. Transcriptie door L.PM. Hoogeveen. 

[in de marge:] Vercopinge der erfven van den toorn bij ' t Hooft 
allangs de dijck 

Mijn Edele Heeren Burgermeesteren ende vroetschappen der stede 
Hoorn zullen vercopen sekere erven gelegen aen Westerdijck begin
nende uyt den oosten jegens over de tooren bij ' t Hooft ende soo 
voorts vervolgens allanges de Westerdijck zulcx I?aerder ende claer
der bij de caerte nopende de wijtte off breete, ende diepte off lengte 
aengewesen staet. Op de naevolgende conditien ende voorwaerden 
daernae eenen yegelicken coper hem sal gehouden zijn te reguleren . 

[in de marge:] Nota: De erven die op den l3en january 1648 vercocht 
zijn, zal men betimmeren de zelve ' t le jaer, innegaende may 1648 
toecomende. 

Eerstelijck dat de copers van de erven ende gronden streckende in 't 
oosten allanges de breete van de Westerdijck gehouden zullen zijn 
d'selve gecochte erven te betimmeren, binnen de tijt van drie jaren 
nae mey deses jaers 1647 met steene gevels, zoo aen de west- als aen 
de oostzijde, steenen wanden , ende harde daecken, latende aen 
wederzijden leggen vijff duymen voor de huysdrop ende watergan
gen, ten minsten twee ende twintich voeten uyt de bovencant van de 
onderste deurs drempel volgende de keure deser stede. 

Ende indien de coopers d' voorseyde erven in ' toosten gelegen bin
nen d'voorseyde tijt van drie jaren in voegen als vooren niet en 
quamen te betimmeren, sal alsulcke onbetimmerte erve, off erven bij 
de magistraet deser stede wederom zonder eenige contradictie aenge
vaert, van nieuws opgeveylt ende vercocht worden, zonder dat de 
stadt sal gehouden zijn restitutie te doen van de ontfangen renten, off 
interessen der onbetaelde coop ende custingepenningen voor de zel-

ll2 

( 
ven erven uytgelooft, blijvende de cooper gehouden, ende verbonden 
de onbetaelde renten off interessen mitsgaders ' t geene de erven bij 
vercopinge minder mochten comen te ge lden, a ls eygen schuit te vol
doen ende te betalen. 

D ' voorseyde coopers van de erven in ' toosten staende, zullen aehou
den zijn haer water te loosen, nyet ten westen maer ten oosten ~oor 
aen des heeren straet, blijvende de cayen voor de zelve erven in 
eygendom aen de stadt. 

Ende wat erven gelegen zijn jegens over Melcknapssteech streckende 
van ' t westen tottet oosten, zullen betimmert moeten worden mette 
gevel in ' t westen in conformite van ' teerst articule van dese condi
tien volgende de keure deser stede ende voor uytwateren nyet ten 
oosten maer ten westen. 

[in de marge:] Nota: De erven die op den 13en january 1648 vercocht 
zij n sal het timmeren van dien innegaen may 1648. 

Maer wat aengaet de erven gelegen aen de strate van de voorseyde 
Westerdijck, zullen worden vercocht deurgaens streckende van den 
midden des straets, zoo di e geleyt sall worden, uytten noorden tot aen 
' t zuyden op alsulcke wijtte ende langte, als op de caerte geteyckent 
staet. Ende zullen de erven gelegen int noorden aen de Westerdijck 
moeten betimmert worden binnen de tijt van drie jaren nae may toe
comende, maer de erven aen ' t suyden nae de haven sal men moeten 
betimmeren binnen de tijt van ses jaren nae may 1647. 

D 'zelve erven aen de Westerdijck gelegen zullen haer waterlosinge 
van de huysen moeten Ieyden tusschen de huysen van de straet van 
de selve Westerdijck zuyd aen tot in des havens water toe. 
Des sall de stadt voor de eerste mael de wallen ende straet aen de 
watercant t' haren casten maecken ende opleveren, op alsulcke 
hoochte ende breete als Haer Edele nae gelegentheyt verstaen zullen 
te behooren. 
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De geene die d' voorsyede erven aen de Westerdijck deurgaens zullen 
coopen zullen hebben de kayen voor haer gecochte erven gelegen tot 
aen des havens water toe. 

De wormpte van de te timmeren huysen soo wel in 't noorden als in 
' t suyden sullen met opgaende gevels van steen aen de straette ende 
voorts met harde daken ende wanden als voren in conformite van de 
keure deser stede moete geleyt worden ten minsten 22 voeten uyt de 
bovencant van de benedenste drempel des deurcosijns aen de heeren 
straete responderende. 

De coopers sullen voorts gehouden sijn, nae dat .de eerstemael de 
straten ende kayen bij de stadt opgemaect sullen sijn, d'selve straten 
kayen ende bolwercken tot haeren laste ende costen te onderhouden, 
maecken ende repareren voor haer gecochte erven gelegen naer de 
keure ende ordre bij de magistraten daer op te maecken ende te stel
len . 

De coopers van de erffven aen de Westerdijck sullen gehouden sijn 
aen de waterkant naer de haven toe, voor elcke erve leedich ende 
onbeslagen te laten leggen de spatie van 3 voeten breette om toe
ganck te mogen hebben tottet bolwerck ende water tot discretie van 
de Edele heeren burgermeesteren. 

Ende oft gebeurde, dat eenich misverstant uyt de voorseyde conditien 
ende voorwaerden mettet geene daer aff dependeert mochte comen te 
resulteren off ontstaen sullen deselve disputen ende questien door ' t 
oordeel van de Edele heeren Burgermeesteren indertijt in alle equi
teyt ende discretie worden gedecideert daer mede de contendenten 
sich sullen moeten genoegen ende tevreden houden. 

[in de marge:] Nota: in reguard van de erfven die op den 13 january 
vercocht zijn, sal de le custingh betaelt worden le may 1648, de 
tweede may 1649, de derde may anno 1650. 
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D' voirseyde erven sal men vercopen op conditie dat de uyt te leveren 
custingen sullen moeten worden betaelt in de aenstaende meymaent 
Anno Domini 1647 een derde paert, may 1648 het 2e derde paert 
ende mey 1649 't laetste derde paert. 

Ten ware eenige coopers de uytgelooffde penningen wilden houden 
op renten off interessen 't welck sijluyden sullen vermoogen te doen 
mits dat d'selve copers sullen gehouden sijn te betaelen interesse 
tegens den penning 20 in ' tjaer van de stilstaende ende onbetaelde 
custingpenningen vrij suiver geit sonder eenige cortinge van 10, 20, 
40, 50 minder off meerder penningen contributien off ommeslagen 
uyt crachte van eenige placcaten, resolutien off andere ordonnantien 
ter contrarie disponerende d 'selve alle renunchierende ende te buyten 
gaende bij desen blijvenden deselve erfven daervoor mettet getim
merte ende opstal van dien specialicken gehipotequeert verbonden 
ende executabel. 

Des blijven alle de coopers van de voorseyde erffven echter gehou
den nae expiracie van de tijt van thien jaren naer date van de verco
pinge tot believen van de Edele heeren Burgermeesteren ende vroet
schappen de hooftsomme met de verlopen renten oft interessen in 
promptis ten eenen mael in gereede penningen op te brengen ende te 
betaelen sonder eenig contradictie off uytvluchten ter contrarie, op 
pene dat de voorseyde erffven mettet opstal van dien daer vooren 
aengesproken ende geexecuteert sullen mogen werden, als van ver
scheenen custingen ende verloopen renten altijts is gepractiseert 
geweest. 

De coopers sullen gehouden sijn te stellen voor haer uytgelooftde 
custing oft cooppenningen ende ter voldoeninge der selver een oft 
twee souffisante borgen binnen de tijt van 24 uren off dat bij gebreke 
van dien 't gecochte erffve off erven weder van nieuws sullen werden 
opgeveylt ende vercocht tot coste ende laste van den eersten cooper 
ende meerder.geldende sal comen tot prouffijte van de stadt. 
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De coopers sullen oock gehouden sijn boven haer uytgelooftde coop-
penningen van yeder gulden der selver voor rancoen te betaelen een 
stuyver. 

Op alle welcke conditien coopers gebleven sijn van de hier nae 
gespecificeerde erffven der geene die aldaer genoemt ende wiens 
naam hier achter aen uytgedruct ende geschreven staen. 
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Bijlage lil. Bouw- en Woningverordening 1906 

Bouw-en Woningverordening 
VOOR DE 

GEMEENTE HOORN. 

HOOFDSTUK!. 

Voorschriften betreffende het bouwen. 

AFDEELJNO 1. 

Plaatsing van de gebouwen ten opzichte van den 

openbaren weg en van elkander. 

Art. 1. 

Het is verboden te bouwen anders dan hetzij aan de bij inwer

kingtreding dezer verordening bestaande openba re stra ten, hetzij 

aan openbare straten, aangelegd overeCnkornstig de bepalingen dezer 

verordening, hetzij{ aante leggcn openbare straten in den zin 
van art. 77. 

Onder bouwen aan openbare straten is begrepen het bouwen 

op zoodan îge wijze, dat zich tu sschen het gebouw en de straat een 

open ruimle of tuin bevindt van ten hoogste 10 Meter diepte. 

Burgemeeste r en Wethouders zijn bevoegd van het bepaalde 

in hel eerste lid van dit artikel vrijstelling te verleencn, v1)0f zoo
veel betreft: 

a. kerken, scholen, fabrieken, boerenhofsteden of villa's; 

b. tuinhuizen en andere bijgebouwen, achter het hoofdgebouw 
gelegen; 

c. het oprichten van ge bouwe n in de bij de in werkingt1eding 
dezer verordening bestaande hofjes. 

Art. 2. 

Het is verboden een openbare straat aan te leggen , tenzij met 

vergun ning van den Gemeenteraad, in overeenstemming met de 

voorwaarden door die vergadering. ten aanzien van plaats, richting 

afmetingen, peil als anderszins vast te stellen en O\'ereenkomstig de 

voorschriften in het volgend artikel verval. 

De aanvragen om bovenbedoelde vergunning te verkrij gen, 

moet schriftelijk geschieden. Daarbij moet worden ovt:rgelegd een 

plan van aanleg van de straat en van de wijze harer bestrating 

met de noodige doorsneden en met teekenîngen, aangevende a l de 

werken , die op, in of onder d ie straat, overeenkomstig het volgend 
artikel, zullen moelen worden gemaakt. 

Een en ander moet zijn vervaardigd op een sctrnal niet kleiner 

da n van l op 500 wat de lengteprofielen en van 1 op 50 wal de 

dwarsp"rofîelen en de doo1snedcn bdrefl en in tweevoud worden 
ingezonden. 

Alle hier bedoelde tcekeninge n, plans en beschrijvingen moeten 

met de aanvrage zijn gewaarmerk t door hem, di e de vergunning 
tot het aanleggen der openbare straat behoeft. 
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Art. 3. 

Onve rminderd de voorwaarden daarenboven of in afwijkin g 

daarvan va st te s tellen , zijn bij den aanleg van ope nbare straten, 

als alge111ce11e regels, de volgende bepalingen in acht te nemen : 

a. de straten moeten aan beide zijden over hare volle breedte 

a.111 besta;inde of aan ontworpen straten aansluiten en een breedte 

hebben va n tenm inste 8 meter; 

b. de afstand van eene mei de aan te leggen straat evenwijdig 

of na genoeg evenwijdig loopende straat moet tenminste 24 Meter 

bed ragen . 

Is of wordt evenwel tusschen de beide straten slechts éénc rij 

gt:bouwcn gest icht, dan behoeft de hier bedoe lde afstand niet meer 

te bedragen dan 12 Meier. 

c. de strate n moeten met keien of klinkers worden gep laveid 

en voorzien van verhoogde voetpaden met hardsteenen banden; 

d. de straten moeten worden gerioleerd en voorzien van de 

noodige slraatsyphons, van gasleiding en van straatlantaarns; zij 

moeten desgevorderd worden beplant. 

Art. 4. 

De eigenaren van openbare straten, waarin zich werken als in 

het voorgaand artikel omschreven bevinden, zijn verplicht die wer

ken, ook al zijn zij niet krachtens deze verordening daargesteld, 

ten genoege van Burgemeesler en Wethouders in goeden staat te 

onderhouden en, op de eerste aanmaning van Burgemeester en 

Wethouders, binnen den door dezen te stellen termijn te herstellen. 

Zij zijn mede verplicht om de straatlantaarns ten genoege van 

Burgemeester en Wethouders te verlichten op de uren, gedurende 

welke de stadsverlichting ontstoken is. 

Art . 5. 

Voor zooverre de voorwaarden tot overname door de gemeente 

van de niet aan haar toebchoorende straten niet zijn geregeld bij 

de vergunning, bedoeld in art. 2 dezer verordening, kunnen die 

straten, op de in elk bijzonder geva l door den Gemeenteraad vast 

te stellen voorwaarden, door de gemeente worden overgenomen. 

Art. 6. 

Het is verboden te bouwen of de grondslagen van gebouwen, 

gevels, muren of andere afheiningen te maken, anders dan met in

achtneming van de door Burgemeester en Wethouders aangewezen 

rooiing . 

Bij het aanwijzen der rooiing houden Burgemeester en Wet

houders zich aan de rooilijnen, gelijk die door den Raad zijn vast

gesteld. 

Is voor een ige bestaande straat door den Raad geen rooilijn 

vastgesteld, dan wordt de lijn gevolgd, die in het verlengde ligt 

van de naastliggende gebouwen ot afheiningen. Liggen de naast

liggende gebouwen of aiheiningen in verschillende rooilijnen, dan 

geld, hel verlengde van de rooilijn van het meest achterwaarts 

gelegen gebouw of afheining. 

Wordt afwijking van de door den Raad vastgestelde of in de 

vorige alinea aangeduide rooilijn gewenscht, dan wordt door den 

Raad de te volgen rooi ing nader bepaald. 

Het is verboden, tenzij met vergunning van Burgemeester en 

Wethouders, te bouwen achter de door dat college aangewezen 

roo ilijn . 

Art. 7. 

Het is verboden cenig gebouw of eenig onderdeel van een ge

bouw aan de zijde der openbare straat te laten uitsteken buiten de 

rooilijn, zooals die door Burgemeester en Wethouders, krachtens de 

bepalingen van het voorgaand artikel, is aangewezen. 
Ten opzichte van voorspronge n, kleiner dan 0.16 Meter en van 

balkons, erkers, kroonlijsten en dergelijken, mits de onderkant dier 
laatsten hooger dan 2.80 Meter boven de straat ligt en niet meer 
dan 1 Meter uitsteekt, kan door Burgemeester en Wethouders on!-



heffinR van dit verbod wordl'n verleend, te rwi jl zij nmtren t de 
:1fsnijd ing van den hoek va n hoekgebouwen nadere eischen kunnen 
stellen, met di en verstande , dat de lijn van afsnijdin g geen groo!c r 

lengte zal mogen ve rkrijgen dan van 3 Mete r 

Art. 8. 

!-l et is ve rboden in straten, welker breedte niet meer da n 4 

Meier bedraa gt, Ie bouwen, tenzij op een a fstand van len minste 

2 Meier uit de as dier straat. 

Art. 9 

Het is ve rboden, tenzij met vergunnin g van Burgt'.mecstcr en 

Wethoude rs, aan ec nig gebouw, muur of afhcining eenig over de 

openbare straa l of over hel openbaar water u it stekend voorwerp of 

werk te maken of te hebben. 

Art. 10. 

Het is verboden eenig gebouw, beste md to t wonin g, op Ic 

richten, tenzij lang." den achtergevel o f langs een der zij gevels 

daarvan worde open gelaten eene geheel onb ebouwde en ni et over

dekte ruimte, waa rvan de oppervlakte tenminste t / :.i gedeelte be

draagt van de oppervlakte van het gebouw. 
In bijzondere geva ll en kan de gemeent eraad on theffing ver

Jeencn van dil verbod. 

AFDEELIN G ll . 

ttoogtepci l van den vloer der bencdenwoonvertrekken en 

hoogte de r gebouwe n. 

Art. ll. 

Het is verboden de v loeren der bcnedenwoonverlrekken lager 

te legge n dan 0.15 Meier boven de kruin der st raat waaraan ge

bouwd wordt, of, ind ie n het gebouw verder dan 10 Meter van eene 

st raat verwijderd is, boven den aangrenzend en beganen buitengrond, 
terwijl de bedoeld e vloeren in ~een geval lager mogen worde n 

gelegd dan 1.00 Meter boven hel zomerpeil va n den polder, wnar

in het gebouw is gelegen, o f dan 2.90 Meter + A. P., indien 

gebouwd wordt in hel bu iten de bed ijking ge legen gedeelte der 

gemeente. 
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd hie rvan vrijste lling 

te verleenen ten behoeve van sous terrains, die deel ui t maken van 

woningen, welke behalve de sousterrain ·verdieping nog twee hooger 

gelegen verdiepingen bevallen, mits word e in acht genomen da t: 

a . de zoldering van het sousterra in niet la ger li gge dan 1.50 

Meter boven hel hoogste gedeelte der vóór hel perceel ligge nde 

openba re st raat of van het aangren zend erf ; 

b. de afvoer va n huis·. en he melwater onder voldol.'nd afschot 

geschiede. 

Art. 12. 

l-l et is verboden een gevel of ee n gedee lt e va n ee n ge vel aan 

de straatzijde hooger op Ie trekk en dan, indien de straatbreed te 

meer dan 4 Meier bedraagt , anderhalf maal en, indien de straatbreedte 

4 Meter of minder bedraag1, éénmaal de breedte van de aan gren· 

zende openbare straat. mei di en ve rstande , dat eene hoogte van 

18 Meter niet ma g worden overschreden en da t a ll e gevels van een 

hoekgebouw tot op 16 Meter van den hoe k mogen worden opge

trokken tot dezelfde hoogte a ls de aa n de brced ~tc straal s taande 

gevel. 
Deze voorschriften gelden niet bi j het bouwen aan straten 

waarvan slecht s ééne zijde tot bebouwing is bestemd. 
De hoogte van den geve l wordt ge mckn uit de kruin der 

straat tot aan den bovenkant der kroonlijst , gootlijs t of balustrade, 
o f bij puntgeve ls tot aan de ha lve hoogte van den top va n den 

naa r de straa t toegckeerdcn puntgevel. 
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Onder de brecd lc der openbare strnat word t in d il arti kel ver· 
staa n de afstand tu sschen de tegenover elkander ge legen rooil ijnen. 

De Gemeent eraad kan vrijste lli ng verleencn van bove nstaa nd e 

bepa lingen . In dat geval gelden de door die Vergade rin g Ic stell en 

n11dcre c1sc tic11 l 
AFDEELING lil 

Afmetinge n der te r bewo nmg 111 te richte n vert ekken 

e n van trappen e n po rtalen. 

Art. 13. 

!-l et is verboden ee n gebouw of een gedeelte van een gebouw 

op te ri cht en, om te dienen tot won ing, tenzij: 

a. iedere zich daarin be vindende of te maken wonin g, hetzij 

op den beganen gru nd , hel~ij op de eers te verd ieping, eene opper

vlakte hebbe va n tenmi nste 30 M2, ge meten binnen de muren : 
b. iedere woning tenminste 2 woonvertrekken bevatte, waar· 

van , zoo de woning minder dan 4 woonvertrekken beva t, althans 

één ce ne oppervlakte hebbe vnn tenminste 16 Mt, te rwijl in wo

ningen met vier of mee r woonvertrt kken althans êén woouvertrek me t 

ecne oppervlakte van tenminste 14 M~ moet worden aangetroffen. 

De hier bedoe lde opperv lakten worden gemeten na aftrek zoo

wel va n al le betimmering, als van aangebouwde alkoven of andere 

ruimten waarvoor geen deuren zijn aangebracht . 

c. de hoog te der woonvertrekken, gerekend van den vloe r 

tol aa n den ond erkant der balk laag, ten minste 2.75 Meter bedrage, 

mei d ien verstande ·dat, wanneer twee der woonvertrekken aan deze 

bepaling voldoen, dit voorschrift niet toe passelijk is op zolder· 

woonvertrekken, waarvan de vrij e hoogte over de halve opperv lakt e 

minstens 2. 10 M. moet bedragen; 
d. de zolderverdieping behoorlij k beschoten en aan alle zijden 

omringd zij door eene borstwering, ter hoogte van ten minste 0.50 M. ; 

e. iedere won in g ee ne buitendeur hebbe van ten minste 

0.85 Meier breed te; 
f. de toegang tot de aan de straat liggende woonvertrekken 

door een gang of door een portaa l, ter oppervla kte van ten minste 

1 M~. van den ope nbaren weg zij gescheid en. 

Art. 14. 

li et is verboden bij het oprichten van ee n gebouw of een 

gedeelte van een gebouw, bestemd to l woning: 

a. ee n t rap, die den eenigen toega ng tot eene won in g vormt, 

aan te brengen met eene binnen werksche breedte va n minder dan 

0.90 Meter, of wel met eene aantrede van minder en ee ne optrede 

va n meer dan 0 .20 Meter; 
b. overige trappen, niet onder sub a van dit artikel bedoeld , 

aan te Jm:: ngen met eene binnenwerksche breedte van minder dan 

0.80 Meier. o f wel met eene aan tn~de van minder dan 0.16 Meter 

en eene optrede van meer dan 0.20 Meter, met dien verstande, dat 

voor trappen naar zolders en kelders met eene binnenw erksche 

breedte van 0.65 Meter kan worden vo lstaan ; 
c. gangen of portalen te maken, die minder dan 0.90 Meier 

breed e n minder dan 2.20 Mete( hoog zijn. 

AFDEELIN G IV. 

Privaten. 

Art. 15. 

Het is verboden een gebouw of ee n gedeelte van een gebouw 

op te richten, om Ic dienen tot won ing, zon der het te voorzien 

van ten minste één privaat voo r elk gezin, dal het gebouw of het 

gedeelte van het gebouw blijkens zijne inrichting zal kunnen bewonen. 

Burgemees ter en Wethouders zijn bevoegd te ve rgu nn en dat 

de private n buiten de gebouwen worden gemaakt. In dat geval 
mag de afstand tu sschen hel pri vaat t'.n het gebouw niet meer be 

dragen dan 15 Meter. 

Art. 16. 

Hel is verboden pri vate n te maken anders dan met inachtne
ming van de volgende bepalingen : 

a . iede r privaat moet hetzij door een rnnm va n ten minslc 
'l. JO M2 oppervlakte in den dag, het zij door een luchtkoker van 

ten minste 0.20 M. lengte en breedte rcchtstrceksche gemeenschap 
hebben mei de buitenl ucht ; 

b . ieder privaat, hetwelk nie t voo r het tonnenste lsel is inge

richt, moet van een stankafsluiter voorzien zijn ; 

c . het privaa t mag niet in rcchtst ree ksche gemeenschap me t 
ee n woo nvertrek worden aangebracht. 

AFDEELING V. 

Beschikbaarheid van drinkwater. 

Art. 17. 

!-let is verbod en ee n gebouw of gedeelte van een gebouw op 

te richten, om te dienen tol woning, zonder het te voorzien van 

ten minste één rege nbak voor elk gezin , dat het gebouw or ge

dee lte van hel gebouw blijkens zij ne in richting za l kunnen bewonen. 

Art. 18. 

Het is verboden regen bakken te maken anders dan met inacht-

neming van de volgende bepa lingen : 

a. iedere regen bak moet ge legen zijn binnen den afstand van 

15 Meter van de woning waarvoor hij is bestemd; 

b . iedere regenbak moet een inhoud hebben van minstens 
112 Mil per. 10 M~ va n het daarop afwat erend dakvlak, waterpas 

gemeten, tot een maximu m van 10 Mil, terwijl di e inhoud nimm er 

kleiner mag zijn dan 4 Ml voo r elk e woning waa 1voor de bak is 

bestemd ; 

c. iedere regenbak moet door goten en leidinge n, we lke niet 

van lood mogen zijn gemaakt, nog daarmede zi jn be kleed , in be· 

hoorlijke verbinding staan met alle dakv lak ken, tot een maximum 

van 200 M'.~. der wonin g waarvoor hij is bestemd ; ondcrgrondsche 

:wnvoerlcidingen moeten waterdicht zijn en moge n niet van hout 

Lijn ge maakt; 

d . iedere regenba k moet waterdicht zijn en van een deugde

lijk waterkeerend materiaal zijn gt'.mdseld ; geen deel er va n mag 

van hout zijn vervaard igd ; 

e. de mond va n iedere rege nbak moet minsl ens 0.50 Meter 

boven den beganen grond word en aa ngebrach t eu voorzien zijn va n 

een overlooppijp en van een afsluitbaar dek se l ; 

f. een regenbak ma g noch geheel noch gedee lteli jk in of onder 

eene woning zij n geplaatst, terwijl tussctien den bak en mestkwlen 

of beerputten een afstand moet bestaan en blijven van minstens 

6 Meter en tussc hen den bak en riolen ee n van minstens 3 Me ier. 

Voor het geva l de watervoorziening nie t uils luitend door regen

wa ter plaats heeft, zijn Burge meester en Wethouders bevoegd ge· 

heel of gedeeltelijke ontheffing te verleenen van de b .!palingen van 

d it en van hel onmiddellijk voorafgaand artik el. Alsdan gelden de 

door hen te stellen nadere ei schen . 

AFDEELING VI 

Voo rkoming van brandgevaar e n verwijdering van rook. 

Art. 19. 

Hrt is verboden de buitenmuren en de opgaa nde binnenmuren 

van eenig gebouw of gedeelte van ee n gebouw, de scheids muren van 

aan elkander grenzende gebouwen, alsmede de schei J s:nure n lu s· 

schen de verschi ll ende woningen va~ één gebouw, tot aan het dak 

anders op te trekk en of samen Ie stellen dan hetzi j ge heel va11 

s teen, in behoorlijk metselverband met kalk of cement · of trasmor· 
tel , hetzij van ander even deugdelijk materiaal , ter beoordeeling va11 

Burgemeester en Wethouders. 
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OH voo rschrift geldt niet voor meer da11 5 Meter va n de per
ced sgrc11s gelegen gevels van ee n gebouw zonder verdiep ing waa rin 
geen slookp l:rn ts :rn nwez îg is. 

Art. 20. 

He l is verboden voor het op vullen va n laltenmuren en van de 

ruimte tusschen vloeren en pla fo nds licht bra ndbare stoffen te bezige n. 

Art. 21. 

i·let is verboden een ge bouw of een g~deelte van een gebouw 

111d riet of and ere Jicht branbare stoffen te dekken . 

B11 rg"meeskr en Wethouders zijn bevoegd hi erva n vrîjstell in.g 
Ic vcrl ee11en. 

Art. 22. 

/-Ict is ve rboden een gebouw of een gedeelte va n een gebouw 

op Ie richten , om Ie dienen tot wonin g, zonder hel te voorzien van 

tenmi nste i!én stoo kplaats, voor elk gezin, dat het ge bouw of het 

gedee lte van het gebouw blij kens zijne inrichti ng zal kunnen be

wonen, welke stookplaat s ee n behoorlijk arvoerkanaal voor rook 
naar ee n sc hoo rsteen rn oet hebben 

Art. 23. 

Het is verboden stookplaatsen, schoorsteenen of andere rook· 

geleidingen te rnaken and ers dan met inacht neming va n de volgende 
bepalingen : 

a . iedere stookplaats, schoorsteen of rookgeleidin g moe t ter 

dikte van minstens 0.08 Meter uit steen op ee n brandvrij gewelf 

of fundament worden gemetseld en van voldoende verankeri ng wor
den voorzien. 

Muren, waartegen zij worden gemetseld, moeten over de ge· 

heele daarvoor ingenomen ruimt e eene dikte hebben va n ten minste 
0.1 1 Meter en goed zijn argepleisterd . 

Bu rgemeester en Wethouders zij n be voegd in bijzondere geval

len hel gebruik va n metalen pijpe n te vergunn en. Alsdan geld en de 
door hen te stel len nadere eischen. 

b. in of onm iddellijk onde r eene stookplaa ts, schoorsteen of 
and ere rookgeleiding mag geen houtwerk aangebracht zij n; 

c. iedere schoorsteen moet worden opge trokken tot minste ns 

2 Me ter bo ven het dakv lak waaru it hij gaa t, tenzij reeds bij min

der hoogte de bovenkant van de n schoorteen minstens 0.50 Meier 
boven den nok van het gebouw ligt. 

!-let in dit an ikel su b a vermelde mag niet uit het gez icht 
gewerkt worden, dan nadat het va nwege Burge meester en Wet
houd ers is goedgekeurd . 

Art. 24. 

!-Ict is verboden eenc rookgeleidi ng af te dekken me t een 

hou ten kap of ee n ander voorwerp van bout daarop of daartegen 
aa n te brengen. 

All e rookgcleidingen zullen zoodanîg moeten zijn ingericht, dat 

zij behoo rlijk kun nen worden geveegd of schoongemaakt, zulks te 

bt'.oordee lin g va n Burgemeester en Wdllouders. 

Art. 25. 

l-l et is verboden de tot u itgang dienend e binnen· en buiten· 

deuren vJn kerk en en schouwburgen, van alle loka liteiten, bestemd 

lol het houden va n bijeenkomsten of tol het geve n van vermakelijk· 

heden en uitvoednge n en va n alle andere gebouwen, bij welker 

gebruik, naar het oordee l van Burgemeester en Wethouders, meer 

dan gewoon brandgevaar is te duchten, anders te maken of te 
plaat sen dan buitenwaarts openslaande. 

De deuren, !rnppen, ga ngen en gangvloe ren in zoodan ige ge · 

bouwen moe len wat aan tal, afmetingen, plaats en samenstelling 
betreft, voldoen aan de eisd1cn Ie dien aan zien in elk voorkome nd 
geval door Burgemeester en Wethouders te ste llen. 



Art. 26. 

Behoudens het bepaalde in het vorig artike l, is het verboden 

ccnc deur, een venster, een zonneblind, een luik or dergelijke voor

werpen zoo te maken of te plaat se n, dat zij over den ope nbaren 

weg or over een openbaar water openslaan . 

Burgemeester en Wetho uders zijn bevoegd van het \'Oren

staand e vrijstelling te vcrleenc n. 

Art. 27. 

Het is verbode11 een opgaand dak te maken, tenzij voorzien 

van minstens één dakvenster, dat ten minste 0.80 M. brt:ed en 

0.90 M. hoog en ge makkelijk te bereiken en te openen moet zij n. 

AfDEELING VIL 

Voorkoming van vochtighe id . 

Art. 28. 

Het is verboden een gebouw of een gedeelte van een gebouw 

op te richten vóórd at de ond ergrond ter di epte van tenminste 

0.25 M . ontgraven, verw ijderd en door zuiv er zand of s intels ver

va ngen is. 
Onder eiken houte n benedenv loer, waaronder geen keld er is, 

moet een o pen ruimte van tenminste 0.10 M. onder de vloerbinten 

gelaten en met d e buiten lu cht door roosters in gemeenschap ge

bracht worden en blijven. 
Burgemeester en Wethoud ers zijn bevoegd van de bepalingen 

der eerste alinea va n dit artike l, met het oog op de gestelrthei d 

van den grond, vrijstellin g te verleenen . In dat geval gelden d e 

door hen vast te ste ll en nadere eischen 

Art . 29. 

J-l e t is verboden een gebouw of een gedeelte van ee n gebouw 

o p te richten zonde r het Ic voorz ien van een trasraam . 

Dit t rasraam moet eene hoogte hebben van ten minste 0.60 M. 
en voor d e helft onder-, voor de andere helft boven d en beganen 

grond komen te liggen; h el moet zijn vervaard igd van vlakke 

harde klinkers in s terk e tras- of cemen tm or tel . 

Dit trasraam kan, met goed vinden van Burgemeester en Wet

ho ud ers, door een andere, geen vocht d oorla tend e zelfstandigheid 

worden vervangen. 

Arl. 30. 

Het is verboden kelders en sousterrains anders te maken dan 

van vochtkeerende materialen ; hunne omtrekmuren moeten, z.oo 

zij ge metseld zijn. te r dikte van mins tens 0.22 M., van harde 

klinkers in sterke tras of cementmortel zi jn gemaakt. 

Burge meester en Wethouders zijn bevoegd van de bepalingen 

van dit artikel, doch alleen voor zoover d e dikte der omtrekmuren 

van keld ers betreft, vrijstellin g te verle enen. ln d at geva l gelden 

de door h en te stellen nad ere eischen. 

AFDEELING VIII. 

Hechtheid van fundamenten, muren, vloeren, trappen, 

z olderingen en dak. 

Art. 31. 

Hel is ve rboden een gebouw of een gedeelte van een gebou\\ 

op te richten, tenzij de fundecri ngen voldoen aan de volgend1 

voorschriften: 
De aanleg van eene fundecrin g o p staal mag niet mind er bree4 

z.ij n da n t lf2 maa l de muurdikte van h et gebouw en moet mins ten 

0 .50 M. o nder den builen grondslag liggen . De vcrsn ijdinge 

moeten minstens tw ee lagen hoog zijn . 
Houten fundceringen moet en op zoodanige diepte worden aa r 

gelegd, dat zij ten allen tijde ond er water ligge n. 
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Waar de ges teldhe id vau den g rond in verband met de zwaark 

van een bouwwerk dit eîscht, kunnen Burgemeester en Wethouders 

voorschrijven dat vo ldoend e paalfundeeringen or daarmede gelijk

staancle co nstructies worden aangebrach t. 

Op bestaande fundeeringcn mag niet worden ge7 uwd, te nzij 

mei ve rgun ning va n Burgemeesters en Wethouders. 

Art. 32. 

Het is verboden bij het oprichten van een gebouw of van ee n 

gedeelte van een gebouw de muren te maken op eene mindere 

dikte dan van : 
a . tenmins te 0.33 M . voor d1• grondkcerende muren; 

b. ten minste 0.18 M. voor de buiten muren, voor de scheids

muren van aan elkande r grenzende gebouwen, d ie elk afzonderlijk 

overka pt zijn , en voo r d e balkdragende muren: 

c. ten mins te 0.18 M. tut aan denzold cren!-~n minste O . llM. 
van den zold er tol aan de dakbedekkin g voor de muren, di enende 

tot scheiding tusschen gebouwen onder eenzelfde overkappi ng; 

d. ten minste 0.33 M. tot aan de eerste verdieping voor a lle 

sub. b en c genoemde mu ren, die !10oger zij n dan 10 M. 
De bepaling betreffende de dikte der muren is ni e t van toe

passing op muren boven den bcga nen grond, welke nie t hooger 

zijn dan 2.50 M . en ge.ene grootere opperv lakte ins lui ten dan 8 M
2 

en op muren die va n een ander materiaal dan steen worden ge

bouwd. In deze gevallen gelden de door Burgemeester en Wet

houders te stellen nadere eische n. 

Art. 33. 

Het is verboden te bouwen , tenzij met inachtneming van de 

volgende bepa. lîngen : 
De balken moeten tenmi ns te om den andere verankerd zij n 

met ijzeren ankers van tenminste 4 cM2 doorsnede. 
Pui- en andere muurdragende balken moeten worden ge maa kt 

van vo ldoende zwaarte en sa menstellin g en op voldoend e steun

punten worden aangebracht , een en and er ter beoo rdee lîng va n 

Burgemeeste rs en Wethouders. 
De uiteinden van alle overige bal ken, die op metselwerk 

dragen, moeten over eene lengte van tenminste 0.11 Meter worden 

onders teund . 
De buitenmuren, w·elke evenwijdig loo pen aa n de balken, moeten 

op voldoend e wijze, mede ter heoord eeli11 g van Burgemeester en 

Wethouders, worden verankerd . 

Art. 34. 

tiet is verboden te bouwen, tenzij met inachtneming van de 

vo lgend e bepalingen: 
De aard, de afmetinge n en de .>amenvoeging der bouwstoffen 

moeten ter beoordccling van Burgemeester en Wethouders, in ver

band met hu nne bestemmin g, zooda ni g zi jn, dat de hechtheid 

van eenig onderd eel van het bouwwe rk niet in gevaar wordt 

gebracht. 
Burgemeester en Wethouders zi jn bevoegd daaromtrent nadere 

eischen te s te llen . 

AFDEELING IX. 

Ve rwijdering van wate r en vu il. 

Art. 35. 

Het is verboden een gebouw of een gedeelte van een gebouw 

op te richten zonder het te voorzien van volkomen waterdich te 

afwa teringsbuize n, ter verwijdering van het huiswatcr. 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ten aanz.îen van 

afmetingen, de samenstelling, d e plaats en het verva l dezer af

waterin gsbuizen naar omstandigheden nadere eischen vas t te stellen. 

Waar dit na<1rlictoordeel van Burgemeester en Wethouders mogelijk 

is , zul len de hier bedoelde afwate ring sbuizen op de door hen aan 

te geve n pl aats en wij ze reukeloos in verbinding moet worden 

gebracht mei de gemeentelijke rioleeri ng. 

Waar, naar het oordeel van Burgemees te r en Wethouders, ce ne 

goede verwijd ering va n het hui swater te verkrijgen is, door de 

afwateringsbui ze n met ee n openbaar of bijzonder water in verbin 

ding te brengen, za l deze verbi nd ing kunnen plaa ts hebben, met 

inach tnemi ng van de te di en aanzien nader door hem vas t te ste llen 

eischen. 

Waar de wij ze van Joozi ng, omsc hreve n in de bd d e voorgaande 

alinea's van dit artikel, naa r het oordeel van Burgemeester en Wet· 

houders nie t mogelij k is of niet kan worden toegelaten, moeten de 

afwateringsbuizen in verbind ing worden gebracht met een stee nen

of ijzeren- volk omen waterd ichten vergaarb.:ik of pul met vo ldoend e 

stankafsl uiting. Burgemeester en Wethoud ers zu ll en, ter voorkoming 

va n bodem- en watervc1vuiling, ten aanzien van inrichtin g, samen· 

stelling, afmetingen, plaats en lediging van dezen bak of put, nade re 

eischen vaststellen. 

De aan de gebouwen aanslui tende erve n moeten op zulke 

hoogte en onder zood anig beloop ligge n dat zij behoo rlijk afwate

ring hebben naar openbaar water of naar den openbaren weg of 

wel door middel van riolen afwateren. 

Burgemeester en Wethouders kunnen nad ere eisc hen s tellen ten 

aanzien va n de loor.mg van huis-, bedrijfs- en hem elwater ui t ge

bouwen en erven. 

Art. 36. 

Het is verboden inrichtingen tot looz ing va n privaatstoffen 

anders te maken dan op eene van de navolgende wij zen : 

a. in eenc waterdicht e ton, van het model voor de gemeen'"Ö 

reiniging voorgeschreven; 

b. langs volkomen waterd ichte rio lec rin g in een afgesloten 

waterdichten vergaa rbak, welke ve rgaarbak: 

JU. ee n inhoud moe t hebben van mins ten s 2 kubieke meters 

en va n eene door Bu rgemeester en Wethouders goed te keuren 

oversto rting moet zijn voorzien; 

2u. gesloten moet zijn met ijzere n of s teenen deksels, zoo· 

danig dat daaru it ge.ene dampen ku nnen opstij gen ; 

30_ met aarde tot eene hoogte van min ste ns 0.25 M . overd ekt 

moet zijn en telkens na het ledige n weer overdekt moet worden; 

4J. ge.ene muren mag hebben, welke dienen tot fundament 

van andere muren; 

5°. op een afsta nd van mins tens G Me ter van regenbakken 

moel li ggen; 

61J. noch geheel , noch gedeelte lijk in of onder ec11e woning 

mag liggen. 
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ten opzichte va n 

de hi er bedoe lde looz ing in elk bij z.o nder geva l nadere eischen Ic 

stellen, zoomede om voo r privaten, g elegen in d e b ui tenwijken, 

loozing toe te staa n op mestkuil en o f op gehee l gesloten beerputten 

zonder overstorting. 

Onder buitenwijken worden verstaan die gedeelten van de ge 

meen te, welke buiten de bebouwde kom ge legen zijn en waar geer 

comp lex va n eenige bij e lkan d er staa nde woni ngen zich bev indt 

Art. 37. 

Het mak en, openen en herstellen of veranderen van een ver 

gaarbak, put of riool, gelegen in of onder ee ne straa l, die bij d• 

gemeente i,1 beheer en onderhou d is en het maken, herstellen o 

vera nderen van een c uit\ooziug in een ge meen te-rioo l of in eei 

openbaa r water, is verboden aan een ieder, die niet tot he l verrich 

ten van die werkzaamheden door Burgemee.> ter en Wethouders i 

aangewezen. 

Art. 38. 

De eigenaar va n een perceel is verplicht toe te laten, dai va r 

wc.ge Burgemeester; en Wethouders'. op kosten de_r ge1necnte. ee 

oudcrzoek naar den toestand e:i. de 111ri cl1lin g dt: r rn de a.rtt. 35 c 

36 bedoelde wcrkeu wordt in ges teld 
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Art. 39. 

l·tet is verboden het w:i ter van een dak , tenzij het o p eigen 

ll' rrcl11 zij n weg k.10 vinden, op andere wij ze af te voeren dan 

door middel va n ee n aa n den geve!muur bevestigde en met ee n 

v;i11 de in de arlt 35 en 36 bedoelde leidingen verbonden bui s. 

AfDEELING X. 

Toevoe r van licht en lucht. 

Art. 40. 

liet is verboden een gebouw of een gedeelte va n een gebouw 

op te richten, om te dienen tot won ing, zon der dat elk woonver

trek voo rzien zij van één of meer lich lra men , rechtstreeks in de 

bui tenlu cht uitkom ende, ter geza menlijk e groott e van minstens 1/s 

gedeelte der opperv lak le va n den vloer der te verlichten ruimte. 

De in het eerste lid bedoelde lichtra men , of alth ans een ge

deelte da arvan, moelen zoodanig geopend en vastcezet kunnen 

worden, dat de opening 0.25 M2 in den dag bedraagt. 

Indien dii e of meer woonvertrekken eener woning .11 c1 11 deze 

bepa lingen voldoen, kunnen Burgemeester en Wethouders voor de 

overige ontheHing verleenen , zoo op andere wijze voor behoorlijke 

luchtverver:.chin g en toetreding van licht wordt gezorg d. 

Burgemeester en Wethouders zijn mede bevoegd van hel be· 

paalde in dit artikel vrij s telling te verlee nen ten behoeve van 

a lkoven, mits licht- en luchttoevoer d irect van buiten af geschiede, 

of wel de alkoof door deuren in gemeenschap sta met twee direct 

aan de buit enlu cht uitkom end e ruimten. Alsdan ge lden de door hen 

te stellen nadere eischen 

Art. 41. 

Het is vetboden bedsteden Ie maken, anders dan met inacht

neming van de volgende bepalingen : 

a_ de openi ng ecner bed stede moet doorloopen va n den vloer 

tot aan de zoldering va n het vertrek en van d en eenen zijwand d er 

bedstede lot aan den anderen, tenzij in de bedstede een beweegbaa r 

en in de buitenlucht uitkomend lichtraam aanwezig zij ; 

b. de ruim te onder de onderlagen d er beds tede mag nie t door 

afzonderlijk e deuren ges loten worden; 

c. de zoldering en de wanden der bedstede moeten gep le is

terd zijn; al het houtwerk moe l er los in zijn aangebracht, zooda t 

na verwijderin g er va n de ruimte van vloer tot zolderin g vrij komt; 

d. de beds tede mag ni e t in een alkoof of in een s tal worden 

aangeb ra cht ; 

e. s laa pplaatsen, in ee n zelfde vertrek.: gelegen, mogen nie t 

boven elkander zijn aan gebracht. 

HOOFDSTUK ll . 

Voorsc hrift e n voor h et geheel of voor een g e dee lte vcr

nieuwt:n van gebouwen. 

Art. 42. 

De artikelen 1, 6, 7, 10 en 11 tot en met 41 zijn va n toepas

sing bij het gehee l of voor een gedeelte vernieuw en van gebouwen. 

De Gemceenleraad kan vrijstellin g verlec nen van het voldoen aa n 

ee n of meer der in d ie artikelen gestelde eischen. In dat geva l gel

d en de door die Vergad ering te ste llen nadere eische n. 

Art. 43. 

Ten a;111zicn van de vernieuw ing va n een gedeelte va n een 

gebouw, zijn alleen die voorschriften van toepassing die met bet te 

vernieuwen gedeelte \'erb;incl houden . 



HOOFDSTUK 111. 

Voorschr iften voor het als wonin g in geb ru ik nemen van 
gebouwen of gedeelten van gebouwen. 

Art. 44. 

De vergun ning , bedoeld in artikel 5 sub b der Woningwet, 

wordt niet verleend, tenzij voldaan is aan de bepalingen van Hoofd

stuk J dezer verorden ing en aan de krachtens deze door den Gemeen

teraad of Burgemeester en Welhoudtrs gestelde nad ere eischcn. 

Het splitsen va n eene als woning gebru ikte ruimte van een 

gebouw in meer won ingen dan tot dusverre bestonden, wordt be

schouwd als het al s woning in gebru ik nemen van een gebouw 

laatstelijk niet als won ing gebezigd . 
De Gemeenteraad kan van de bepaling van dit artikel onthe f

fing verl cenen, voor zooverrc betreft de voorschriften vervat in de 

artikelen 10, 12, 13, 28, 29, 31 en 32 deze r verordening. In dat 

geva l geld en de door deze Vergadering te stell en nadere eische n. 

Art . 45. 

De vergu nnin g, bedoeld in artik el 5 sub b der Woningwet, 

wordt, indien deze bet reft nièuW gebou wde of g rootendeels ve r

nieuwde gebouwen, a ls regel niet verl eend , tenzij een maan.~ is 

ve rloopcn na den dag va n afgifte van het bewijs va n voltooung, 

in de 2c alinea van dit artikel bedoeld . 
Burgemeester en Wet houders geven, indien naar hun oordeel 

het bouwen overeenkomstig de voorschriften dezer verordening heeft 

plaats gehad, binnen 14 dagen nadat aan hen daartoe schriftel ijk 

aa nvrage is gedaan, eene daart oe strekkende verklaring aan den 

belanghebbende af. 

HOOFl)STUK IV. 

Voorschriften voor op het tijdstip van het in werking treden 

van deze verordening bestaaande gebouwen. 

Ad . 46. 

De eigenaren va n gebouwen, waarin zich een of meer ~onin
gen bevinden, zijn verplicht daarin of daarbij voor ieder gcz1'.1 of, 
zoo hel gebouw door meer gezinnen wordt bewoond, voor ieder 

tweeta l dier gez innen, ten minste éé n pr ivaat aan te brengen, dal 

afsluitbaar moet zijn en in onmidd elli jke verbinding met de bu ilen-

lucht moet staan. 
Art. 47. 

Oe eigenaren va n gebouwen, waa rin zich een of meer wonin

gen bev inden, zijn verplicht deze te voorzien van een middel van 

watervoo rziening, overeenkomsti g het voorschrift va n <1rt. 17, met 

di en verstande dat, voor de hier bedoe lde gebouwen, welke op het 

tijdstip va n het in werk in g treden dezer verordening voorzien zijn 

van een, naar het oordeel van Bur~emeeste r en Wethouders, vol

doenden regenbak van mi nstens 2 M~ inhoud, aan het in d it arti~.et 
gegeven voorschrift uiterlijk op 1 Jan uar i 1915 za l moeten z1111 

vuldaan . 
Art. 48. 

De artik elen 21 tot en met 27, 35, 36, 38 en 39 zijn ten aan

zien va n bestaande gebouwen toepasselijk, in dien zi n, dat de daar 

gegeven voorschriften a lsnog moeten wo rden nagel~efd binnen een 

door Burge meester en Wethouders te bepalen term11n. 
Burgemeester en Wethouders zij n bevoegd ond er nadt: r te stel

len voorwaarden vrijstelling te ve rlecnen van het vold oen aa n de 

e ischen in d ie artike len gesteld . 

Art. 49. 

De eigenaren van gebouwen, waarin zich een of meer ~·onin 
gen bevinden, zijn verpl icht de vloeren. muren en dakrn d ier ge

bouwen in zoodan igen toestand te brengen en te houden, dat geen 
vocht in schadelijke hoeveelh eid, ter bcoordceliug van Burge mees 

ter en Wethouders, wordt doorge\a\co 
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Dit voorsc hrift is ook toepasselijk Of.! gebouwen, we lke na het 
in werking treden dezer verorde ning zijn gesticht o f tot woning in-

gericht. 
Art. 50. 

De eigenaren van gebouw en, welke zich gehee l ~-f edeelle lijk 

in, naar het "oordee l v~ n Burgemeester en Wetl~~ude~s, ebrek k-~gen 
of bouwvalligen en d1enlengcvolge voor de ve1hghe1 gevaarh1ken 

slaat bev inden, zijn verplic ht daaraan de door Burgemeester en 

Wethouders in het be lang dier vei ligheid voor te schrij ven verbete

ringen of voorz ieningen, binnen den door genoemd college te be

pale n tijd , aan te brengen. 
Dit voorsch ilt is ook toepasselij k op gebouwen, welke na het 

in werk ing treden dezer verordening zijn geslicht, en op afschei

dingen, vóór of nadat in werk ing treden geutaak t. 

Art. 51. 

Hel is verboden als eigenaar eener woni ng deze als zooda nig 

te gebruiken of te doen of te laten gebruiken, wanneer niet voldaa n 

wordt aan de voorschriften in di t art ikel ve rva t. 
Elk woonvertrek moet voorzien zijn of worden van een of 

meer lichtra men , re.::htstreeks in de buitenlucht uitkomende, die 

alleen of te zamen ee ne oppervlakte hebben van tenminste 1.50 M~ 

in den dag. 
Het in hel vorig lid bepaa,de geldt , indi en in wonin gen met 

meer dan één vertrek, één woonvertrek aan de daar gestelde eischen 

voldoet, niet voor verdere ve rtrekken, mits deze, voor zoove r woon

vertrekken zijnde, gêmeenschap hebben me t de buitenlucht door 

een koker of rooster. 
De in he.! eerste lid bedoelde lichtramen of althans een ge

deelte daarvan moeten zoodanig geopend kunnen word en, dat de 

opening tenminste 0 .25 M2 in den dag bed raagt. 

Art. 52. 

Het is aan eigenaren van gebouwen, waarin z ich een of meer 

woningen bevinden, ve rboden daa rin slaapplaatsen te hebben d ie 

niet voldoen aan de volgende bepalingen: 
a. de gemiddelde hoogte va n ruimten, tot slaapplaats bestemd, 

moet minstens 1.10 M. bed ragen, terwijl de opening, die daa rtoe 

toega ng verleent, minstens, een even groote hoogte moet hebben; 

b. slaa pplaatsen, in een zelfde vert rek gelegen, mogen niet 

boven elkander zij n aangebracht. 

HOOFDSTUK V. 

Voorschrifte n no pens behoorlijke bewoning. 

Art. 53. 

Het is ve rboden als eigenaar eene wonin g in gebruik te geven 

aa n een zoodanig aan tal personen, dat niet voldaar: kan worden 

aan de voorschriften der artikelen 54 en 55 - en d ie niet voldoet 

~~~ . 
Hel is verboden als hoofdbewoner eene woning te bcwone'!, 

wanneer daarbij niet voldaan word t aan de voorschriften in de 

volgende drie artike len van dil hoofd stu k verva t 

Art. 54. 

In iedere woning moet op elke 3 bewone rs tenminste één 

slaapp laats aanwezig zijn. Bovendien moel hel aantal en de ligging 

der slaapplaatsen zooda nig zijn da t : 
a. personen van verschillend geslacht, geen echtpaar zijnde, 

van wie een of meer den leeftijd van 8 jaren hebben bereikt, niet 

tegelijk in ééne slaapplaats nachtverblijf vinden, met dien vers tand e 

dat deze bepa ling niet toepasse lij k is wann ee r he t geldt ouders of 

grootouders met hunne kinderen of kl einkinderen beneden de 8 jaar; 
b . slaapplaatsen voor per,onen van ve rschillend geslacht, 

ouder dan 12 jaar, die geen echtpaar zijn en dkaar niet in den 
ecrsttn of tweeden graad bestaan, niet in ee n zelfde vertrek zijn 

gelegen. 

Art .• ">5. 

In iedere woning moel de inhoud der ruimte, waa rin eene 

slaa pplaats is, zoo g root zij n dat voor elk persoon, die da arin nachl · 
verblijf houd!, aanwezig is een inhoudsruimte van ten minste JO MJ. 

Voor de toepassing dezer bepaling worde n ki nderen beneden 

het jaa r niet-, kinderen ouder dan 1 en jonger dan 12 jaar slechts 

voor de helft in reke ning gebracht. 

Bij de inhoudsberekenin g worden medcge teld de naastgelegen 

vertrekken der woning, waarmede de slaapplaats des nachts in on
middellijke verbinding staat. 

De ruim te, a ls winkel, werkplaats of bergplaats gebez igd, komt 

s lechts voor de helft in aanm erking, tenzij aldaar levensmiddelen 

worden ve rkocht of kwalijk ri ekende stoffen worden bewaard, in 

welke geva ll en zij niet wordt medegeteld. 

Art. 56. 

Slaapplaatsen mogen ni et zijn aangebracht : 

a. in sousterra ins, op den vloer en in niet beschoten zolder

rui mt en ; 
b . in ruimten waar levensmiddelen wo rden verkocht, of hel 

bewerken daarvan als bedrijf wordt uitgeoefend, of waa r stank 

verspreidende of verontre inigde stoffen in voorraad worde n gehouden; 

c. in als zoodanig in gebruik zijnde sta llen of daa rvan niet 

afges loten ruimten ; 
d. in de nabijheid va n ovens of ande re plaat sen , waar ge

woonlijk etne hinderlijke warmte heerscht. 

Art. 57 

Het is den hoofdbewoner verboden ee ne voortdu rend e veront

reinigi ng van eene binnen zijne woning ge legen ruim te of van..Jlel 

bijbehoorend erf te late n voortbestaan . 
Hij is verplicht om, wann eer · hem zulks door Burge meester en 

We thouders wordt gelast, binnen den door dezen te bepa len lijd 

tot reinig ing, opruimin g of zuivering van de woning of het erf 

over te gaan . 
Art. 58. 

Het is den hoofdbewoner verboden eene ruimte te geb ruiken 

of te laten gebru iken als winkel waarin levensmiddelen worden 

verkocht: 

a. wann eer ald aa r een pri vaa t aanwezig is van uit die rui mte 

toega nk elijk; 

b. wanneer aldaar een gootsteen aanwezig is, waardoor merk

bare luchtverontrei ni ging wordt teweeggebracht . 

HOOFDSTUK Vl. 

Voorschriften nopens afsche idingen. 

Art. 59. 

De eigenaren va n erven en gronden zijn verpli cht deze van de 

ope nba re straat af te sluit en, hetzij door een muu r ter hoogte van 

mi nstens 2 Meter en ter dikte van minstens 0. 18 M., hetzij door 

een op steenen voet geplaatst ijzeren hek, waarvan de gezamenlijke 

hoogte mins tens 2 Meier bedraagt. 

Voor zoover de bovenbedoe lde erven en gronden ge legen zijn 

bu iten de bebouwde kom, kan de afscheidin g mei vergunnning van 

Burgemeester en Wethouders ook door hou ten schuttin gen, hek

ken, heggen of wa ter geschi eden. 

Art. 60. 

De eigenaar va n een perceel waar gebouwd wordt. is ver

plicht, voor zoover dat perceel aan de openbare st raat g renst, het

zelve daarvan af te scheiden door schuttingen, Ier plaatse en Ier 
hoogte door Burgemeeste r en Wethouders te bepa len . 

Burgemeester en We thouders zijn bevoegd vrijste ll ing Ic ver
leencn va n het voldoe n aan dit voorschrift . 111 dit geval gelde n de 
door hen te stellen nadere e ische n 
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Art. 6 1. 

Met is verboden een gebouw ge heel of gedeeltelijk af of uit 
Ie breken, zonder voorafgaande ke nni sgev ing aa n Burgemeester en 
Wc1houd ers, en anders dan mei inachtneming va n de eischen door 

dal co ll ege in hel belang der veil ighei d of ter voorkom ing va n 
hinder te stellen . 

De beschikking van Burgemeester en We thouders wordt geno

men hinn en 14 dagen na ont va ngst va n de daartoe st rekkende 

kennisgev in g. 

Arl. 62. 

l"let is verboden, tenzij ter uitvoering van door Burge meester 

en Wethouders gegeven voorsc hriften, om langs de ope nbare straat 

of langs he l openbaar water schuttin gen, steigers, stellingen, heinin

ge 11 . schoeiingen, kademuren of afscheidi ngen va n welken aard ook 

te plaat sen of te ve rnieuwen , zonder voorafga ande ken ni sgeving aan 

Burgemeester en Wethouders en and ers da n na ontvangst en met 

inach tne ming van eene beschikkin g van dat college, waarbij voor 

de uit voe ring van het werk nadere eischen ten aanzien va n de 

veiligheid of ter voorkoming va n hinder kunnen worden gesteld. 

Het laatste lid van artikel 6 1 is hierbij van toepassing. 

Art. 53. 

He t is ve rboden, tenzij met vergunning van Burgemeester en 

Wethouders en met inachtneming van de daarbij door dat college 

geste lde voorschriften in, op of over de openbare straat of in of 

over een openbaa r water : 

a . stell ingen, steigers (van we lke soort ook), schuttingen, 

palen of scho ren te plaatsen ; 

b. bruggen of andere overgangen te maken ; 

c. leidingen, bu i:.:en, of draden aan te brengen; 

d. hekken of and ere afscheidingen te stell en; 

e. stoepen of treden te legge n, bestaande sloepen of hare 
afslu itingen te ve randeren; 

f. te graven, te breken of te bouwen ; 

g. een kelderuitgang, ee n kelde rga t of een kelde d icht te ma

ken of te hebben. 

Art . 64. 

Het is verbo\:ien aan de openbare straat op of aan eenig ge

bouw, afs lui ting of hek, punten, pennen of snijdende of stekende 

voorwerpe n te plaatsen of te hebben, tenzij ter hoogte van ten 

minste van 1.8 Meier boven den beganen grond. 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd hiervan vrijstelling 

te verleenen. 

Art. 65. 

De eigenaar va n een perceel, dat aan een openbaar water 

grenst, is verplicht te zo rgen dat de g rond niet iq het water uitzakke . 

Hij is te dien opzichte verplicht de voorzieningen, die hem 

door Burgemeesters en Wethoude rs worden voorgeschreven, binnen 

den door dat college Ie bepa len termijn, uit te \'oeren . 

HOOFDSTUK VII . 

Ovl!r het kenteeke n van onbewoonbaarheid. 

Art. 66. 

Het kenteeke n, vermeld in art. 18, zevende lid, der Woning· 

wet, bestaat in een wi tgeverfd bord, waarop de woord en .Onbe

woonbaar verklaarde woning" met zwarte verf zi1n aangebracht. 

Het bord za l van hou t vervaa rdigd zijn en den vorm hebben 

van een rechthoe k, waarvan de lange zijde eene lengte heeft van 

ach t decimeters, de korte van vier decim eters. 

De letters moeten eenc leng te hebbe n van 8 cM. en eenc 
dikte van tenmins te 2 en ten hoogste 3 cM. 

11 et kenteeken wo rdt bevestigd op eene van bu iten in het oog 
vallende plaats aan of bovc1 1 de toegangsdeur der onbewoonbaar 
vcrkla.1rdc woning . 



HOOFDSTUK VII 1. 

Voor schriften nopens de wijze van verzoeken en kennisgeven. 

Art. 67. 

De verzoeken om vergunmng en de kennisgevingen, voort· 

vloeiende uil de Woningwe t en uit deze verordening, moelen schrif

telijk bij Burgemeester en Wethuuders worden ingediend. 

De verzoekschriften en kennisgev ingen moeten inhouden eene 

duidelijke opgave van de ligging, de belending, de kadastra le aan

duiding en zoo moge lijk het straatnummer va n het betrokken per

ceel, zoomede den aard van het voorgenomen werk en verder, in 

in het geval bedoe ld bij art. 5, t a der Woningwet, eene nauwkeu

rige opgave van de bestemming van het op te richten of geheel 

of voor een gedeelte te vernieuwen gebouw en eene aandu iding 

der als woonvertrekken bedoelde vertrekken. 

In het hier bedoeld geval moeten tevens in dubbel worden 

overgelegd eene situatieteekcning op een schaal van ten minste 

1 à 1250 en ve rder, eveneens in dubbel , teekcningen op een schaal 

van ten minste l à 100, voor de pla tte gronden zoowel als voor 

de doorsneden, welke teekeningen moeten aangeven : 

a. de samenstelling der fund eering; 
b. de indeeling van het gebouw mei de malen der vertrekken, 

lrappen, gangen, porta len en de hoogte der ve rd iepingen; 

c. het hoogtepeil van den vloer der benedenvertrekken; 

d . de dikte der muren en de doorbreking daarvan door deu

ren en vensters ; 
e. de afmetingen en den onderlingen afsta nd der balken, als· 

mede de wij ze van verankering; 
f. de wijze va n IJekapping; 
g. den aanleg en de plaJtsing van stookplaatsen en rook

lcidingen ; 
h. de middelen tot verwijderin g van water en faeca liën, in 

verband met de rioleering, het openbaar wate r of puiten. 

De teekeningen moeten ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders vervaardigd en door hem. die het verzoek om ver

gunning of de kennisgeving doet, ondcrteekcnd zijn. 
Hij , die liet verzoek om vergunning of de kennisgeving doe t, 

is verplicht aan Burgemeester en Wethouders alle stukken en 1eeke

ningen over te leggen, we lke deze voor eene juiste heoord ee ling 

verlangen. 
Het bovenstaande is, waar de werkzaamheden slechts een ge· 

deelte van een gebouw be treffen, alleen op dat gedeelle van toe

passing. 

Art . 68 

Alle vergu11ni11gen krachtens deze verordening moeten schrif

telijk worden verleend. 

Aan elke vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Bij niet nakoming der aan cene vergunning vcrbondeu vour

waarden verliest de gehee le vergunning haar kracht en wordt ziJ 

als niet verleend beschouwd . 

Art. G9. 

De door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde teekenin

gcn en door hen gegeven voorschri ft en moeten steeds op hel werk 

voorh anden zijn en op de eerste aanvraag \'ertoond worden aan de 

personen, belas t met en bevoegd lot het constat eercn van overtre

dingen vau de bepalingen der woningwet en dezer verordening. 

Art. 70. 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de ma tt:ri11le11 voor 
een bouwwerk gebezigd of bestemd te doen onderzoeken 

Het is verboden afgekeurde materi11len te gchruikcn 
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Art. 71. 

Indien binnen zes m11anden, nad.il de uit de woningwet en uit 

deze verordening voorvloeiende vergunni ngen en beschikkingen 

van Burgemeester en Wethouders a!l n hem, die het i:e zoek om 
vergunning of de kennisgev ing heeft gedaan, zijn me egedeeld, 

geen aanvang mel de werkzaamheden is gemaakt of en verlen

ging van d ien termijn is gevraagd en verkregen, wordt de be

schikking als verva llen beschouwd. 

HOOFDSTUK IX. 

Beroep op den Gemeenteraad. 

Art. 72. 

Van de beslu iten van Burgemeester en Wethouders, waarbij : 

a. eene vergunn ing, als bedoeld in artikel 5 der Woningwet, 

hetzij voorwaardelijk is verleend, hetzij is geweigerd ; 

b. nadere eischen, al s bedoeld in artikel 6 der Woningwet, 

krachtens deze verordening zijn gesteld, kan de aanvrager der ver

gunning c. q. hi j aan wien de nadere eischen zijn gesteld, binnen 

30 dagen nadat hem van het besluit van Burgemeester en Wet

houders is kennis gegeven, schriftelijk in beroep komen bij den 

Gemeenter.aad. 

Art. 73. 

De Gemeenteraad _neemt binnen 6 weken na het instellen van 

het beroep eene besliss ing, doch kan deze éénmaal voor den tijd 

van êén maand verdagen . 
Van hel besluit van den Gemeenteraad worrtt door Burge

meester en Wethouders onverwijld in afschrift kennis gegeven aan 

hem, die het beroep heeft ingesteld . 

Art . 74. 

Wijkt het besluit van den Gemeenteraad van dal van Burge

meester en Wethouders af, dan geldt de in het vorig artikel be

doelde kennisgeving al s eene door Burgemeester en Wethouders 

verleende vergur111iug. 

HOOFDSTUK X. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 75. 

Alle ve rplichtingen, welke krachtens deze Verordening op den 

eigenaar rusten, gelden evenzeer voor den erfpachter, opstalhouder 
vruchtgebruiker en beheerder, al smede voor ieder die het recht van 

gebruik of dat van bewoning bezit . 

Art. 76. 

Onder bebouwde kom word t in deze verordening verstaan 

dat gedeelte der gemeenle, hetwelk omsloten is door een bics in 

roode kleu r, aangeduid op de kaart, bedoeld sub 30 van het be

slu it van Gedeputeerde Staten van Noordholland, d.d. 16 Maart 

1904 , no. 101, welk besluit is opgenomen in het Prov inciaa l Blad 

van Noordholland no. 44 van het jaar 1004. 

Art. 77. 

Onder opt:nbare straat en openbaar water worden in deze 

verordening verslaan alle wegen, paden, straten, bruggen, steigers, 

kaden, stegen, sloppen, stoepen, trottoirs, pleinen, wandelp laatsen, 

plantsoenen en wateren, die, zij ~iet ook met eenige beperking , voor 

een ieder toegankelijk zij n, onverschillig wie daarvan eigenaar zij . 

Onder aan te l eggen openbare straten worden in deze ver· 

ordening verstaan die strooken gronds, waarop de aanleg van een 

straat door den Gemeenteraad is goedgekeurd, en waarvan de in

richting tol straat, overeenkomstig de gegeven voorschriften, naar 
het oordee l \'an Burgemeester en Wet houders voldoende Is ver

zekerd. 
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O nder woning wordt in deze verord ening verslaan e!k gebouw 
of <1 fgezonderd gedeelte van een gebouw door een gezin of een 
afzonderlijk levend persoou bewoond of daartoe bestemd. 

O nder woonvertrek word en mede begrepen ruim ten, waa r ill 

den rege l een of meer personen n.1chtverblijf houden en keukens. 

Art. 78 

O nder hofjes worden in deze verord en i n ~ verslaa-n de niet 

aan de openba1e st raat ge legen maar van deze door een open of 

een overdekten doorgang toegang hebbende open ruimten, waarop 

belendende gebouwen hunnen uit- en ingang hebben. 

Art. 79. 

Onder rooilijn wordt in deze verordening verslaan de l ij n die 

bij het bouwen naar de zijde der straa t niet mag worden over
schreden. 

Onder rooiing wordt verstaan de aanwijzing van hel voor ieder 

gebouw op zich zelf in aanmerking komend gedeelte van de rooil ij n. 

HOOFDSTUK XI. 

Strafbepalingen. 

Art. 80. 

A ls overtreders dezer verordening zullen worden beschouwd 

de eigenaars (in den zin van art . 75) der percee len, de architeclPn, 

bouw meesters, opzichters, aannemers, werkbazen en anderen, die 

eenige handeling in strijd mei hare bepa lingen of met de krachtens 

haar gegeven voorschriften en gestelde voorwaarden of nadere 

eischen hebben verricht of doen verrichten, nagela ten of doen nalaten. 

Art . 81. 

Voor zoover tegen de overtreding van de bepalingen dezer 

vero rdenin g geen straf is bedreigd in § 9 der Woningwet, wordt 
die overtreding gestraft: 

a. wanneer het een voorschrift geldt, vastgesleld krachtens 

art ike l l der Woningwet, met hechten is van ten hoogste tw ee maan

den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden ; 

b. in alle overige geva llen met hechtenis van ten hoogs te 

zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Art. 82. 

M et het opsporen van de overt redingen en met het toez icht 

op de nakoming van de bepa lingen dezer verordening zijn, on

verminderd artike l 8 van het Weîboek van Strafvordering, :)e last de 

gemeente-architect, de opzichter der gemeentewerken en de ambte

naren en beambten der gemeente-politie. 

Art. 83. 

Aan de in het vorig artikel genoemde personen wordt de last 

ve rstrekt om, indien de zorg voor de nakoming dezer verordening 

zu lks vcreisch t, ;, iet inachtneming van de wet van 31 Augustus 

1853 (Staatsblad no. 83) de woningen, gebouwen eu erven der 

ingezetenen, huns ondanks, ook tusschen zonsonder- en opgang 
binnen te treden. 

llOOFDSTUK XII. 

Slotbepal ingen. 

Art. 8( 

Deze verordening is niet van toepassing op lot lijdel ijke be

woning bestemde perceelen, tenzij deze bewoning, zij liet door 
verschillende bewoners, langer dan 5 jaren aanhoudl ; evenmin is 
zij van toepassing op woonwagens en op woonschepen. 
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Art . 85 

u~ze vero rdening treed t in werk ing op den veerticnden dag 

na <hc11 harer afkondiging, met dien verstande dal de voorschriften 

der r luoldstukkcn IV en V eerst geacht zullen worden te gelden 

etn jaar 11 a den dag harer afkond iging, bchoudeus het bepaalde 

;wu het slot van art. 47. 
Bouwwerken waarvan de bouw op het tijdstip van het in wer· 

king h eden dezer verordening was aangevangen, worden voor de 

l ocpassing v:in deze verordening beschouwd als op dat tijdstip 

voltooid. 

Art. 86. 

Bij het in werking treden dezer verordening worden inge-

trokken : 
a. de verordening no. 230, op het bouwen, verbouwen, her

stellen en sloopen van woningen enz., zooals die is vastgesteld bij 

raad sbesluit van 27 December 1893 en nader gewijzigd bij raads

besluiten van 31 October 1900 en 6 M ei 1902; 
b. de artikelen 15 en 48a der verordening no. 279, betref

fende de politie op de openbare wegen enz., vaslgesteld den 8 Januari 

1902 en gewijzigd bij raadsbeslu it van 24 November 1903; 

c. de verordening van no. 144 tegen het bewonen van ge

bouwen die, als schadelij k voor de openbare gezondheid, voor 

bewoning ongeschikt zijn, zoo.i ls die is vastgesteld bij raadsbesluit 

van 24 April 1877. 

Ontworpen door Burgemeester en Wethouders van 

Hoorn, in hunne vergadering van 31 Januari 1906, 

~Jj;;JD,·.-'.->-=~ 
·~ 1 

Vastgesteld door dc~d van Hoorn , in zijne ver

gadering va n ... Y,Z.?lf.~ .. /fl.ó'Ó;, 
voor zoover fiet andere voorschriften ge ldt, dan die 

bedoeld in art. 1 der Woningwet. 



HOOFDSTUK 1 

HOOFDSTUK Il 

HOOFDSTUK lil 

HOOFDSTUK IV 

HOOFDSTUK V 

HOOFDSTUK VI 

HOOFDSTUK VII 

HOOFDSTUK VIII 

HOOFDSTUK IX 

HOOFDSTUKX 

HOOFDSTUK XI 

HOOFDSTUK XII 

INHOUD. 

Voorschriften betreffende het bouwen. 

Afd. 1. 

Afd. ll. 

Plaatsing van de gebouwen ten opzichte van ! 
den openbaren weg en van elkander. (Art!. 
1 t l m 10) 

Hoogtepeil van den vloer der benedenwoon
vertrekken en hoogte der gebouwen. (Art!. 
Il en 12) 

Afd. lil. Afmetingen der ter bewoning in te richten 
vertrekken en van trappen en portalen. (Art!. 
13 tn 14) 

Afd . IV. Privaten. (Artt. 15 en 16) 

Afd. V. Beschikbaarheid van drinkwater. (Art!. 17 
en 18) 

Afd. Vl. Voorkoming van brandgevaar en verwijde
ring van rook. (Artt. 19 t/m 27) 

Afd. VII. Voorkoming van vochtigheid. (Art!. 28 t, m 
30) 

Afd.Vlll.Hechtheid van fundamenten, muren, vloeren, 
trappen, zolderingen en dak. (Artt. 31 t/m 
34) 

Afd. IX. Verwijdering van water en vuil. (Artt.3.5 
t l m 39) 

Afd. X. Toevoer van licht en lucht. (Artt. 40 en 41) 

Voorschriften voor het geheel of voor een gedeelte 
vernieuwen van gebouwen. (Artt. 42 en 43) 

( · 

Voofschriften voor het als woning in gebruik ne
men van gebouwen of gedeelten van gebouwen. 
(Artt. 41 en 45) 

Voorschriften voor op het tijdstip van het in werking 
treden van deze verordening bestaande gebouwen. 
(Artt. 46 Vm 52) 

Voorschriften nopens behoorlijke bewoning. (Art. 
53 l/m 58) 

Voorschriften nopens afscheidingen. (Artt. 59 tlm 65) 

Over het kenteeken van onbewoonbaarheid. (Art.66) 

Voorschriften nopens de wijze van verzoeken en 
kennisgeven. (Art!. 67 tlm 71) 

Beroep op den Gemeenteraad. (Art!. 72 l/m 74) 

Algemeene bepalingen. (Artt. 75 t/m 79) 

Strafbepalingen. (Artt. 80 t/m 83) 

Slotbepalingen. (Artt. 84 tlm 86) 
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Bijlage H '. Opgaven putten, privaten en tonnen 1884 
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Bijlage V. Gemeentereiniging Hoorn, brief I 93 1 

Gemeente- Re in iging Hoor n . 

IN GEKOMEN 

23. ~ffl.1931 

d\0'. t6'f1 

H 0 O F. N, 22 Mei 1931. 

H :J 0 R N, 22 !.'.ei 1 931, 

de commi ss ie van den Gemeentelij ken 

Re i nig i ngsd i enst , 

A L H I E -R · 

Het zij mij vergund Uwe c ommi s sie omtren t de gedeeltel i jk~ 
opr.effing van don wisuel t onncn- faocal Hlndiens t beleefd het vol# 
gende te repporteeren . 

Toen 15 Maart 1914 dei; Reini gi ngsdiens t in eigen beheer 
ge nomen werd , verkeerden dé plannen tot he t ri ol eeren van de 
stad en har e buitenwijken reeds in een vergevorderden staat 
van voorbereiding , doch het w~ s d i en tijd nog i n geenerlei op
zich t to t eenige uitvoer i ng gekomen . 

Teneinde èe toen be s t aande me er dan ve r ouderde en tevens 
weerzinwekkende wijze van afvoer van faecale s toffen , n . l . het ; 
emmerstelsel, op te heffen en te doen plaats maken voor een inÛ 
dien tijd meer gangbaa r afVoe rstelsel , werd bij wij ze van over , 
gnngsmaa tregel tot i nvoering van den wis seltonnen- fae cal iän
dienst beslot en. 

Ui t dr ukkeli jk dien t hi er gele t te worden op he t wo or d · 
"over gangsmaatregel" , want het is den meer ingewijden zeker be
kend, dat het ni mmer in de bedoeling vun het gemeentebestuur 
l ag de wis sel t onnen- f ne caliändienst a l s constant stel se l te 
aanvaa rden . 

De minde r ingewi j den kunnen e chter uit het feit, da t de 
pl annen tot ri ol eering van de s tad en hare buitenwijken , die" 
no.ar ik meen , r eeds van 1900 of vroeger dateeren en i n 191 4 v_ol 
t ooid waren, conc ludeer en , dat de w1s se l tonnen- fa eca l iSnd1and t 
louter a l s overgangsmaatregel werd beoogd en wel uits l u i tend 
om den hu i sei genaars b i ~nen een bepaal den t i jd de gel egenhe i d 
t e bieden , hunne peroeel en voor f ae cal iMnafVoer op de te leg
gen r i ol~er ing te doen aansl uiten. . 

Nog dien t ter zake te worden medegedeeld , dat v66r het in , 
eigen behe er nemen van den Reinigingsdienst veel f a ecale stoff~n 
moedwillig gedeponeerd werden in de openbare wa teren en laan
s l ooten, i n zi nkput t en , op de gl ooiing van den zeedi j k en meet 
andere punten , hetgeen uit den aar d der zaak aanl e i ding gaf · 
to t groote verontr einiging. 

De ingezetenen, welke er prijs op s t elden da t de fae cale 
stoffen rege l ma tig afgehaald werden , moesten de f ae calianem
me r s in de late avond- of vroege mor gonur en of de stoepen hun
n~r woni ngen zetten , zooda t he t wel geen nader e ver klaring be
hoeft welk een aanbl ik die rijen Bol doot- obj ecten uit een weJ.;-
s tandsoogpunt boden. 1 

Hierui t blij k t der halve , da t de toes tand v66r 1914 op d:!it 
gebied nog niet zooveel be ter was dan i n vele dorpen van 0:1ze' , 
om haa r re i nheid veel gepr e zen provincie , waa r P.elaas nog hecliel), 
" een zeker soort i nr ichtingen boven de s looten" berucht zi j n~ I 

In de j a ren 1914 en 1915 wer d de wis sel tonnen-faeo aliari!. 
d iens t ingevoer d , hetgeen alras oen bedu i rte nde ver betering 
b l eek in ve r gelijking met het gewra akte emmers tel sel. 
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• Alill de invoering van den wisse"ftonnen- t aeonl i llnd i ens t 
was een onderzoek voorafgegaan naar de perooel sgewij ze afVoer 
>'!lll faeoale sto f fen, waaromtref!1~-c,be3~n~ in·gen ' i n,' e:en daar- j 
voor,. bestemden legger :overdeb v in;ge:i,e 'ga ël '·"" ·'" , . . 1 

• '· ' ·V6or'' de "exploi t~tie van d n wi)!eel tonnen-faeoal~i llnd ienst 
blaken noodig 2250 s t uks gegalyanis eel'd Ll.'jzatim t onnen en 
trec hters, al s me de twee oompletle bespártji 1ng en .en drie beer-
karren. , , . . · 

De .. bedie.ning hest:>nd uit ~ v oerlieden1 ·;t ev13Ii s tonnen ver• 
wisselaars en l man voor het lèdi~en, r ein i gen e r\ deeinfeotee"' 
ren . van de op de belt ae.ngev:oeraé. ' t"óruïai:i·~ , ·· · · . 

,_ " , ·.I ' ·Hèt 'hÖogst ' ·' ~aiitàl.' ui tstS:~de '' tonrien, met i nbegrip van de 
z.g. tijdelijke tonnen ,.op"bouwwerken etc . bedr oeg 2130 stuks l ' 
welk aantal t ot op · heden, 'hetzij ·door vri jwillige, hetzij doo:p 
bij verbouwing van peroeelon verplicht voorgeschreven eanslui~ 
t1ng voor 1'aeoal1!!nafvoer op de rioleering , gele i delijk ge
daald is- -tot ··rond-1650 stuka. 

Een vermtndetiP.g van bijna 500 tonnen i n r ond 17 j aar, 
waardoor het-mogelijk werd de zen dienst met 4 1nplaats van 
,met 5 i:iw:n persol\eol .. uit "te oefenen •. " . i. . , : ... 1 

;· ' :: '' · :~è'.&;r 1 d'~~h~d;ii [~A~ ·Ae ;V.or,_o:Od_er,_st a il1ng ,werd .uitgegaan, 
d~t "1fo· ·wiäse!tl:inneri-f'aèoalillndienst " .als .,over gangsmaa treW. 

.b.e ~og<l, 1'a . ~o. ,..Jaar . dpor""de; 1inmiddelf! uit . t .e ;voeren ri olee
ririgll'l'fé'rken zo\i ·'ku'n'rien" Worden . Opgeheven. 1 .1wes het .te voorzien , 
\l.a t ·1Jfj' ' t 'oiipaè'iiirig 'vall: ''aàn .'de' ' praktij k on tla 'ande afsohrij• 
"vi~~WeX:&en·te:giiá. o·e·t'rel<kelijk .Ida·. vörasomsohreven activa, het 
·geheel' in .di'en •·tijd ïie.genoeg. zou zijn 'afgeschreven. 
. . . · DitJi~ . dan ,o.qk ,'gt)sohi"ed, ; hetge .e.n Uwe Oomml.s.s ie bekend 
' i s" lii~· . ;ii..; : ·s 't'~ :ten' .van"a,fsóhr.iJ~ingen.-.. . . " .. , . 
• · ""tiv'erisens · .te 1de .· .. !lan'g_ ,1an' zÁ)(en· van .dien aard geweest, 
d'a 't' ·:iri fu'ásohen" aüei!li· .de bu'i tenwijken en' een1ge s tadsgedeel
·ten' van ee'n· góeae ':r'ib:fäeril!g' ·ztjri voor.zien- geworden, zooda t 
-\i r ·· tto•g· ·z aer ' ·'vèei .'pun'ten iti de" s'tè.d' voor komiin, ,· waar da riolee-
r _ing dringend her ziening ,eieoht., , . , 11 ; ; · • . , • • 
:·' ·· '.'Dae.r voorts de a·a:ns),uitA~g van de peroeeleb voor faeoa
'Xfllna:f'Vder " op: 'de7 'pu~ten, :d'i~ ,'vodr: dt't _. do.e l p p , af_doe_nde wij ze 
'ge:riöl!è'e'fld' zi-Jh,'- t:ot · du'!r'/ilrre ·niat v_1ir·p11oh,tend _werd ges tel d , " 
bleiir 'der'wl's s éltorilien"'tàe'cial'.l.'i!nd!en'st ,' bëh'oudens dan. de , voren-: 

. omachr~ven va ;ryiünd~rin1;1 ~~n r?nd"SO.O _to11_nen, . 'J.n zi j ri vóllen 
omvang Rehendha afd. . . . . , , ". , _ , . . , . 
, .", ' "·Dät' lie ' s täcl'èn ' ·hare buit1mw'l.Jken· niet· overeenkomstig do 
~?rspi'onkêl'i'~ke'' pl'ariitèii" :VäP. . 1914 .:or .. :rr~s~er' gerioleerd. gewor :
denl •fä"tit.1it ' ·zèkb r • te' bErtretirén')" ~antL· dientijtl. · zou een gohool 
niéuw:::f.ibi'lné t vo'bi<' ;~o1nl1g itlil'il' 'geie'g<l' "iün: gewordtm. . 
; ,. !.•o" Jmnlnel' -1:~ ·hi)'t· 'V'é>éit';tsj'.~ 'd~t "niet :d.il:'é'o't na het rioleeren 
ve.nvde'l bu'it'è!lwi·jken1"'dec aanslu1 ting ·verplichtend is gesteld 
he.tgeen tijd- en geldverlies ' beteeié'ént. ' · . · : . · 

" .· ' Dallr kbiiitLtlö1f·hij, -:dat ·' doo_t , he't ;ve:et .ia!lger _gebruik me
kên""tan di! '' tonnë!l ' dii.n"veronaêrsteld" lfon··worden, de staat 
wá11r1.l\" dit'Nm8.'tbr1ê.e.1 ~llrkeart " :l:'66 _silf\lht ! is~ · ' dat · het bij 
voórtblili'tail.nl>vil.ri'1di!ll ' wissel 'l:bru\en"r'áe·od.1i!lMienst ·weldra door 
ni i'!ti\vec•bih.''îell"!iegë.Ivaifi!Hiei'd 1•ij zoren':' tonnen: ·l'!n ' treoh tera ver
vangen · zal moeten · worden, hetgeèri ··zeker hooge ~inanoieele 
Offers J ~ou · 19 1'.*bllen'J l · .: 1. ~ ' -1 ~ 1: >.J • 1. ' J • -:· ~ · ':. · · ":· : • . , 

' · )'iiéväÏli'~~l:'+i~fzê :'ièèi(vo.ai! ' 5 } aai: geièden een partij van 
l B5q '. st\i!C:i • 2e "'t/il.ridif gegal'{a'.niá'eerd _ijzeren. wissel td>nn~n,, van 
'gelijk ' Diod·ër :'al 's · 'ct:!i~fü;er geo'rliikeÜjXe ' ··:Voor" .een luttel .be
'd'l'a' -V11l't"dêri '·:Ra'frti'l#ltdsd f'eil:a t te · ut·rao~.t ·,b_e'trpkken _worden, 
waqt ande:rs haS a,e ~i;ell_omsoh;i.-:even adnàohaff1llg . van nieuwe 
torln.in ''rá'e d ~· li~A'ë.t'~ ·4had''inQé'~e'n" )\ebbe'n'.': · ~ : ; ', . :. . , . 
""" ·'\TBe'r'tui'Seit' e!t · 'igéll" vdè\.< '. li~ zèn,' '.di enst, .z i_jn ·eveneens _ 
rèèd'à" ~7· ' !.. ·a:r.- · in "gáb ·'i!C 'en''p'Qliwal. ' dit me.te;rioel in een goe 
,dèr\1 0á'lfaa;t~e•ali ''ol:Jd~fäbUl1'. ~tll'kê''!).'.t, ,: i1:i_ ho1t 'al.,les zins . Q eg. ri•jpe
·li1j}t'fd·a't;l1Ö'6k !Jliervo61' ' bfühen· 'a1lzienba'roh 'tijd; bola ngr1jke 
ui'titavën•··klilih'eh 'wcirèJ.'eri" vorwa'a'ht; :·· . · ' , '' , . . : · . · · 

· - 1Th' Jzekë'i'lih1l~ 1li ·ge1\it' di't ' hat z&ita'e ' 'be trekkelijk de 2 
peerden voor dez~n dienst, 
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Indien dè aansluiting op de plaatsen waar do ri cleering ; 
hiervoor geschikt i s , t ijdig verplioht1md geste l d was, zOU ze~ 
ker de wissel tonnen-faec a~. Hîndienst thans geen 50 <f, van zijn ! 
tägenwoordigen omvang gehad -hebben . 

Ware de aansluiting b .v. direct he he t rioleeren van de! 
buitenwijken, naar ik . meen vo o~ + 6 jaar geleden, op zeer lan
ge termijn b.v . 10 jaar, verplicîitend gesteld, den had zich ! 
m.1. het vraagstuk van tegemoetkoming aan de huiseigenaars ini 
welken vorm ook, niet behoeven voor te doen. 

Voorts is het toch niet cvereentgbaer om in goed gerio-
leerde stadsgedeel ten nog een wissel tonnen-feecelHJndiens t ·: I 

to exploj teer8n, want laatstgenoemde dienst werkt met verlie~ , 
en op de nieuwe ri olaering drukken kosten als rente, efschrij~ 
ving, onderhoud, bemaling, enz. , 

Nog is het van algemeene bekendheid, det de wisseltol!ll'len
dienst niet meer pest in hot reàm veii den· tegenwo--Crdigen tijd" 
went dit stelsel is in strijd met de thans gengbere begrippe~ 
omtrent hygi!îne en schoonheidsz.in. ! 

· De tonnenwisselaars moeten in ve le gevallen in de uit- 'i 
oefening hunnereworkzaamheden gangen, keukens , ja zelfs woon-: 
vertrekken pesseeren, hetgeen ontegenzeggelijk in menigerlei _! 
opzicht een ze.er groot ongerief voor de bel enghe):>benden botee~ 
kent . 

:Het . komt trouwens regelmatig voor, det na tonnenverwis - i 
seling de afdrukken van onre ine handen aan deurknoppen, trap-. 
leuningen ) wan<'.1en eriz . te ontw.J.ren .zijn . . · 

Voeg hierpij hot onvorkwikkel'"J.jk gevol g van het zich 
steeds uitbreidend aan tal lekke · tonnen, en ·. verder commen te ar 
ken wal overbodig warden geacht , 

Aan de.ze en nog andere oorzaken is het den ook toe tA ; 1 

schrijven , dat .vociral gedurende de l aatste jaren, de wissel
tonnendienst door betere, meer moderne a'fvoerstelsels vervan
gen worden , a l naar ge l ang zulk s , met inachtna:ming van plaa t · . 
selijke toestanden, tot oplossing ·kan worden gebracht . : 

Uit deze strikt ·zakelijke mededoelingen zal het Uwe com- 1 
missie du i delij k geworden z ijn, dat met don meesten spoed to t 1 
de gedee.i telijke opheffing van den wissel tonnen-faEic alH!n- 1 
dienst dient te worden overgegaan . · : 

Op bijlage I gol,i ., v e 'uwe Commissie den stand VQllll den 
wissel tonnendienst Maart 1931 aa'n te treffen, . 

Bijlage II. bfod t een overzicht van de s tadegedeel ton met ; 
een voor aans1ul ting gesch ikte rioleering, alsmede hot aental i 
eventueel in te· ·nemen tonnen . . · 

Bijlage III geeft een overzicht. van de stadsgedeelten 
waar de rioleering nog herziening belioeft , vooraleer to t aan-
sluiting verplicht zou kunnen worden. · · 

Bijlage IV geef t een overz,icht van den kostprijs van de 1 
wisseltonnendienst in het jaar 1930. 

Bijlage V biedt een overzicht van de opbrengsten aan wis
sel tonnenretributie va'naf 1914 tot en met 1930. 

Op grond van verschillende bezwar en tegen de aansluiting · 
op betrekkelijk korten termijn , en niet het minst die van fi~ : 
nencieele aard, verdient het overw~~ ina de termijn niet kortor 
te stellen dan ·3 faar . 

Ook dient m. i . overwogen te worden ,of den minst kapitaal
krachtige. huiseigenaars niet in eenigerlei vorm financieeler 
steun moet worden verleend , 

Dit zou kunnen geschieden naar voorbeelden e l der s, b . v . 
doo:b het toekonnen van vergoedingen bij aansluitingen ven 
f 50 .- voor het eerste jaar, f 40. - voor het tweede jaar, 
on f 25 .- voor het derde jaar. 

Ook is het verstrekken van voorschotten tot een maximum 
bedrag van f 1 50, - to overwegen, met maandelijksche aflossin
gen van f 10.- + f 0,50 rente, te betalen op den eersten werk1 
dag van elke maand, 

In laatstgenoemd geval zou bij wanbetaling het voorsizhot 
+ 5<'/o rente, terstond opeischbaar moeten zijn , 
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De beoordeeling of er termen voor de r gol 1Jko r i11an cio ole 
tegemoetkomingen aanwezig zijn, moet uit don unril der zaak , 

. bij het College van Bur gemeester en 1lethoudorobor11 s ton . ,J \i 
Daarnaast kan , eveneens als tegamo.:itkoming in do kos t en , 1 

overwogen worden, de kosten der aansluiting vanaf de per cee- ' 1\ 
le. n .t .ot aan het hoofdriool, a l smede het nood igo s traatv1ork, '\' 
voor rekening der gemeente te nemen. . ': 

Het aantal mogelijkheden i nzake tegomoetkomlne in do kas ~ 
. ten is waarschijnlijk nog wel voor ui tbre1ding vatbaar . ' 

Nog dient omtrent dit punt opgomerk·t to wordon, da t het .! 
in geen geval aanbeveling verdienen zou , door vorhoo~ 1ng vun 1 
de toch reeds hoog genoeg zijnde wissel tonnenretri bu tie il\OOI'
dero drang op de eanslui ting uit te oefenen. j 

Eerstens moe t niet vergeten worden dat de wis seltonnen- ' 
dienst . in 1914 door de gemeente verplichtend werd gesteld , en j 
ten tweede zoll ·zulk een maatrege l een onbillijkheid beteekenep 
tegenover do huiseigenaars , wier peroeelon zijn gelegen aan i· 'il 
straten, enz. die tot he<).en nog niet of op onvoldoendo wij ze .' 
gerioleerd zijn . 1. 

· De bel es ting op den. afvoer van menagewa:l:er op de riolee- . Il 1,\ 1 

ring, bedraagt f 1 .-; voor menagewator en faeoali!Jn gezamen- . 
lijk f 4. -, .zoodat practisch .. de belasting op don afvoer van 
faocaliön f 3, - bedraagt . 

Bij gedeel telijko opheffing van de wissel tonnendienst 
zou . . de opl)rengst uit dien hoofdo toch veilig op ruim f 3600 .-
geraamd kunnen worden , . 

Het watertarief bedraagt f 5.- per closet; belasting en , ! 
waterverbruik derhalv e f 8.-. De wisseltonnenretributie be- ' ·, 
drengt gemiddeld f 5 .-, zoodat he't verschil f 3, - zal bedrasen, '. 
welk bedrag zeker eompenseering vindt in don betEUeh toestand . 
door afvoer van fáeeáliën op de rioleering verkregen. · 

Weliswaar moet het-renteverl ies voor de huiseigenaars , 
voortvloeiende uit de koste.n voor aansluiting , niet uit het 
oog worden verloren , doèh d·aartegenovor ·mag een k l eine v1aurd·e
vermeordoring hunner parceel en wordon geboekt , 

Of een en ander aanl eiding zou kunnen geven tot huur op
drijving, zal mode grootendee l s afhanke l ijk zijn van de woning-1 
markt . 11 1 

zou in verband hiermede .niet -to overwogen zijn, aan he t ' 
verstrokken van premies, voorschotten of andere tegemoe tkomin5 
gen do voorwaerdo to vorbindon, dat do kosten van aansluiting. 
geon roden mag z ijn tot verhooging der huurpenningoni 

Voor zo over mij bekend ts blijkt uit · artikel 15C van de 
Bouw- en Woningvorordoning ." f.~. "lil.on nieuw raadsbeslûi t nood ig 
is om tot verplichte aanslu i ti,1g te komen . 

In artike l 15C voornoemd ku.nnen de woord on : 0 of door l oopend 
op een beerpu t, enz.'' : vervallen,. daar ook artikol 35 waterspoe 
ling voorsohrjft , 

De artikel en 15C en 35 konden dan met elkaar in overeenstou-
ming worden gebracht . ; 

Nog zou ten opzichte van ar.tikel 15C de vraag kunnen rij zon 
of onder de beerputten met overstortingen ook verstaan worden · 
de septictanks-- en zoo ja - we lke belasting hiervoor geheven 
wordt , · 1 

Mocht weldra tot gedee l telijke opheffing van den wissel~ ! , \ ' 
tonnen-faecaliëndienat wo rden. besloten , b .v. door verplichte . ' 
aansluitingnop-een termijn van 3 jaar; dan zal · na het vers:l:rij- 1 
ken van dien tijd vorenomschreven dienst zoo sterk ineekrompen •: 

_zijn , dat 2 voerliedon-tonnenverwisselaars ·en 1 complete be- , 1 
spannlng overcompleet geraken, terwijl voor de '0Vor1go 2 voer-1 1 
liedon- tonnenvorwis~elaars de werktijd voor liet nesteerende ! 1 
gedee1 ·te van dezen dionst zeker mot 50 % zal kunnen worden tc>-1 

' 

ruggebracht . · ' 
Voorts zou het voor de toekomst wenschelijk zijn , àm, 1 

zoodra een stadsgedeelte gerioleerd wordt , de aansluiting b1nJ 
nen een te bepalen tormiJn direct verplichten\! voor te schr.t~ 1 

u:en. 
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Qp deze wijze zou dan plunmatig en geleidolijk aan de 
geheele opneffing v an den v.isseltonnendienst kunnen worden 
gewerkt. 

Hiermede me en ik voldoende stof' v oor een vru ch t bare 
geda chtenwisseling te hebben geleverd en besluit met een 
beleefd beroep op Uwe commissie om de gedeel telijlco ophef
fing van meergenoemtlen dienst met bekwame spoed te v1illen 
bevorderen, waarmede ongetwijfeld e en groot belang zal z ijn 
ged i end , 

re Dirocteur, 

1 

., / ~' . ' 1• ~ { \. 

) 
•\ !.·• ""( , .1 1 
~ ' l ~ ' \ • I_ • 

BEHOORT RIJ DOGS!l:: ~a. U'f f' jtfJI 

Bruto-opbrengst wisselt0nnenretributie 
over de jaren 1 914 t /m 19:<0. 

1914 
:].ll.l5 
l\!16 
'J.917 
:i.s1a 
1919 
:.i.2 ~.n 

1 921 
10~2 
1"23 
1324 
1925 
1926 
1 9:07 
1 928 
1929 
1 930 

f 2. l .13,65 
4.195,35 
4. 855 ,1 1 
4.9'17,37 
4.:iafl . 53 
5o20?~58 
5 .12:è, 76 
7 . 712,56 
7.672,85 
7 . 570 , 65 

lO . 412, 36 
l O. l9ö, 58 
9361,03 
\). 445, 96 
9 .,i)ó5 , 28 
8~72-~ J f.7 
8.2GD~ 2D 

De laatste verhoogl.ng van d:; 11 issel tonnenre tribu tte 
is 1 Januari 192'1 J '1g9g&an. 

sedert dien t1j <1 is de opbrengst uit d i en hoofde 
godaald m9t r ond 1· :n oo. - of gemiddeld" per jo a r met 
f 350.-. 

De gemiddelde rn ~rib•1t i0 bedroeg in ·1 930 rond f 
per t 0n en per jaer . 
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Sta nd van den v!l.sse l tonnon-fae calltlndionct 

Maart 1931. 

A. B. c . 9 
Achter de Vest 11 
Achter om 35 
Achter op 't z und 54 
Achterst r aat 14 
Appelhavon 6 
Appels teeg o 
Ba1mstraa t 28 
Bagijnenstaeg 11 
Bierkade 6 
Binnenblijfstraat 4 
Binnenluiendijk 1 
Bot ters teeg 8 
Breed 1 3 
Breestrae t 7 
Buurtje 9 
Dal 2 
Dra af singel 7 
Derdeboornlaan 109 
Dubbele Buurt 1 8 
Duins teeg 1 4 
Fnreestensteog 3 
Ged . Appelhav e n 70 
God . Turfhaven 15 
Gelderschesteeg 19 
Gerri ts land 5? 
' t Glop 1 
Gorts teer, 6 
Gou w 10 
Gravenstr aat 26 
Groo te Havensteeg 11 
Groo te Noord 13 
Groote Oost 84 
Hooge ste e g 5 
Hoofd 7 
Ital iaansche z eedi jk 7ö 
Jen Har ingsteeg 8 
Jeroe nenstee n: 3 
lt Jüudje 11 
Keern 11 
Kerkplein 19 
Kerks teeg 11 
Kerks traa t 4 
KlO ino Havenstcog 2 
Klcüne Noord 30 
Kl eine Oost 24 
Koepoort"weg 38 
J;:orcmmark t 7 
Korte ch ters trat1. t 2 
Kruisstruu t 6 
Kuil 27 
Lclicstraat 8 

Mal l egoms t eeg 
Melknaps teeg 
Merens straa t 
Mod de r ba.kken 
Mosterdsteeg 
Munn:tckenveld 
Muntstraa t 
Nieuwendam 
Nieuwe Nocr d 
Nieuwland 
Nieuwste eg 
Nieuws t raa t 
Noorderkerks te e g 
Noorders trant 
Onder de Boompjes 
Oude Doe l enlcade 
•Oude TUrfhaven 
Paard e s teeg 
Palchu iss teeg 
Pelmolenpad 
Pepe:rstraat 
Pieterseliesteog 
Pompsteeg 
Proostensteeg 
Ramen 
Roode s teen 
Scharl oo 
Schellinkhoute rs teeg 
School s tee 11 
Slapershavon 
Slijksteeg 
s poorstraat 
Tromme l s traat 
Tweedeboornlaan 
veemarkt 
Veenenlann 
Veerman !!kade 
Venidse 
Vischmarkt 
Visscherseiland 
Vijzolstraat 
l'larmoesstraat 
flatertje 
West 
Weste rdi jk 
Wi sselstraat 
l'lijdesteeg 
zon 

T o t n n 1 1 f> 5 8 stuks 
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4. 
l:ó 
83 
1 5 

2 
1 4 

7 
10 
1 2 
lö 
13 

3 
2 

10 
3 
5 

11 
10 
1 0 

4 
28 

5 
ll 
18 
24 

4 
4 
1 
1 
3 
l 
5 
6 

55 
19 
51 

8 
2 
3 

12 
24 

l 
7 

32 
66 

2 
3 

21 

1: 
' I 



BEHOORT BIJ pOSSIER NJ. 11'9 f /;ti1 1j \1
1 

} 
!: l 
[I ' · 

Kos'.;r.n ~.'an den wi:1sel~·~1wn-fc.ec.1. L ~öncliGnf.t 

' J ~ 1 

, Il: :1· 

' :i: 1 

Onde:::-houd gebouwen en loodsen f 67!.B:'t 
1

1 

92, .:'·ij .! ter.:::-einon cm vrogen - u 
" paerdenen t uigen f 3 . 275 . - \,', , 1, 
11 af tnek opbr , stalmsst J~8.6,28 . 

f 'l· ~ë~ (zie beneden) t 't 
gereedschappen 525 , 7 ! ' 

" voe:rtuigsn " 818 , 3 1 
Vett~n, olien e n o·ntsmettingsmiddelen (zie beneden)" 960,9" .I · 
Knntooronl<0sten 470 , 6~ ··,!'. Salarissen f 4'>999, 96 

· a ftrek vergoeding snl~e.ndero dienst J, ! 11 

d:tt-.)nsttnkken 1 s 200 . - ... : 1: 

f 3 ,799, % ', .,:. ·i!' ·. arb .loonon, toelagen, kindortoesl • ..._?9.464,58 
"3".r.264;'54 '1' ", 

storting p ensioonsbijd::- , f 5 . 905. 58 
1 1 

heffing ·" 2 . 54.5_ ,_z .. ·· ~_ó_ ·\ 1 
- ~).!.3~0 ! o/~ 1 1 : 

(zie beneden) 106 . 6 4, r1 ' 
Assurantien en belastl.:ig"ln 475, d~ I 
Verlichting , vorwarml.ng, vmter'llerbr. (zie beneden) 11 713,2.4 i ' 
Interest 937 , 72 ·" 
Onvoorzieno uitgaven 99 ,o;i. 1 

Pensioentoe.!il.ng " 576 ;42 
Disagio 4~% conv,leening 1918 " · 71,7~ 
Afschrijvingen (zie ben6don) _,i_l" 465 , 4p 

Totaal der algem . onkosten f 7 . 890 , 3 

Werkuren pe r sen . 8 '788if 45966 x f 7890 , 34 alg . enk. f 1. 50 8 ,6 
" 8788 2 / 4596& x "36624 , 79 sal. loonen•· \' . 002, 5 

paarden ,1 '732/20944 X " 2988,72 ond . p.&n t~ 675 ,2p 
Bruto kosten f 9 .186 , 36 

Opb!Oengs t vrissel tonnenretributie f 8 , 299 , :!8 , 
Oninbare 524, 33 ~~I 11 

7,774~ I' 
Netto kosten f 1 . 411, 4], 'i 

Volgens gl obale berekening zouden bi j bestendiging v11n ;J ·, , 
den wissel tonnen-faecalillnd ienst de kosten voor rente, af·· · 'j I 
schrijvingen enz. in veroand met aanschat~!l eene!'zijds en j · 
vermindering der wissel t onnenretribu tie ander zi jds, zeker , il 
het dubbelo van heden l>edragen, . Ij i 

'1 1 
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Bijlage VI. Gemeentereiniging Hoom, brief 195 1 

Gemeente-reiniging 
H 0 0 R N 

HOORN, 14 Decemb er 1951. 

doss.11 

17DEC1951 

A. a n 

Heren Burgemeeste r en Weth ouders 
van 

H 0 0 R N 

Het verdient m.i. aanbeveling zo spoedig mogelijk over 
te gaan tot opheffing van het wi ss el tonnens tel s el als ste l se l 
van faecalienafvoer . 

Gezonde ontwikkeling van een gemeente kan a lleen ge
s chieden indien van een ge zonde kern wordt uitgegaan en zo
l ang dit faccaliänafvoerstelsel voor een groo t deel van de 
stad blijft bes taan, kan van een gez onde kern niet worden ge
sproken. 

Dit onhygienische, uitdetijdse afvoerstelsel dient zo 
spoedig mogelijk te wo rd en ,opgeheven. 

In de, in de geme en tebe gr oting va n 1951 genoemde stra
ten waarin no g geen of onvoldoende ri olering aanwezig is, 
staan 38 tonnen, welk a antal i n v erhouding tot het totaal 
aant al uit staande tonnen van 716 stuks zeer gering is. 

Met de huid i ge s t and van de riolering kan de tonnendiens1 
voor bijna l OO% direct worden opgeheven. 

In l931 besloo t de Gemeenteraad de termijn waarbij a an
s luiting op het gemeenteriool verplichtend werd gesteld te be
palen op 5 j a ar. 

Hoewel de ze bepaling aanleid i ng i s geweest tot geleide
lijke vermindering van het aantal uit staande tonnen in 1931 
1658 stuks tegen 71 6 s tuks thans, komt men met het stellen 
van een termi.jn alleen , niet tot a l gehele opheffi ng in kort 
tijdsbestek. 

Wijziging van het afvoerstelsel zal, oolfil in verband 
met de bepalingen in de bouwverordening, voor alle be~rokken 
huiseigenaren be l angrijke kosten mee brengen. 

Deze kosten kunnen wo rden ge reduceerd indien van sommige 
bepalingen van de bouwver ordening ( ik denk hierbij speciaal 
aan het bepaa lde in art. 67 waarbij voor grondleidingen onder 
het perc eel gego ten geasphalteerd ijzeren buizen zijn voorge 
schreven ) ontheffing zou kunnen worden verleend. 

In hoeverre deze kosten, zond er aan de deugde li jkheid 
van de aansluiting afbreuk t e doen , kunnen wo rden verminderd, 
zou i k gaa rne aan het oordeel van de gemeente-architect willen 
overlaten .• · __ • 

Voor mij staat echter vast dat voor elke betrokken huis
eigenaa r een be l angri jk bedrag me t de wijziging van het af 
voerste l van zijn perceel zal zijn gemo eid en dat , wi l het 
tonnenstelsel op korten ~ermijn wo rden opgeheven , evenals zulkE 
in zovee·1 andere ge meenten is geschied , een bijdrage van de 
gemeente i n de ko s ten van wi jz iging , z eer effectief op de a l
gehele verdwijni ng va n hét s telse l zou werken . 

Een be:paling zou dan kunnen worden gemaak t dat zij die 
een f a ccaliän ton ver~angen door een c l oset e en bijdrage in 
de ko s ten zullen ontvangen uit de Gemeentekas . 
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Deze bijdrage behoeft m.i. maar een deel van de totale 
kosten van wijziging van de faccali~nafvoer te zijn daar de 
huiseigenaar bij het maken van een closet zich jaarlijks een 
belangrijk bedrag bes paart aan belasting. (De be l asting voor 
aansluiting op de riolering voor afvoer van faccalestoffen be 
draagt f 3 .- terwijl het l aagste bedrag van de wisse ltonnen 
retributie bedraagt f 9.-). 

Een bes paring alzo van f 6 .- per jaa r gekapital isee rd 
bij een rentesta nd van 3% vertegenwoordigànd een kapitaals
bedrag van f 200 .-. 

I ndien bij dit bedrag een bijdrage van de eigenaar en 
een bijdrage van de gemeente wordt gevoegd, wordt een totale 
som verkregen die de gemiddelde kosten voor aansluiting op 
de riolering per perceel zou kunnen dekken . 

Een regeling waarbij de vervanging van een facca lien 
ton door een cl oset va n gemeentewege word t gesubsidieerd 
h eeft b . v . in de gemeente Kampen veel succes gehad . 

Omtrent de grootte va n het bedrag va n de gemeenteli jke 
subsidie zou he t oo r deel kunnen wo r den gevraagd va n de ge 
meente -ar~hi t ect . 

Ten slotte ga a t hierbij een overz icht van de s traten 
waarin nog tonnen zijn geplaatst. De me t X gemerkte straten 
zi jn nog niet of onvoldoende ger ioleerd. 

-Gel!ie11; l DalwH 
Secr,_ 

De Directeur , 
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Straat 

A. B. C. 
A.de Vest 

Achterom 

Achter op 't Zand 

Achterstraat 
;\.ppe lhaven 

.\.ppelsteeg 

Baanstr aa t 

Bagi jnensteeg 

Bierkade 

B:r'""d 
Bre es traat 

Buurt je X 

Draaf singel 
Driebooml aan 
Dubb.Buurt 

Duinsteeg 
Ged. _;_ppelhaven 

Ged . Turfhaven 
Gelderseste eg 

Gerrits l and 

Gortsteeg 

GO,Jl.l.'! 

Gr ~ venstraat 

Gr . Havensteeg 

Gr .Noord 

Gr . Oost 

Hoofd 
Hoge ste eg X 
Ttaliaans e 2eedijk 

J an Hari ngs teeg 

Jeroenensteeg 

Jeudje 
Keern 

Kerkplen 
Kleine Noord 

Kleine Oost 

Kerkst r aat 

Overzicht van het aantal uitstaande 
wisseltonnen op 1 J an . 1952 

ton
nen 

10 

7 
22 

23 

5 
1 

5 

14 
6 

5 
2 

6 

4 
3 

21 
6 

10 

40 

2 

17 

34 
6 
1 

11 

5 
1 

38 

4 

1 

41 
3 
3 
9 
8 

8 

7 

9 
1 

x 

x 

x 

:J truat 

Tr tinsport 

Koe poortoweg 

Koreninurkt 

Krui sstraat 

Kuil 

Lange Ker ks trua t 

Lel iestruut 

Li rnl estr ua t 

.Mallegomsteeg 

t:elknapsteeg 

Me renss traat 

.Munnickenve ld 
Uunt s trc.at 

Nieuwendam 
Nieuwl and 
Nieuwe Noord 
Ni euwste eg 
Noorderkerksteeg 
Noorderstr aat 
Oude Doelenkade 
Oude Turfhaven 
Paardensteeg 
Pakhuisstra at 
Pelmolenpad 
Peperstraat 
Pieterseliesteeg 
Pompsteeg 
Prosstera teeg 
Ramen 
Rode steen f 5<,() 
Schellinkhout 
Schoolsteeg 
Slapershaven 
Spporstraat 
Tweeboomlaan 
Trommelstraat 
Valehan 
Veemarkt 
Venen l a an 
Veermanskade 
Venidse 
Vissers eiland 
Vollers waal 
Vijzels traa t 
Watertje 
West 
Westerdijk 
·.Yi s selstraat 
Zon 

Totaal 
Transporteren 399 
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tonT 
nen 

399 

5 
2 

3 
19 

3 
1 

3 

4 

11 

24 

6 

3 
4 
4 
2 
1 
2 
4 
3 
6 
3 
2 
4 

23 
5 
6 

12 
7 
2 
1 
2 
1 
3 

26 
6 
1 
4 

21 
6 
2 
8 
5 
6 
5 
7 

23 
3 

13 

716 



Bijlage VII. Lijst wisseltonnen r970 

GAH{_!ÇO ~JJ5 
1 - - · 

_1 -· NOTA 

1--, ADVIES 

onderwerp : 

wi ss eltonnlfen . ------ ------ --

no . afd . AZ/O 

datum: 18 september 1970 

Bijgaand t reft u een lijst aan van de woningen in dez 
gemeente , waar nog wisseltonnen worden gebruikt , welk 
lijst is opgemaakt naar aanleiding v an vragen van 
het oud - raadslid G. Vos • 

Opmerkingen: 

Bijna al deze woningen zi jn in een dusdanige staat , d t 
niet valt te verwachten , dat de bewoning daarvan nog 
vele jaren zal voortduren . 

Dit is tot nu toe één van de redenen geweest , waarom 
nog niet is overgegaan tot vervanging van deze t onne n 
tot waterclose t s . 

Wij verzo e ken u uit te stpx spreken, welk beleid t e n 
aanzien van deze zaak in de toekomst zal moeten 
worden gevolgd . 

Be.luit verg. v. B. en W. 

datum J "/ P-}v, n;. /0 
('?» -~ _;:.i:;/,'WJ ./J'Ki. 

h,u/v /?!Ult>hu:d,., 

B 

akkC'ord 

voer kennis-
p:evine: aann. 

bespreken 

afwijzen 

eerst rapport 

1 
gezien secre taris 

.J, 

AfdeliC t:""' 
I ~ / 

\ 

w w w 

-~ 1 
'~ " ~\ , 

) 
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Zaken , 

Particuliere woningen met in gebruik zijnde 
wisseltonnen. 

.Ywe.e.'ia..ao."."J.c..,__,,___ . s~- de _ ·-~..., 

Cj'"cLA r~lhavo_.,, __ Jo _ 

Add t'.L"'f_} __ :Ze.~.,(__ _/la_ 

···~ -- . ·• .-"-·- ·-·-·- i ... ·-- J _f_ 

W<>~1 e,rd.c1_k ____ f 1 

l"le 1 k Y> C<r .sfr" / -·- _ 1 ?
A .'1'::> c'_:____ _ _. .. _2_ 

J 

- . 
'2:,;ev ka_ol t> 

Aofr-lev clc Vast 

'PO'm r .sieecr 

. " 
<G.i'e.rla. de 

~';'-""'f)e 

Wl . 

/<I 

16 
~o 

12. 

-46 
- 2 .. 
_,4_ 

- __ J.o 

1 

- ' ·--- - · __ 2 -

3 

. 'J - 'Pe yxivsJro.a.f __ .Jg_ 

T-l-ct 1. '7 <' "ot_ki' k.____ s t 
Job 

11 e ( VVI Clf S-1 e e,_ ... /_'] 
'Pe pf' vs-l ro.o.-& _ 5ls;-

<pc)...,,., rs~ce 9 -
V;<::.sevs. e: /o"'o\ 

'îw<'<" boom /a.a..., 

J 

{~ . 

,~ 

Ách~ev .de Ves± _.&f,: 

g-~a l . '.<<"ed 1' k 
'Dei Yh r-s~ ee~ -
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IJ~jlage VIII. Bestek en voorwaarden bouwen woningen aan de 
Noorderstraat 

Bestek en Voorwaarden 
waarnaar het BEsTuurr DER VEnEE'."IGlNG 

TOT HET VERSCHAFFEN VAN WONIN GEN 

aan arbeiders en mingegoed(ln te HOORN 
op WOENSDAG den 27 JULI 1887, des 
namiddags 2 uur, in het Lokaal llD E 

W J T T E E N G E L" zal 

AANBESTEDEN : 

Het bouwen van 4 WONINGEN 
onder één dak, op het terrein ach
ter de huizen in de Baanstraat, 
met de leverantie van alle benoo
digde Materialen en Arbeidsloonen. 

Art. 1. 

Omschrijving van het werk. 

De werken in dit bestek omschreven bestaan in het 
bouwen van 4 stuks Woningen onder één dak, te 
bewerken als op de teekening is aangetoond en in het 
bestek omschreven. Iedere woning heefteene breedte van 
7 :10 M., diep 5.05 M. binnenwerks; de geheele breedte bui
tenwerks 29.17 M., diep 5.38 M., hoog van af den beganen 
grond tot onderkant neuslijst 4.20 M., hoog van beganen 
grond tot bovenkant vloer 0.35 M., van vloer tot bo
venkant balklaag 3.20 M., van bovenkant vloei' Lot 
onderkant kopbalk 1.90 M" van daar tot onderkant 
nok 1 M., de eindmuren aan de warande breed 1 .80, 
hoog 3.60 M. 
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Art. ~ . 

Ontgraving der fundering voor de muurwerken. 

De aannemer zal de noodige funderingsleuven moe
ten graven van voldoende breedte en diepte, om 
daarin op een waterpaslijn het fundament aan te leg
gen, wanneer de grond te slap of te moerassig mocht 
worden bevonden, zoo wel als bij het rooden der hoornen 
den grond zorgvuldig aan te stampen en met gelijke 
lagen specie aan te vullen ter hoogte van 0:10 M. en 
waar zulks noodig wordt geoordeeld met een zandlaag 
hoog 0.15 M. aan te vullen en met water te plempen 
tot het een vasten bodem verkrijgt, om ongehinderd 
het metselwerk te kunnen aanleggen en tot de hoogte 
op te trekken , zonder dat eeb.ige za:kking daarin kan 
ontstaan , alsmede het graven der putten voor de 
regenbakken , iedere put lang 3.30 M., breed 1.25 
M. , en desnoods alle kanten met steekplanken te be
zetten, en na de voltooiing van het metselwerk in 
den grond het openblijvende weer met specie aan te 
vullen met dunne vast aangestampte lagen. 

Art. 3. 

Metselwerken. 

De aannemer zal in de ontgraven sleuven het fun
dament moeten aanleggen ter diepte van 0.50 M. 
beneden den beganen grond, als die van de voorgevel 
en beide zijmuren ter breedte van 3 1/2 steen, verdeeld 
als volgt: 1 laag breed 3 1

/ 2 , 2 laag breed 3.-, 3 laag 
breed 2 1

/ 2 , 3 laag breed 1 1
/ 2 steen, het fundament 

van den achtergevel breed in aanleg 3 steen, en gelijke 
diepte als voor den voorgevel ; de fundamenten der 
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binnenmuren aan te leggen te1· breedte van 2 1
/ 2 steen, 

diep 0.40 M., ook weer met gelijke versnijding opge
werkt lot op de breedte van 1 steen, hel fundament 
voor de warande aan te leggen op 2 steen, ter diepte 
van 0.30 M., de hierin opgenoemde fundering op te 
metselen van keurrooden mopsteen in slap basterd tras, 
onder de bewerking ook mede aan te leggen de fun
Jarnenten voor de schoorsteenen , ter diepte van 0.30 
M. Op de voorschreven fundamenten aan te leggen 
het trasraam van harde vlakke klinkermoppen in sterke 
tras, het trasraam moet op 0.15 M. beneden beganen 
grond aangelegd worden tot op 0.35 M. boven den 
beganen grond , en daar op te trekken de opgaande 
muurwerken; die van de Westerzijmuur dik 1 steen 
van 1 •1• soort boerengrauw mopsteen , die van den 
voorgevel met de Oosterzijmuur geheel te bewerken 
volgens teekening van 1 •t• soort kleurig hardgrauw 
waalrnoppeu, met slap basterd tras , die van den ach
tergevel ter dikte van 1

/ 2 steen van 1 •t• soort boeren
grauw mopsteen, de binnenmuren dik 1

/ 2 steen van 
keurroode waalmoppen in slap basterd tras. Op het 
fundament van de warande te maken het trasraam , 
hoog 0.30 M. van harde mopsteen met een rollaag 
gedekt , in sterke tras , in de opgaande muurwerken 
mede op te metselen den schoorsteen van keurrooden 
mopsteen tot de hoogte van liet boezemhout , dat met 
plaatijzer moet beslagen worden, de opgaande schoor
steenpijp van af het boezemhout tot 0.20 M. onder 
het dak op te trekken van gouJschen steen , vandaar 
tot 0.80 M. boven de nok van klein boerengrauw , 
iedere schoorsteen van boven met een gegoten ijzeren 
schoorsteentafel gedekt, dik 10 m.M. met vaste inge
klonken gesmede ijzeren pooten met bochten bewerkt 
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in den schoorsteen , de plaat 1.10 M 1, d po t n dik 
20 m.M 2

, ook in den schoorsteen op d n zold r vun 
iedere woning een ijzer schoorsteenluik, n b n d ' n 
in den schoorsteen op het fund ament 10 m.M. b v n 
den houten vloer een gegoten ijzeren plaat zond r kolk
gat, ter dikte van 10 m.M., lang 1 M.; boven de man
tel of boezemhout een heugelijzer, dik 20 m. M. van 
rondijzer, in iedere woning onder de bedstede te ma
ken een goeden waterdichten kelder, ter diepte van 0.75 
M. onder de bovenkant houten vloer, dik 1 steen van 
harden steen ge.h,eel met portlandcement bewerkt, de vloer 
dik 4 laag. Voor iedere deurkozijn van buiten en van 
binnen in de warande een aantrede te metselen volgens 
opgaaf van harden steen in sterke tras, aan den voor
en oosterzijgevel het uitstekende gemetselde plint met 
portlandcement bestrijken en met een schuine kant 
van boven afgewerkt ; in iedere gang van de woning 
te maken een parketvloer van witte en zwarte steenen 
zooals het monster dat vooraf zal worden aangewezen, 
voor dien vloer eerst den grond goed aanvullen en vast
stampen en met een koude laag van 1 steen op zijn 
plat in het zand gelegen en goed met water ingewas
schen, alzoo over de onderlaag de parketvloer te leggen · 
zuiver vlak en waterpas en geheel met portlandcement 
te bewerken, zonder eenige kalkdeelen daarin vermengd, 
den aarden vloer in de warande alle gaten en kuilen 
goed aangevuld en met een zwaren stamper aangezet, 
daarover te beleggen een steenen vloer van 1 steen 
op zijn plat goed vlak en waterpas in het zand gele
gen en goed met water ingeschrobt , de steen daar
voor te gebruiken zijn harde klinkermoppen. De zand
la~ g à.ver den vloer zoo veel maal goed ingewasschen, 
oozdat alle steenen goed vast liggen , in de omschre-
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ven muurwerken is ook mede begrepen al het voeg
en pleisterwerk; de voorgevel met den ooster zijgevel 
netjes gevoegd en de baarden langs de rij afgesneden, 
de wester zijmuur met den achtergevel plat vol voegen; 
al het pleisterwerk zuiver vlak en goed wit opleveren; 
het dakwerk te beleggen met 1 •t• soort roode dak
pannen en vorsten , goed inelkander sluiJ:ende en aan 
de binnenkant met kalkmortel te bestrijken , ook alle 
vorsten wolven goed aanvoeren en aa~strijken. In de 
voora1genoemde putten voor de regenbakken te maken 
op een houten vlot een regenwat.erbak van gele klin
kermoppen, dik 1

/ 2 steen, geheel bewerkt met sterke 
tras bakspecie , de vloer in de bak 4 à 5 laag dik , 
voor iedere bak te verwerken 2500 steenen; de vooraf 
gegi:aven put moet zoo diep zijn, dat de bak of 
zoogenaamd de bovenkant van het gewelf 0.50 M. 
0nder den beganen grond blijft , op iedere bak een 
mond te metselen van af het wulf tot bovenkant be
ganen r.;rond , niet te lood maar over alle kanten een 
valling hebbende van 0.10 M., voor het losloopen van den 
grond in den winter met de vorst, en dan boven den 
grond te lood opgehaald tot op 0.50 boven den grond, 
dan gedekt met een rooden steen , baksteen , 0.65 
i\P., dik 0.05 M., met een rond gat in den steen 0.28 
M . . Voorts nog te maken achter de bestaande hui
zen in de Baanstraat een geheel nieuwen waterloop , 
de oude steen , daarvan afkomende , mag weêr ge
bruikt worden , de tekortkomende bij te leveren , ook 
het maken van 2 nieuwe zinkputten, dik 1/ 2 steen, 
diep 0.70 M. en tot afvoer van het water, dat moet 
uitloopen in de bestaande zinkput ' te leggen ijzeren 
aarden buizen, wijd 0.15 M., gezamenlijke lengte van 
28 M., de putten wijd 0.50 M2

, van boven te dekken 
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met een gesmede ijzeren rooster, d k. 1 volg m; p
gaaf, de bestaande zinkput eerst vooraf l r .par r •11 , 

en de gebreken Yoorzien , en tot v rd r nf v · r 
van het water uit genoemden put, ook w .(·r t h'g
gen ijzeren aarden h11izen , ter wijdt e van 0.20 M., 
van af de put tot order de gang van 1 der nieuwe 
woningen , uitloopende in het groole stads-riool , ge
zamentlijke lengte va11 2G M., de puiten van binnen 
ook te voorzien van ijzeren roosters , ook zoo te han
delen met de goten en waterloop achter de- nieuwe wonin
gen als hiervoren van de nndere putten en waterloopen 
staat beschreven. Voor het aanleggen en maken der 
fundamenten mag ook oude goede steen g~bruikt 

worden wanneer die goedgekeurd zijn, wel te versta:m 
aan dezelfde breedte voldoende, wanneer de steeuen 
kleiner van maat zijn, ook niet hooger mede te wer
ken dan tot op 0:15 M. beneden den begancn gro1ul 
zoo als voor het trasraam staat bepaald; het plaat~en 
van 16 stuks gegoten roosters. 

Art. 4. 

Timmerwerken. 

De aannemer zal tot iedere woning moeten maken 
en onder de bewerking van het metselwerk moeten 
stellen de noodige deur- en licht.kozijns als voor de 
bestaande woningen. 

4 buitendenrkozijns van greenen hont, zwaar 10 
bij 15 c.M. , hoog in den dag 2.95, breed 0.80 M. 
op eiken onderdrumpels , zwaar 12 bij 15 c.M., met 
4 c.M. greenenhouten paneelen deur met bovenlicht, 
2 paneelen hoog van 2 1/2 c.M. vurenhout met bossing 
en inleglijsten bewel'lü, voorzien met instekende dag- en 
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nachtsloten met dubbelde ijzeren kruk , 2 inlatende 
ijzeren schuiven, af te hangen aan scharnieren N°. 5, 
3 stuks met dubbelde leden. 

8 lichtkozijns greenenhout, zwaar 10 bij 12 c.M. , 
hoog in dag 2.18, breed 1.10 c.M" op greenen onder
drumpels , zwaar 10 bij 20 c.M. met 4 c.M. greenen
houten ramen, voorzien van kantlatten, leilatten, 
buik.lijst, dekstuk enz. van 3 c.M. vuren hout, koor
den , scltijYen , ijzeren tegenwichten , raamknoppen , 
penne11 enz. en aan de binnenkant luiken met her
lijsten van 3 c.M. vuren hout , hoogte tot onderkant 
bovenraam, de luiken verdeelcl in 4 slagen inet luiken
ploegen in elkander af te hangen aan bergsche 5 
gaal s opleggers met houtschroeven vastgemaakt, tot 
sluiting een bouten sluitboom van greenen hout, 
zwaar 2 1

/ 2 à 5 c.M. in 2 gesmeden beugeltjes aan de 
bclegstu kken vastgemaakt, tot sluiting der ramen , 
ijzeren penuen te leveren , genoemde deur- en licht
kozij' !S te bewerken als op do profielteekening staat 
aangewezen. 

'IG stuks 1leurkozijns van greenenliout, zwaar 10 bij 
-12 c.M. op eiken onderdrumpels, waarvan 4 stuks 10 
bij 'l5 c.M. 'l2 stuks zwaar 8 bij 15 c.M. met 4 c.M 
greenen paneelen qeuren met 2 paneele11 van 2 1

/2 c.M. 
vurenhout met vaste schaaf, van binnen en buiten 
kantlatten, i11stekend loopslot met dub. pokhout kruk, 
2 scharnieren dubb. L. N°. 4, van de opgegeven 
deuren zijn 4 stuks van onder paneel boven glas, ge-
11oernile kozijns hoog in den dag 2.05, breed 0.80 M. 

Vloerleggers. 

De aannemer zal moeten leveren en leggen de noo-
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dige vloerleggers van vuren of d nn nh 111 , zwaa i· 
10 bij 15 c.M. 

Voor iedere woning 12 stuks, lang 3 M. op d . n odi 
penanten die ook van ouden steen mogen gemaakt wor
den, ter grootte van 22 c.M 2

., voor ied r 1 ggcr lol 
op de voldoende hoogte te maken 4 penanten, tusschen 
de leggers 16 ijzeren roosters. 

Zolderbalken. 

Voor iedere woning te leveren en stellen G stuks 
zolderbalken van greenenhout, zwaar 10 hij 15 c.M. 
lengte van 7.25 M" netjes geschaafd en aan de onder
kant met een balkschaaf, de balken zuiver waterpas 
en onder een regte lijn gesteld, met koppelijzers aan 
elkander verbonden zoo als bij de bewerking zal 
worden bepa,ald , alsmede het inmaken van reveelin
gen voor trapgaten of voor schoorsteens van dezelflle 
zwaarte als die van de zolderbalken staat beschreven. 

Muurplatings en Kap. 

Zoodra de balklaag is gelegd, vastgemaakt en aan
gestopt , zal moeten geleverd en gesteld worden de 
muurplatings van greenenhout , . die voor de voorge
vel en beide zijmuren, dik 5, breed 30 c.M" en voor 
den achtergevel dik 5, breed 25 c.M" voor het stellen 
eerst netjes geschaafd , daarna ten sterkste op de 
balken te verbinden , en daarop te stellen de kap van 
greenenhout, zwaar 7 à 10 c.M., ieder spant goed 
en sterk in elkander gemaakt , de gording van gree
nen baddinghout , zwaar 6 bij 18 c.M" de nok 7 à 
10 c.M., de tusschenregels zwaar 5 à 7 c.M. · 

13 stuks spanten zullen hiertoe benoodigd zijn, ieder 
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spant te zamen aan lengte ongeveer 15.50 M. de 
muurplatings te zamen 68 M. voor gording en nok 
86 M. bij het inbrengen der tusschenregels te plaatsen 
op 0.40 M. van hard op hard , gemiddeld lang 4.60 
M. ; de geheele kap te belatten met beste vuren pan
latten , verdeeld op 27 c.M. van bovenkant tot boven
kant, de kap hoog aan de voorkant 14 pannen aan de 
achterkant 16 pannen, rie noodige boeideelen op het 
dak van 2 112 à 25 c.M. vurenhout, de beide eind
spanten te voorzien van een vaste makelaar , van af 
de kapbalk tot 40 c.M. boven de nok of vorst het ge
deelte dat boven de vorst uitsteekt op te dekken dat 
dezelve 20 c.M 2

., met een dekstuk van 0 c.M. vuren
hout 25 c.M 2

• tegen de voorkant der muurplating en 
voor beide zijmuren te maken een neuslijst van 6 bij 
20 c.M. greenenhout, waarvan het profiel zal worden 
opgegeven, ook daarin te maken de noodige neusijzers, 
op een onderlingen afstand van 1.50 M. hard op hard, 
dik 1 , breed 4 c.M. aan de neuslijst en mu ll"plating· 
of gootbedding met goede bandnagels vast te maken. 

Dakvensters. 

Boven de deurkozijns van .iedere woning te maken 
een dakvenster van greenenho11t, · hoog van af de 
muurplating tot onderkant of dag der bovenrlrumpel 
1.28 M. zwaar 10 bij -12 · c.M., de breerlte als het 
deurkozijn 0.80 c.M. in den dag, voorts gcl1 eel af te · 
werken als de dakvensters bo\'en de huizen in de 
baanstraat met vleugellijsten enz. 

Binnenbetimmering. 

Volgens teekening iedere woning in te richten en te 
verdeelen in twee vertrekken met een gang , op de 
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hier genoemde vloerleggers te mak 11 n vl r van 
3 c.M. vurenhout, goed vlak op elkand r g slr k n, 
aangedreven met spijkers van v Ido nd 1 ngt , p 
de leggers vastgemaakt, langs den vlo r n L g n 
schot- en muurwerk, de noodige plint n van 2 1/ 2 à 
14 c.M. vurenhout, de vlder voor iedere woning in
houdende 30 ~P. , op de zolderbalken Le maken van 
3 c.M. vurenhout, dezelve te schaven , strijken en 
ploegen , weer aandrijven en op de balken vastge
maakt, heeft eeu inhoud van 35 M2

, ieder plank voor 
de zolder moet op zich zelf even breed gemaakt wor
den, daar ook in te maken een zolderluik van 18/10 

c.M. vurenhout met 2 !.dampen aan de bovenkant 
draaijende te maken aan kruishengsel, lang 30 c.M. 
tegen het dak. met een houten of ijzeren haak vast 
te kunnen zetten met kram en ring om het open en 
dicht te kunneu <loe11. Ver<ler de kamers in te rich
ten met kasten, trap, bedstede enz. schoorste1:mman
tel , turfbank , p::meelen , deuren , zolders boven de 
bedstede, alles zoo i11 te richten als de andere 
h11izen zijn gemaakt, alles van vurenhout, schotwerk, 
zoldertjes enz. van 2 112 c. M. het riggelwerk 5 en 7 
c.M. met de:i:e verandering geen trap ~et kwartwentelr 
maar tot de hoogte der zolder~ies een recht: steek
trap van 4 t:.M. greenenhout en om van daar tot op 
de groote zolrler een scheeluw trapje Yan 4 c.M. vuren 
of greenenhw1t , de heneJentrap te beschietm1 met 
1 8

/ 10 c.M. vmenhout , up rfo zolder te maken 3 Sepa
ralieschotten van :2 1

/ 2 c.M. vurenhout , riggel- en stijl
werk 6 bij 8 c.M. het schot.hout te schaven, strijken, 
maar niet geploegd, de naden moeten 2 c.M. over 
elkander gelegd worden en geheel dicht maken van 
af de zolder tot de nok. 
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Betimmering van de Warande. 

Op de hier vooringenoemde fundering te leggen een 
muurplating van greenen battinghout , daarop te stel
len de stijlen en riggelwerk voor het staande schot , 
stijlen 10 bij 10 c.M., lang 2,25 M. op een afstand 
gesteld van 1.50 M. van hard op hard , het regelwerk 
zwaar 5 bij 7 c.M., daartegen op en aan het schot
werk van 2 1/ 2 c.M. vurenhout te maken, aan de bui
tenkant tegen het schotwerk de pilasters, kop- en toog
stnkken, van 3 c.M. vurenhout, de warande inwendig 
te verdeelen in 4 afdeelingen , daarvoor te maken 3 
separatieschotten van 2 1/ 2 M. vurenhout, regelwerk 5 
à 7 c.M., lang aan de hooge kant van vloer tot dak 
3.30 , breed 1.80 en hoog aan de lage kant 2.30 M" 
aan beide kanten geschaafd en geploegd en goed op 
het regelwerk vastgemaakt, aan de buitenkant of het 
staande schot daarin te maken 1 raam , 4 c.M. gree
nenhout tusschen de stijlen, een opgeklampte deur met 
3 klampen van 2 1/2 c.M. vurenhout, af te hangen aan 
duimhengsels tot sluiting aan rle binnenkant met een 
schotel en ring en kram , om open en dicht te doen; 
in de eindmuren en in de separatieschotten, alsook op 
de stijlen met pen en gat aanelkander verbonden , te 
makèn een doorloopende plating, tot dracht voor het 
dak een legger van 10 bij 10 c.M. greenenl1out, om 
daarop te leggen het beschot voor het dakwerk van 
2 1/ 2 c.M. vurenhout , aan de onderkant geschaafd en 
inelkander geploegd , dit schotwerk is ongeveer lang 
2.10 M., op de ·bovenkant over de naden tengels te 
maken van 18/ 1 0 à 5 c.M., de breedte voor het schot
werk 29 M. en op de tengels de panlatten voor 9 à 
10 pannen hoog. Ook nog voor iedere woning te ma-
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ken een sekreet van 2 1/ 2 c M" van hout met op klampt 
deur met 3 klampen van 1 8

/ 10 c.M. t t luilin 
knop en wervel; de sekreten te plaatsen l g n de ach
termuur en separatieschot breed 0.80 , hoog 2 M.,· 
van boven een dek met 5 c.M. overstek met hol! 
lijst betimmerd. Ook nog voor iedere woning 1 goot
steen van 3 c.M. vurenhout , riggelwerk 5 à 7 c.M. 
met een zinken aflaatspijp tegen de buitenkant · van 
de warande, boven de toogstukken onder het dak te 
maken op de noodige kardoesklampen , dik 7 c.M., 
een keulsche goot , hoog 12 , breed 20 c.M. van 3 
c.M. vurenhout , aan de voorkant van onderen met 
een kraal bewerkt , en qp het dak te maken een 
boeideel van 2 1

/ 2 c.M. vurenhout, breed 20 c.M. 

Art. 5. 

Smids- en Loodgieterswerk. 

De aannemer zal moeten leveren en stellen 16 stuks 
rosetankers , voor 1/ 2 steens muur , de veeren met 
zwaluwbladen onderaan de puibalken, 2 stuks roset
ankers voor 1/ 2 steens muur met veeren, lang 35 
c.M" 13 stuks wervelankers voor 1 steens muur met 
zwaluwbladen , 2 stuks wervelankers voor 1 steens 
muur met veeren, lang 35 c.M" 12 stuks schootan
kers , lang 40 c.M., de veeren met zwaluwbladen , 3 
stuks schootankers , 4-0 c.M., de veeren lang 40 c.M., 
verder met de noodige koppelijzers zooals voor de 
balken en a~n de kozijns , die zullen onder de 
bewerking worden opgegeven waar te plaatsen ; 4 
gegoten ijzeren leggers zonder kolkgat voor de schoor
steenert, dik 1 c.M" lang 1.10 M., breed 0.50 M" 4 
lieugelijzers 2 c.M. rond , 4 boezem.houten voor den 
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schoorsteen met plaatijzer beslagen, 2 gegoten ijzeren 
schoorsteentafels met vast aangeklonken poolen met. 
bochten, dik 1 c.M., lang 1.10 ~P., 4 gegoten ijzeren 
schoorsteenluiken 28 Lij 50 c.M. 

Zinkwerk. De voorlijstgoot met de zijgooten te be
kleeden met zink N°. 14, breed 0.65, lang 40 M., 
een kulsche goot lang 29.50 M" breed 0.60 M" 2 
vergaarbakken met aflaatpijpen, met de inbrengers in 
de bak, ieder lang 3.50'M., wijd 7 c.M., de inbrenger 
op zich zelf moet zijn van lood , zwáar 25 kilo per 
M2

, 4 dakvensters met zink N°. 14. . 
IJzerwerk. 4 ijzeren gesmede zinkputten, deksel 

4 dito roosters , al het ijzer , zink of houtwerk voor 
het te plaatsen in de muur of buitenlucht eerst vooral' 
2 maal te meniën; nog te leveren 16 stuks gegoten 
ijzeren , muisdichte roosters. 

Art. 6. 

Schilderwerk. 

Alle vooraf aangebrachte hout- of ijzerwaren dat in 
de muur of buitenlucht komt, eerst vooraf 2 maal te 
meniën , daarna eerst te gronden , stoppen , gronden 
alzoo het geheele schilderwerk , 4 maal te verven , 
met de laatste laag goede glanzige verf met standolie 
vermengd , zoowel buiten als binnen het gebouw , de 
ramen en deuren te dichten met best half wit fransch 
glas , zonder gebreken ; de grootte der glazen kunnen 
op teekening gemeten worden , de gang en de eene 
kamer , waar niet gestookt wordt , een gele kleur, de 
andere kamer bruin gladhout , wordt 5 maal geverfd, 
kasten en bedsteden licht ·groen , de trap bruin , de 
warande van binnen het schot en verdere houtwerken 
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donker groen, de warande aan de buil 'nk::u1l 2 maal 
met carbolineum, pilasters , kop- en toog:lukk n, 111 ' l 
de gooten wit , deuren en ramen gro n. 

Art. 7. 

Rasterwerk. 

Het bestaande rasterhek langs den openbaren weg 
achter de boomen , zal de aannemer moeten ver
plaatsen achter de nieuwe huizen , op een afstand 
zooals zal worden aangewezen , ook weer geheel 
in orde opleveren en alle gebreken voorzien , het 
tekort komende bij te leveren , na de verplaatsing 
het hek aan beide kanten te teeren met carbolineum, 
alsmede tegen aan het perceel N°. 4 aan het oosteinde 
een erfscheiding te maken volgens aanwijzing ; ook 
nog voor het metselwerk de1· regenbakken te maken 
voor iedere bak een houten vlot van 4 c.M. greenen
of vurenhout dubbel over elkander geklampt, breed 
1 .20, lang 3.20 M., dit vlot ten sterkste aanelkander 
gespijkerd. 

Art. 8. 

Uitvoering der Werken. 

Al deze werken, hier in het bestek omschreven, zijn 
geheel ten laste van den aannemer en zal hij terstond 
na bekomen approbatie met het werk aanvangen en 
zoodanig voortzetten en afmaken , dat alles op bepaal
den tijd , zijnde 1 Maarl 1888 , kan opgeleverd 
worden en tevens zal hij gehouden zijn het geheele 
werk le moeten onderhouden tot 15 April 1888, tot
dat alles naar genoegen van het Bestuur en den Op-
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zichter kan opgenomen worden en ook bPvonden wordt 
dat alle werken goed zijn afgemaakt volgens de regelen 
der algemeene voorwaarden, die hier op deze werken zijn 
toegepast, zooals het leveren van al de materialen, zijnde 
van de beste merken, ook geen afgekeurde te mogen ge
bruiken , maar ten spoedigste van het werk verwijde
ren en door anderen te doen vervangen , bij nalatig
heid hiervan zal de aannemer verbeuren een som 
van f 15.-, zegge vijftien gulden , en het verbeuren 
der materialen enz. 

Art. 9. 

Algemeens Voorschriften. 

De algemeene voorschriften voor de uitvoering de
zer werken onder het beheer van het Departement 
van Binnenlandi:;che Zaken, vastgesteld bij beschikking 
van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, van den 12 September 1882 van heden N°. 6, 
afdeeling Waterstaat A. zijn, zoover zij daarop be
trekking hebben, op dit werk van toepassing en worden 
letterlijk beschouwd in dit bestek te zijn opgenomen , 
echter met die wijzigingen , dat voor de woorden 
Minister van Waterstaat bedoeld wordt: het Bestuur 
der Vereeniging tot het verschaffen van Woningen 
aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn. 

Art. 10. 

Beslissing van geschillen en ,duisterheden. 

Wanneer bij niet tegenwoordig zijn van het Bestuur 
verschillen of duisterheden tusschen den aannemer 
en den opzichter omtrent het werk ontstaan , verblijft 
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de uitlegging daarvan aan het Bestuur , wi n. uit
spraak hiertoe wordt ingeroepen , waarnaar d · aan
nemer zich moet gedragen en gehoud n zal r.ijn 11 t 
werk voort te zetten ; bij niet voldoening hieraan kun 
het Bestuur s 467 van de A.V. daarop toepassen. 

Art. 11. 

Wijze van Besteding. 

De aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrij
ving , volgens bepaling van het bestek ; inlichtingen 
worden gegeven en aanwijzingen gedaan door den 
Opzichter J. V. MEIJER. , Alle inschrijvers worden 
geacht de bedoelde inlichtingen en aanwijzing te heb
ben ontvangen ; de som voor de aanneming ingevuld, 
moet in schrijfletters en cijfers worden uitgedrukt 
waarnaar de minste inschrijver behoudens nadere 
approbatie van het Bestuur aannemer zal zijn , dat 
het recht aan zich houdt zoowel van de al als niet 
toewijzing· van het werk en van de keuze uit de 
inschrijvers , zonder eenige verklaring daarvan te 
geven. 

Art. 12. 

Verplichtingen voor den Aannemer. 

De aannemer zal gehouden zijn, alle rampen of 
tegenspoeden gedurende de voltooiing van het werk 
geheel voor zijne rekening en risico te nemen, zonder 
zich te kunnen beroepen op het Bestuur, zoo als bij 
stadsverordeningen het afsluiten van het bouwterrein 
des avónds en bij nacht te verlichten of het uitgraven 
van den grond onder den vloer, het inbrengen van zand 
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of iets dergelijks enz. Tevens zal hij de bestaande 
hoornen moeten uitrooijen en dezelve ten spoedigste 
van het werk vervoeren , zijnde deze hoornen geheel 
ten bate van den aannemer , die daarvoor moet 
betalen een som van f 42,-, zegge Twee en Veertig 
gulden als ook de kosten voor het maken van bestek 
en der teekening , die steeds blijft het eigendom van 
het Bestuur en hiervoor uittekeeren de som van 
f 6.-, zegge Zes gulden, zullende te zamen van den 
laatsten termijnsbetaling worden afgetrokken en g.ikort, 
zooals in Art. 8 staat beschreven. Omtrent de keur 
der materialen, zal ook onder begrepen · zijn , geen 
buitenlandsch of machinaal klaar gemaakte houtwaren 
te mogen gebruiken of verwerken. 

Betaling. 

De betaling zal geschieden in vier termijnen : 
De eerste termijn 1/, der aannemingssom, wanneer de 

regenbakken , de fundamenten met de trasramen ge
heel op bepaalde hoogte zijn opgetrokken en afge
werkt met den grond langs het werk is aangevuld en 
vastgestampt. 

De tweede termijn zijnde 3/8 gedeelten , wanneer 
het werk zoover is gevorderd , dat de huizen onder 
de kap en glas en waterdicht kunnen opgeleverd 
worden. 

De derde termijn zijnde 3
/8 gedeelte, als het geheele 

werk op den bepaalden tijd, zijnde 1 Maart 1888 , 
geheel voltooid kan worden opgenomen. 

De laatste termijn 1/8 gedeelte op het einde van het 
onderhoud tegen 1 April 1888 , op vertoon van een 
attest , afgegeven door den Opzichter over deze wer-
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ken, behelzende dat de werlrnn naar b hoor n z~jn 
afgemaakt en in goeden staat zijn pg 1 v rd n wan
neer mocht blijken rl at genoemde werk n ni l p 
bepaalden tijd zijn afgemaakt, zal voor i der n dng 
latere oplevering Drie gulden worden gekort n zal uil 
ook van de laatste termijnsbetaling worden afgelrokkcn. 
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BUlage IX. Inschrijvingslijst bijeenbrengen kapitaal tot oprichting 
bouwvereniging 1863 
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BULage X. Goedkeuring statuten bouwvereniging door Koning 
Willem II!, z864 

/;?, ki' /,:77/,ç{ 

%'.,ç{,ç 

1.33. 

CÇodJ , %mui':? der 9tóedé.1duzáen , 

van i!J?<a~- 9tóMólZU, cç?'O<Jé • .%e1<(0Jl' t~ln 
2ame?nd'to:Jl', enfl5. , f'4tfl5. , enfl5. 

a?tanfj; o-ved~ende de óta/a/e.n der votw mtizder dan ck1•áj 

·/;,,,,en aan;:P;fa?Ze ve1•e.e'?'-?1:J? 6 é /{,../" ,..,,,..;,,;::: v-.,/.,f;.. ,,., .,,. ;,,,-_,/ 
-~~"-/7/?/'Aê~ ,..r.'<"'7'",.4 r"'?'/~/~/,!;:/ ,A// ;;//?'/_/-/ / ,,,.c,.--f";/,--.// fi" ,&.7'-?r 

Mi vewa~ncle d:4 tkze t<&Nw1.rjimjl' deur &nó mOj'e won/en 

~?,,{Mtd; 

CÇell:t tji de l'OO?'ócJ!"(!en der wei van n ,54fa,<tt'1J'55 
(Si)aa&t'dd n '. .Ji;j t~I &1 o.-f;emeen , e-n ;r;- adtl!e!' tf 

t<u ee()e C~èl a'tè1· wet in &1 {y-umder; 

~ dé wo"d"!Zjll van <9nun ,, dint-jter wm 5"Mtti.e 
van den 9' ,_//," rJ6,,f, 1;eróle 'f1kedi~, n '. / 7..;;; 

.YGafûn }loec(;tevondtm en veJ'ótaan de ó(afa/en van 

f14if i:k ~-A'eé /J&?'!UJl!A'.tcJ!yz "'ji?i o?Je?;t~d, jPOCd /e.b.t.N/IZ, 

en de J.W<e.emj"1':fl' vidtden a!f ''&jltp.eróMn Ie rµ;{,,nncn. 
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<!Jnu udt?ud!er van :!ftUJáiM td tft.lrM!. 111t'/ ,;;. 11mw·1r1117 

·van cU g}Méftd, l!etwed md dé jlon(pvf'rmrrl 11/11/11/m r~11' 
woJ<den ;r-~t t?z de ,9"CaatJ. cotu<c1 • .?1!. 

~---&<c 
~ :f7'&5t'61e.ry:& , dén 

@Je utfi.t?'Udter van :f;uáiM , 
_,y:-:,;·· ///r/ ,r(-' f' 

<9veJ<ee-n.fonu4Y- ,it.~ 001«fu<on.fe;:.i{e, 

!Me Sk1'f'kb?<u -yeneJ<ad t;· &t 
PJJt/uu<teniené ·van :hü1áke, 

~/"'~~d;/ 
_/--? ' ,,..,. 

~:'.:' ;- ,,.r:/7,,_,,, ~r'./~" . 

~}::/"'7i%1!::t'~ 
,,.,.,, 

167 



Bijlage XI. Brieven Baanstraat r895, I9I4 
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Bijlage XII. Huurvoorwaarden bouwvereniging 

'VOOH.-W AAI:-{DEN 
WaAUOP UQr)B. Dt: 

VEREENIGING TOT HET VERSCHAFFEN VAN WONINGEN 

arbeiders en rn1n verrnogenden 

1b rm ® (Q) m ~~ 
de door haar gebouwde woningen in huur 

worden afgestaan. 
--~---.....x:= '-' e • ~::>-·----

.-\ rt. 1. Oc huur g:cschiedt U\j clc week, nanvl\ng:endc op Maanda;; en cimlig·cnde op Zondag. 

:lij <luurt voort, totJat zij, hctzli door den ltuunlcr, hetzij door den verhuurder, minsten~ twu 

weken te voren zal zün opgezegd. 

Art. 2. Do huurprij1:1 wordt vooruit betMld op den {•erst.en dag v;rn iedere week, in handen 
van den Penningmeester der Vereeniging of van ilen persoon, die dan.rtoc door het IlcBtuur der 

Vcreeniging zal worden n:i.nge,ver.en. 

Art.. 3. Het is den huurder9 verLodt!n de gehuurde woningen, hetzij geheel of gt..'<lt..'t!llt>l\ik1 

aau anderen in huur of gebrnik nf te staan, 1.onder schriftel\jkr. vergunning V•m het Bestuur. 

Art. 4. De huurder is verplicht, zoo hij de huur wil opzeggen, dit te doen bij den &.>c1·c

taris iler Vereeniging, uiterl\jk op den Mnanclag der week, die hij nis de voo l'lantste zijner 

inwoning: wil be:-ichouwd hebben. 

Art. 5. Wanneer ann d~ bepaling \·Rn het vnorg1mnde artikel niet wordt 'oldmrn, 1110ct tic 

huurder steeds bettt.len de huur, welke hij nog: verschuldigd is wegens de twee weken, welke 

zullen volgen op die, waarin h\j de huur heeft opgezegd. 

Art . G. rrot het uitoefenen vnn beroepen of bedrij\·en moet de toestemming van het De8tuur 

op de huurvoorwaarden worden nnngeteekend. 

Art . 7. Het is den hunrders verboden vnrkcns, kippen of trekhonden in of op de erven der 

woniugcn te houden, nok zal tot het houden van nndere dieren de toestewming op de huur
voorwaarden moeten worden n.angeteehnd; ook is het verboden behouilcns toestemming van het 
Bestuur muren of daken te beplanten. Het is tevens verboden op de zolders, vloeren of dor

pel::i, hout of dergelijke te hakken. 

Art. 8. De huurders zijn verplicht het gehuurde rein en zuiver te houden en overeenkom-

8tig de bf!stemming te gebruiken. Zij zullen zorgen dat de stoepen en goten vóór en u.chter 
hunne wo1iingen

1 
alsmede de stro.ten ter halve breedte rein en zindel!jk blijven en de zinkput

ten wekelijks geregeld worden schoon gehouden. Zij 1,ullen zorg dragen, dil.t. het gehuul'de niet 

beisclrndigd worde, dat de ramen en deuren gl1tS<!icht en de slot.en goed sluitbaar gehouden 

worden; alle schaden uan ruiten, sloten of heiningen veroorzaakt, komen ten lllste van de huur
ders. De toegebrachte 8chaden zullen , door het Bestuur der Verecniging, ten kosten vun de 

huurders hersteld worden, en die kosten L\1 het ontvangen der huurpenningen worden geïnd. 

De huurders zijn verplicht te zorgen voor het witten der moren, echoonhouden der secreten, 
trappen, vloeren enz. Ook zal er geen vuilnis langs de omheiuingen acht.er de woningen , noch 

binnen noch buiten de omrasteringen mogen worden ue6rgeworpeo. 
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Art. 0 .. Jaarl ijks, op de t~jdstippen door het Bestuur der Verccnlg l111t ln ' '"1'"1 1111 , worden 
de schoorstcenen va.n de woningen, ten kosten \'an de verhuurders govoc~tl . 

Art. 10. De hunn.J.cr, wiens g-cdrng of handelwijze den buren toL 11,r; L nl, 1 11 k~ 111 flll(n111 ÎK 

geeft en gegronde reden tot kbchten opluvert, z : ~l van zijn huur vervallen wo11l 11 11 v111 ~ l111u 11 

Art. 11 . De huurders zijn verplicht nan de leden vnn het Bestuur dor VoruonlH "I( 1d 1rn11 

dl~n persoon, die door het Bestuur met het toez.icht over de woningm1 mocht wo1d 11 11 1 111 1 11~ 11 , 

den vrijen toegu.ng te vcrlccnen, 1.0o dikwij ls <lit in hrt l>elnng der Vereeniging nood 1( w111 1111 
geoordeeld. 

Art. 12. Teder huurder is bij het nanrnorden der huur verplicht persoonl ijke bor~•l 11 111 11 

ten genoegen van het Bestuur der Vcrecniginy n.nn te wijzen. De horgen zijn n.nuspmkcljjk : 
l ''. Voor de nauwkeuri~c Lctaling der huurpenningen en der kost.en welke uit wanbut.uli11~ 
mochten voortvloeien. 2°. Voor de betaling der schnden, welke in deze voonvnardcn z. iiu 
omschreven. 

Art. 1:1. De ledon van het Bestuur der Vereeniging mogen niet als borgen optreden. 

A1 t. 14. Het Destuur behoudt zich voor die wijz.igingen in de voorwa.arden te brengen welke 

het no0dig ncht 1 zonder dat zulks evenwel komc ten nadeclc vnn hem wiens hunrtjjcl, vroegt•r 
aangevangen, nog niet geëindig<l i:-1. 

1 

Aldus vnstgesteld in de Bestuurs-Vergadcring 

van den 6 April 1865. 

C. llLOEH 1'. z n ., Voorzitter. 

D . Ll1'1SE, Secretaris. 

Al<lus herzien en vastgesteld in de Ilestuurs-Vergadcring 
van den 17 N ovew ber 1893. 

R . D E t'RIES Hz., Voor•itter . 

.J. '1E DH.t. l'W D E .Jr;, Secretaris. 

De 011dergdc1:1ktmlc verklaart le hcbhen gehuurd op vonrgemelde voorw3.arden, de Woning 

N°. , staande 

voor den prijs vnn per week, WBl\rmede hU verklt\art gcnoe~r.n 

te nemen. 

HOOIL:-1, ~èu 18 

De OlHlergetccken<.le Vt'rbind 1.idt voor clcu huurder 

als borg vernntwoortleliik te stellen voor de verplich tingen 

voorwaarden 0111schrev1~u, opg-elegd. 
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Bijlage XIII. Woningonderzoek I903 

GB!EE>:T E HOORN 

W o N ING-ÜNDERZOEK =~1903) 
- 1. 1 

Onder<ock .\u. jl // Huisnummer: 

H~:~':,t. ::~~;~;~:!:~i·'~:~!{r;~~~~ 
", ;~;; t:t 11~~~~~,~;}f;g';!;~ l~f1~-~ 

"-".:.-·! 

1 

\_ 1 j\_ 

m. 

•h l"°Lf<k ,!" ~ c-?,l'J / ",,. 

;.:<'hoert l•ij 11..- woni~g een erf "rior 
vîar;hter'I 

Loo jo. w~\ke is d" opp.er"lnkl,<' 

Ui:·;~~~\ ~1~~~: ]:~~>! ~~~i~~~O\l~~!I 

1 

%iju er bcworieu niel tot ho:>L gtii11 
t111iU<Jl°"'r>d(' ' 

'l«J ja, we~Lil"' ~!lllm "n ~rol:'p. 

j:.! Hoe ~rooi)~ het nanta l ,·ertrckken·! II. 

lfo~d•as.i;: wordea iij gebrui"t. m 

WE"lke. ,. ,jn ,1c a.fmetlng1m der ver
tnkk~n! 

13 

0 1,pet<"fak )l'. 

H<·.cgtc ~I. 

\'or.rloopig-einl:ouol)!' 

.\;rr"k ,()r]r in.spri.ngend;. l•oekcn::J: '. 

Blijft 

Bi<~tlen>oorhe-!•c.-jf1n (<l1a'.ko• cr. \P. 

• Inhoud lP 

z:j~:r1c~~1i~;:;1!~~;~s .. ~~~::~dr;·~ 
z;r:~;~::;l~11 t;le ~l~;;~i:."" unJ, i1·~• 

\\ei!;e 2;J 11 dt'<"lfore:ing_e:ide"wo\llnll; 
; .... here,;:eni ll!f der u1w"wt1go OJr 
l'<lr"!"I.~? 

il "llP~•i·fak \l' nu\ UrJ!j:\lbOU\\'tje:s? 

J d'? 
1.!7 v 

//,,,.,, 
1.µ' 

32. r-60 

f.f?O 
Jd'. l"Jo 

L 

,d _ _,,~ 

\\. Hl. 

.J,"'"6 
.J t:<Y 

/! . .!Jf 

;,j:Á t' 
3 Jj/: 

1 h", ,J _r r-r 

-f'.,__/~-~~ 
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1!. llI. 

16 

~/~; 11 : \.==-:11.7 1 11·~1;~·; f:·:~k''.]~ •. ;:,~.~::,~~:":·"""" , 1 ~ 

- 1-----.--------.-----::::;:::;;;;";, 

17 

Zij;i.~~~~:~-~n , ei-t ;·"\.: 1·it!!rdorn s l:'"\l-- ff"~ 

IS /.,)<) jn. "'Jn ({"~~ nf~·h~.d..,11? 

\ij 

21 

'"' 

Oµ "-,•lkc "ijie~ 

\\. ~~:~~::·~u·:~=n~~~i:i[~fa!;~::~~: 
"'"Zl.'ll-! 

~/~;.,;·:;;.'>1;.·i~onf'n~ 
W.ui.rnit bt'us.n;. cie. ~nk!.crl('Lkini;? 

1s de i.o:dtr h.,:.schot~nt 

Z1j:(>:~D~ ~'~11"~r::::t.. t:~~t'j~~,~-~ü."rl~r 
H,,.. Z""ar .::jn ole HeP11cu 1"1iltn

"-amkn·.• 

Wclkê Îil de wij~ vim "·;:üt'nOOr-
iil'aing'.' 

Eigt!n <1r ló """''1n~chaflp" !;jk"' 

H< )e Hel 1"0niug.;n ll!Ctl.:en r:rgebruik 

~:::g l!:l :if~t.imd nm 11~ ""011iug·> 
lleefr <J" "".011111 ; ei~o•n of gcmeen

fiOha p-po>ltJk prt•l'latl 

w~~ni:~~ ~.~ ~:e:~"~~t•~~~,~7~~~~.:>~~ 
lt1dit>cn gonwt>n~ch:ipp<'hjk. •·uor h(i('

··eel wn11in_..-t1n? 

Ho" i!. de inrichtin;.; nm hrt prinu1. l '' 

":\! of nit:t aJ~hJtl:'taar ? 

b ~~~'L1c;t~1 .":~1::J:~~~ ::it11\J!J:.~i? 

w bm~h:!·;,,~de·1_:~:l~,11t::. i;,f~:;~I! h~: 
hmh1~n van <iiero>n 

7.<.>0 jn. w!'"!ke die1c11 en "·:mr" 

\\" ~~~.-,~'\:e!~i1, ,'d~~~~n1~~~f'md!' ge-

On•·oldof'nd11 hechtheid <"ao '-'"0 of 
nnderon.J"r<lc.il. 

Vorihl. h1klrni;i:e, rook, !:1l<u1k. 

Oiii;:~Jiertf>, nnd«r" l\t'l>r"k"u 

z;;,.4',fob~ 

:7<~- · 
.f't~,--· 
d Y..___/~---

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1977 

MODERN TOILET BLEEK Vl/1,'S /) NAMA· 

De oude ton weer in ere hersteld. 

1-
, 'R"'. . . 

"-'•" _ _,,,_,·~··'.::·~~ ABC-bewoners 
geen toilet. (Foto's Klaas Laan). 

''gaan'' 
~et lijkt een science fiction-toilet. maar voor de bewoners was het helemaal 1 

op het tonnetje ! weer 
HOORN . De tonn('Ljes wa arop \Toeger b1.rnil 1t" h:>1·1·1·n zij n tw

hocfte rnoest doen, maar Jang7.aam maar zcfi: ~r Vt'l'ci r ongen wt-r
den door een ech toHet. zijn w eer terug aan het Hoorn~e ABC. 1 n 
deze tijd van de hang naar v roeger zou dn.t e1;.>n IN1k bet·îcht kunnen 
zijn, ware het niet dat de terugkeer vàn <Ie ton door cle h1:·woner s 
van het ABC niet van harte is toegejuicht. Integendeel zelfs, men 
schaamt zich e r een beetje voor. als er bijvoorbcl'Jd vlsite hoog. 
nodig moet. Toch hebben die mensen hun to1men zeJf w eer ten,g 
gehaaJd, want dat was nog altijd beter da n het moderne chemJ. 
sche toîJet dat enige weken geleden door <le gemeente werd ge. plaatst. 

tig guldt:n Pl'r twee mnauden 
aan .st room zoud<'n moc t<'n be· 
ltllC"n , N•11 rhu·c grap dus ". 

Een van de bewoners vertelt: 
"Het was meer dan erg, wat 
een ellende dat ding •·eroor. 
zaakt heeft" . Het Ujdcnsver. 
haal ht-gon onmlddelUjk ;tl bij 
de plaatsing van het (' hcmisch 
toilet. w aa1·m ee d<! gemeente 
Hoorn een eind aa n de tonnetjes 
wilden maken, omdat die gezien 
werden als een schandvlek voor 
Anno1977. 

De plnatsing betekende dat er 
verbouwd moest \VOrden, maar 
dat hadden de bewon~rs graag 
voor een echt en fatsoenlijk 
toilet over. E en van hen had l1et 
er 7.elfs voor over om veertien 
dagen in de verbouwing te zit. 
ten en zelfs een week ?.Onder wa.., 
ter en gas. omdat de halve keu. 
ken verbouwd moest worden. 

Toen de met blijde vcr.vach
ting tegemoet geziene toiletten 
werden geplaatst, keken de be
woners weJ vreemd op dat het 
ding op stroom werkte en dus 
extra elek tra-centjes zou gaan 
kosten. Die extra kosten wHde 
men aanvankelijk met gepas. 
te vreugde op de koop toene
men. want een mens moet er 
wat voor over hebben om OJl ePn 

ordt>ntclljkc manie r vru1 ziJn 
UitWC'!·nselen af te kunnen ko. 
men . Ze lden zullt n ('r dan ook 
men~en mèl Zón;:d pl ez il·r naar 
hd toi let zijn gegaan als df.> be· 
won1·rs rtîf' hun nieuwe aa nwins t. 

Dure gra p 
Het plezier ging er f;>Chter al 

gauw van af. toen bij een van 
hen d e stoppen doorsloegen en 
de eJektra meter een toch wel 
erg hoog s troomverbruik aan. 
gaf. "We hebben uitgerekend 
dat we ongeveer v eertig of vijf. 

Manr Ju. Jt.• bdiot•ftl' op t•t•n 
tonnelJc dex:n I~ ook nl1•t nlh•N 
en een lekker· fri s lolif't IH w1•I 
wat waard. Wie zol tl11;u· r1~k 
ker fris? Als klap op <I(' vu u1 
pijl bleek alrtu~ <1111 •·r vnr1 frh~ 
geen sprakfl wu:-1, w~I v1111 1t l 111k 
De machine dut (!11 ullwt11 Jn-t11 

Jen zou nioctl'11 vt·1•11ft'll1-:i•11 111• 
an twoordd<' nh·l ht·panl(I 111111 
d a l d()('J, mrt hM j.;1•vol1• 11,11 f11 1 

stank weldra nll'I nH•1·r 11• h.11 
dC'r1 was. ·rocn wwi <h• r1111111 vo l 

dc• rgelijk duur geval werden j 
opgezadeld, terwijl men veel / 
goedkoper uit was geweest met 
t•('n normaal doortrektoiiet dat 
nnr1geHlotl~,; zou kurmen wordt'n 
011 ~un Ht·ptk tunk. Dat hud b(lsl 
1<1•kund, wnnl th• holt• buurt hirr· 
Y.11rk1 01) ! lul M,\''llt•l' lll Mijn VII· 

flnr wcx1111 \11111 1111 UI) ~·11 tlh• 1110111 
vok 1.11'n 1·h1111111wh •1•\·111 hlJ 
H••ll , 1111111" ' 111) vrn·ll 1111111 1111 •1" 
11111111 VOUI 1 llj llllJll W!; f 111' 

1.q 11 IHll l'll•ill 111 lidi tl11t lllllH 
'"' ~ 111 • 1 11ll/:1· 111111u I• 11, 11111 111 llh1 
h1j 111lln 111111'11 In.Il 1•1 ""• 

Zei:-ünlng 
Een van de bcwon<•rs h:w hit• 

zelf zijn chc1nlsch wnnprodukt 
eruit en plaatste zijn ton weer· 
in de tuin. "Dat ding kornt er bij 
mij niet meer In. Na alle ellcndo 
die we er mee hebben gehad is 
ons oude tonnetje een zegening. 
Het is overigens schandalig dat 
die paar bewoners hier met een 

1!;11 hu1t1rd1it11I 1111111 ll f11 11f 1111 
7.11 ' 11 1.4•1(1• 11111 ,t: '"'' U1;111 lff11 1 t.111 
Wt"rl, hij l'i'll 11111 ,&( \ 101 i1 • k1~1 I \\ 111 
U,:: c•1•111Jnrntt•r 1111\\ 41 111•rn ll't1 
m o(l llljk u11 •1•r vuu •11•1111 11l11 1i1 .ie•• 
~prukr• n kun "°'~11 1 11 111111 \1 •1 
kh·.!'t nt('n tot•h 011u1r Il""' ' ' 1111 
ton. J Hl\ kon ook "••I ••No~ 'ui 
zijn en stlnkf•n, 1trn11r cH11 i. tuu1I 
f('nminstc nil't, In f1~ h11IP1, 

Bijlage XIV. Verwijderen laatste ton?, I977 
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Herkomst van de illustraties 

Archiefdienst Westfries e Gemeenten: alle archiefstukken 

Klaas Laan: foto omslag, achterzijde 

Henk Zantkuijl: alle ( reconstructie)tekeningen 

Blz. IT: schilderij, Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum', Enkhuizen 

Bureau Kunst, Cultuur en Monumentenzarg Gemeente Hoorn: 
alle overige foto's 

Register van genoemde huizen 
cursieve paginanummers verwijzen naar afbeeldingen 

Achter de Vest 56 6 1,67 Grote Oost 11 3- 11 5 17,19 

Achterstraat 6-8 98 Grote Oost 122 t/m 126 75 

Baanstraat 13 t/m 25 75 ,83,82,84,86 Grote Oost 127 98,103 

Binnen luiendijk 3 43 ,46,47 Grote Oost 128 43 ,40,4 1 

Breed 40 5 l ,52,53 Grote Oost 132 43,98,48,49 

Complex Goed Wonen - Itali aanse Zeedijk 52 27,30 

D1ieboomlaan- Liornestraat 89 ,92,93,94,95 Itali aanse Zeedijk 56 27,31 

Dubbele Buurt 2 1 t/m 27 77 Italiaanse Zeedijk 106 27 ,98,26,32 

Ged. Appelhaven 9-11 79,80,81 Kleine Oost 2 t/m 12 85 

Ged. Appelhaven 57-59 5 l ,s8,59 Klei ne Oost 27-29 85.87 

Grote Noord 3 1 6 1 Korenmarkt 8 27 ,5 I ,s6,57 

Grote Oost 6 98 ,101 Munni ckenve ld 2 1 a t/m t 71 ,70,72 

Grote Oost 7 51 ,98,36,37,54,55 Nieuwendam 24 98 

Grote Oost 14 89 ,90,91 Nieuwstraat 18 6 1 

Grote Oost 24 98, 102 Noorderstraat 26 t/m 32 85 

Grote Oost 26 6 1,98,64 Ramen 25 98, 100 

Grote Oost 41 6 1,66 Ramen 32 6 1 

Grote Oost 43 98 ,65 Rode Steen 15 6 l ,60,62 

Grote Oost 53 98,63 Rozen hof 7 1,7 1 

Grote Oost 58 43 ,33,42 Slapershaven 2 27,28,29 

Grote Oost 64-66 17,20,2 / St . Pieterhof 7 1 

Grote Oost 78-80 17 ,22 Truydemanhof 7 1,73 

Grote Oost 82-84 75,74,76 West 11 t/m 23 85 

Grote Oost 83-85 17,18 West 50 27,43,44,45 

Grote Oost 94 98 ,104 Zon 1 98,99 

Grote Oost 98- 100 17,23 Zon 2 t/m 24 75 
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