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Wonen op de Wierdijk

WIERDIJK WONING | ENKHUIZEN

Van oude loods naar iconisch dubbel woonhuis op de Wierdijk.

Vóór de transformatie en herbestemming van een oude loods tot een modern, dubbel woon-
huis, deed deze dienst als palingrokerij. Kenmerkend voor dit soort loodsen in de historische 
binnenstad van Enkhuizen is de lengte van de gebouwen, de zwart gepotdekselde gevels en 
zolderloze ruimten met zadeldaken van houten constructies in het zicht. 

Het vervallen pand werd gerestaureerd waarbij de Kade aan de achterzijde, haar karakteris-
tieke uitstraling heeft behouden. Aan de voorzijde is de loods gedeeltelijk van de kap ont-
daan en is in eigentijdse architectuur een hoger opgaand volume bovenop de loodsen toege-
voegd. Het voorheen in hoogte afwijkende gebouw voegt zich zo op een natuurlijke manier 
in het straatbeeld en vormt een geleidelijke overgang naar het naastgelegen hogere pand.

De eenvoudige, abstracte, iconische contour van de moderne opbouw is uitgevoerd in zink 
en is zo gedetailleerd dat het ‘loskomt’ van de historische onderbouw. Het geheel is met 
een licht bouwprincipe uitgevoerd zodat de bestaande fundering niet verzwaard hoefde te 
worden en historisch grondonderzoek werd vermeden. Omdat het gebouw op de dijk staat, 
volstond het om de begane grondvloer uit te voeren als een massieve betonplaat.

De beide kopgevels bestaan geheel uit glas, om een doorkijk op en over de dijk te maken. 
De woonverdieping is om die reden op de verdieping geplaatst. Aan de achterzijde geeft dat 
binnen en vanaf het riante dakterras zicht op de oude haven en aan de voorzijde kan over 
de stadsmuur naar het IJsselmeer gekeken worden. De opzet van de gebouwconstructie is 
zodanig dat de bewoners een eigen invulling konden geven aan de indeling en interieur.
 
Het dubbele woonhuis op de Wierdijk is een toonbeeld van omgang met transformatie van 
een oude loods naar een hedendaagse woning met een kenmerkende uitstraling in een 
historische binnenstad. Een iconisch gebouw met weids uitzicht over het IJsselmeer.
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RENVOOI

Kadastrale gegevens:

sectie: F

perceelnr.: 3558 & 3559

kadastrale gemeente: Enkhuizen

drsn A-A drsn B-B drsn C-C

24-05-2017

verdieping
+3.45m

dak

04-09-2017

27-10-2017N

-gedeeltelijk te verwijderen dak
-te verbouwen woning
-nieuwe opbouw

-kaveldeel zal als binnentuin
worden gebruikt

hwa

Algemeen

  : houtskeletbouw

  : bestaand

  : kalkzandsteen/gibo

  : stalen kolom

  : hemelwaterafvoer

  : leidingschacht

k.

Elementenopbouw

V-serie = vloeropbouw

G-serie = gevelopbouw

D-serie = dakopbouw

V1 (bo-be) bestaande vloer
- afwerklaag
- gewapende druklaag
- drukvaste isolatie
- gewapende fundatieplaat

V2 (bo-be):
- afwerklaag
- drukvaste isolatie
- planken
- balken met daartussen isolatie, vlgs opg. constructeur
- regelwerk
- gipsplaat
- stucafwerking

G1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- 18mm Douglas - fijn bezaagd (Sansin SDF  - ebony)
- 22mm regelwerk
- dampdoorlatende, waterkerende folie
- drukvaste isolatie
- 10mm multiplex
- 140mm isolatie
- dampremmende folie
- 10mm multiplex
- 12mm gipsplaat

G2 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- drukvaste isolatie
- multiplex 9mm
- geisoleerde gevelelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

D1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 6,00m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- multiplex 22mm
- geisoleerde dakelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

Eisen t.b.v. algemeen

- een vloerafscheiding (indien hoger dan 1meter van aansluitend) heeft een

hoogte van ten minste 1meter, gemeten vanaf de vloer. E.e.a. uitvoeren conform

de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2 artikel 2.16 t/m 2.20

- binnenruit van letselbeperkend gelaagd glas in kozijnen, ramen en deuren

waarvan de glaslijn zich lager dan 850mm+vl bevindt, e.e.a. volgens berekening

aannemer conform 2e Ontw. NEN 3569 en NEN 6702

-trappen uitvoeren conform de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2

artikel 2.26 t/m 2.36

- hang- en sluitwerk, bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087, dient te voldoen

aan afdeling 2.15 van het bouwbesluit en aan inbraakwerendheid conform de

eisen van het politiekeurmerk en NEN 5096

- vochtwering van diverse scheidingsconstructie uitvoeren conform de in het

bouwbesluit gestelde eisen afdeling 3.5 en NEN 2778

- uitvoering conform bouwbesluit afdeling 3.10 bescherming tegen ratten en

muizen.

- equivalente daglichttoetreding conform NEN 2057

Eisen t.b.v. installaties

- installaties uitvoeren conform de karakt. geluidseisen volgens NEN 5077

- luchtverversing van ruimten volgens NEN 1087

 minimaal toe te passen capaciteit:

 - verblijfsruimte = 7,0 dm3/s

 - keuken incl. kookstel = 21 dm3/s

 - badkamer = 14 dm3/s

 - toilet = 7,0 dm3/s

 - voor af- en aanvoer min. 3,24 m3/uur per m2. vloeroppvl.  

 met min. 25 m3/uur van betr. verbijfsgebied

 - nv verblijfsgebied waarvan tenminste 50% via in het kozijn  

 gemonteerd 1-3dB geluiddempend, regelbaar draaivent. rooster

 - nv berging 25 m3/uur

- elektrische installaties volgens NEN 1010

- meterkast uitvoeren conform NEN 2768

- gasinstallatie conform NEN 1079 (gavo)

- rioleringscapaciteit volgens NEN 3215

- VWA aansluiten op gemeenteriool

- HWA aansluiten op infiltratiekratten of wadi op eigen terrein

-         afzuigpunt mechanische ventilatieMV
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Kadastrale gegevens:

sectie: F

perceelnr.: 3558 & 3559

kadastrale gemeente: Enkhuizen

drsn A-A drsn B-B drsn C-C

24-05-2017

verdieping
+3.45m

dak

04-09-2017

27-10-2017N

-gedeeltelijk te verwijderen dak
-te verbouwen woning
-nieuwe opbouw

-kaveldeel zal als binnentuin
worden gebruikt

hwa

Algemeen

  : houtskeletbouw

  : bestaand

  : kalkzandsteen/gibo

  : stalen kolom

  : hemelwaterafvoer

  : leidingschacht

k.

Elementenopbouw

V-serie = vloeropbouw

G-serie = gevelopbouw

D-serie = dakopbouw

V1 (bo-be) bestaande vloer
- afwerklaag
- gewapende druklaag
- drukvaste isolatie
- gewapende fundatieplaat

V2 (bo-be):
- afwerklaag
- drukvaste isolatie
- planken
- balken met daartussen isolatie, vlgs opg. constructeur
- regelwerk
- gipsplaat
- stucafwerking

G1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- 18mm Douglas - fijn bezaagd (Sansin SDF  - ebony)
- 22mm regelwerk
- dampdoorlatende, waterkerende folie
- drukvaste isolatie
- 10mm multiplex
- 140mm isolatie
- dampremmende folie
- 10mm multiplex
- 12mm gipsplaat

G2 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- drukvaste isolatie
- multiplex 9mm
- geisoleerde gevelelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

D1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 6,00m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- multiplex 22mm
- geisoleerde dakelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

Eisen t.b.v. algemeen

- een vloerafscheiding (indien hoger dan 1meter van aansluitend) heeft een

hoogte van ten minste 1meter, gemeten vanaf de vloer. E.e.a. uitvoeren conform

de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2 artikel 2.16 t/m 2.20

- binnenruit van letselbeperkend gelaagd glas in kozijnen, ramen en deuren

waarvan de glaslijn zich lager dan 850mm+vl bevindt, e.e.a. volgens berekening

aannemer conform 2e Ontw. NEN 3569 en NEN 6702

-trappen uitvoeren conform de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2

artikel 2.26 t/m 2.36

- hang- en sluitwerk, bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087, dient te voldoen

aan afdeling 2.15 van het bouwbesluit en aan inbraakwerendheid conform de

eisen van het politiekeurmerk en NEN 5096

- vochtwering van diverse scheidingsconstructie uitvoeren conform de in het

bouwbesluit gestelde eisen afdeling 3.5 en NEN 2778

- uitvoering conform bouwbesluit afdeling 3.10 bescherming tegen ratten en

muizen.

- equivalente daglichttoetreding conform NEN 2057

Eisen t.b.v. installaties

- installaties uitvoeren conform de karakt. geluidseisen volgens NEN 5077

- luchtverversing van ruimten volgens NEN 1087

 minimaal toe te passen capaciteit:

 - verblijfsruimte = 7,0 dm3/s

 - keuken incl. kookstel = 21 dm3/s

 - badkamer = 14 dm3/s

 - toilet = 7,0 dm3/s

 - voor af- en aanvoer min. 3,24 m3/uur per m2. vloeroppvl.  

 met min. 25 m3/uur van betr. verbijfsgebied

 - nv verblijfsgebied waarvan tenminste 50% via in het kozijn  

 gemonteerd 1-3dB geluiddempend, regelbaar draaivent. rooster

 - nv berging 25 m3/uur

- elektrische installaties volgens NEN 1010

- meterkast uitvoeren conform NEN 2768

- gasinstallatie conform NEN 1079 (gavo)

- rioleringscapaciteit volgens NEN 3215

- VWA aansluiten op gemeenteriool

- HWA aansluiten op infiltratiekratten of wadi op eigen terrein

-         afzuigpunt mechanische ventilatieMV
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Kadastrale gegevens:

sectie: F

perceelnr.: 3558 & 3559

kadastrale gemeente: Enkhuizen

drsn A-A drsn B-B drsn C-C

24-05-2017

verdieping
+3.45m

dak

04-09-2017

27-10-2017N

-gedeeltelijk te verwijderen dak
-te verbouwen woning
-nieuwe opbouw

-kaveldeel zal als binnentuin
worden gebruikt

hwa

Algemeen

  : houtskeletbouw

  : bestaand

  : kalkzandsteen/gibo

  : stalen kolom

  : hemelwaterafvoer

  : leidingschacht

k.

Elementenopbouw

V-serie = vloeropbouw

G-serie = gevelopbouw

D-serie = dakopbouw

V1 (bo-be) bestaande vloer
- afwerklaag
- gewapende druklaag
- drukvaste isolatie
- gewapende fundatieplaat

V2 (bo-be):
- afwerklaag
- drukvaste isolatie
- planken
- balken met daartussen isolatie, vlgs opg. constructeur
- regelwerk
- gipsplaat
- stucafwerking

G1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- 18mm Douglas - fijn bezaagd (Sansin SDF  - ebony)
- 22mm regelwerk
- dampdoorlatende, waterkerende folie
- drukvaste isolatie
- 10mm multiplex
- 140mm isolatie
- dampremmende folie
- 10mm multiplex
- 12mm gipsplaat

G2 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- drukvaste isolatie
- multiplex 9mm
- geisoleerde gevelelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

D1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 6,00m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- multiplex 22mm
- geisoleerde dakelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

Eisen t.b.v. algemeen

- een vloerafscheiding (indien hoger dan 1meter van aansluitend) heeft een

hoogte van ten minste 1meter, gemeten vanaf de vloer. E.e.a. uitvoeren conform

de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2 artikel 2.16 t/m 2.20

- binnenruit van letselbeperkend gelaagd glas in kozijnen, ramen en deuren

waarvan de glaslijn zich lager dan 850mm+vl bevindt, e.e.a. volgens berekening

aannemer conform 2e Ontw. NEN 3569 en NEN 6702

-trappen uitvoeren conform de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2

artikel 2.26 t/m 2.36

- hang- en sluitwerk, bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087, dient te voldoen

aan afdeling 2.15 van het bouwbesluit en aan inbraakwerendheid conform de

eisen van het politiekeurmerk en NEN 5096

- vochtwering van diverse scheidingsconstructie uitvoeren conform de in het

bouwbesluit gestelde eisen afdeling 3.5 en NEN 2778

- uitvoering conform bouwbesluit afdeling 3.10 bescherming tegen ratten en

muizen.

- equivalente daglichttoetreding conform NEN 2057

Eisen t.b.v. installaties

- installaties uitvoeren conform de karakt. geluidseisen volgens NEN 5077

- luchtverversing van ruimten volgens NEN 1087

 minimaal toe te passen capaciteit:

 - verblijfsruimte = 7,0 dm3/s

 - keuken incl. kookstel = 21 dm3/s

 - badkamer = 14 dm3/s

 - toilet = 7,0 dm3/s

 - voor af- en aanvoer min. 3,24 m3/uur per m2. vloeroppvl.  

 met min. 25 m3/uur van betr. verbijfsgebied

 - nv verblijfsgebied waarvan tenminste 50% via in het kozijn  

 gemonteerd 1-3dB geluiddempend, regelbaar draaivent. rooster

 - nv berging 25 m3/uur

- elektrische installaties volgens NEN 1010

- meterkast uitvoeren conform NEN 2768

- gasinstallatie conform NEN 1079 (gavo)

- rioleringscapaciteit volgens NEN 3215

- VWA aansluiten op gemeenteriool

- HWA aansluiten op infiltratiekratten of wadi op eigen terrein

-         afzuigpunt mechanische ventilatieMV
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  : kalkzandsteen/gibo

  : stalen kolom

  : hemelwaterafvoer

  : leidingschacht

k.

Elementenopbouw

V-serie = vloeropbouw

G-serie = gevelopbouw

D-serie = dakopbouw

V1 (bo-be) bestaande vloer
- afwerklaag
- gewapende druklaag
- drukvaste isolatie
- gewapende fundatieplaat

V2 (bo-be):
- afwerklaag
- drukvaste isolatie
- planken
- balken met daartussen isolatie, vlgs opg. constructeur
- regelwerk
- gipsplaat
- stucafwerking

G1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- 18mm Douglas - fijn bezaagd (Sansin SDF  - ebony)
- 22mm regelwerk
- dampdoorlatende, waterkerende folie
- drukvaste isolatie
- 10mm multiplex
- 140mm isolatie
- dampremmende folie
- 10mm multiplex
- 12mm gipsplaat

G2 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 4,50m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- drukvaste isolatie
- multiplex 9mm
- geisoleerde gevelelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

D1 (bu-bi) aangenomen RC-waarde = 6,00m2K/W:
- zink met felsnaden
- structuurmat
- multiplex 22mm
- geisoleerde dakelement, afm. vlgs. opg. constructeur
- staalconstructie, vlgs. opg. constructeur
- dampremmende laag
- multiplex 9 mm
- binnenafwerking

Eisen t.b.v. algemeen

- een vloerafscheiding (indien hoger dan 1meter van aansluitend) heeft een

hoogte van ten minste 1meter, gemeten vanaf de vloer. E.e.a. uitvoeren conform

de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2 artikel 2.16 t/m 2.20

- binnenruit van letselbeperkend gelaagd glas in kozijnen, ramen en deuren

waarvan de glaslijn zich lager dan 850mm+vl bevindt, e.e.a. volgens berekening

aannemer conform 2e Ontw. NEN 3569 en NEN 6702

-trappen uitvoeren conform de in het bouwbesluit gestelde eisen hoofdstuk 2

artikel 2.26 t/m 2.36

- hang- en sluitwerk, bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087, dient te voldoen

aan afdeling 2.15 van het bouwbesluit en aan inbraakwerendheid conform de

eisen van het politiekeurmerk en NEN 5096

- vochtwering van diverse scheidingsconstructie uitvoeren conform de in het

bouwbesluit gestelde eisen afdeling 3.5 en NEN 2778

- uitvoering conform bouwbesluit afdeling 3.10 bescherming tegen ratten en

muizen.

- equivalente daglichttoetreding conform NEN 2057

Eisen t.b.v. installaties

- installaties uitvoeren conform de karakt. geluidseisen volgens NEN 5077

- luchtverversing van ruimten volgens NEN 1087

 minimaal toe te passen capaciteit:

 - verblijfsruimte = 7,0 dm3/s

 - keuken incl. kookstel = 21 dm3/s

 - badkamer = 14 dm3/s

 - toilet = 7,0 dm3/s

 - voor af- en aanvoer min. 3,24 m3/uur per m2. vloeroppvl.  

 met min. 25 m3/uur van betr. verbijfsgebied

 - nv verblijfsgebied waarvan tenminste 50% via in het kozijn  

 gemonteerd 1-3dB geluiddempend, regelbaar draaivent. rooster

 - nv berging 25 m3/uur

- elektrische installaties volgens NEN 1010

- meterkast uitvoeren conform NEN 2768

- gasinstallatie conform NEN 1079 (gavo)

- rioleringscapaciteit volgens NEN 3215

- VWA aansluiten op gemeenteriool

- HWA aansluiten op infiltratiekratten of wadi op eigen terrein

-         afzuigpunt mechanische ventilatieMV
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