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Een zestiende-eeuwse verdedigingsmuur 
in de Zuiderdijk

Dieuwertje Duijn (Archeologie West-Friesland)

De afgelopen jaren is de Zuiderdijk, de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen, flink 
op de schop gegaan. Delen van de dijk moesten met het oog op de toekomst 
worden verbreed of verhoogd. Bij het graafwerk kwamen op diverse locaties 
archeologische sporen tevoorschijn, bijvoorbeeld funderingen van verdwenen 
huizen, afvalkuilen, paalversterkingen van de dijk en zelfs een begraafplaats. 
Archeologen van Arcadis (2008 en 2009) en Archeologie West-Friesland (van 
2010 tot 2012) hebben de graafwerkzaamheden begeleid en de archeologi-
sche sporen gedocumenteerd. Het resultaat van dit onderzoek: twee lijvige 
rapporten.1 
Ook direct ten zuiden van Enkhuizen zijn enkele oude resten tevoorschijn 
gekomen. Het meest bijzonder is een dikke muur die in juli 2007 in de dijk 
werd gevonden, iets ten westen van de inrit naar de Ketenwaal vanaf de 

1 De blootgelegde muur in de Zuiderdijk in 2007. Foto: Arcadis.
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Flevolaan (afb. 1). In eerste instantie werd gedacht dat de muur onderdeel 
was van de Ketenpoort, een van de verdwenen stadspoorten van Enkhuizen. 
Door het nauwkeurig plotten van de opgegraven muur op de oude stadsplat-
tegronden van Enkhuizen is het nu mogelijk om te zeggen dat dit niet juist is. 
De muur houdt echter wel verband met de Ketenpoort en de verdediging van 
de zuidzijde van Enkhuizen vanaf de late zestiende eeuw. 

De grote stadsuitbreiding
In 1590 begon de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen: rond de middel-
eeuwse stadskern werd van zuidwest naar noordoost een nieuwe, brede schil 
gelegd. In dit nieuwe stadsdeel was ruimte voor nieuwe woonhuizen, havens 
en industrieën, waar door de grote economische bloei van Enkhuizen veel 
behoefte aan was. Zeker gezien de onrustige tijden – de Tachtigjarige Oorlog 
was nog in volle gang – was het nodig om de stad van goede verdedigings-
werken te voorzien. Rond de vergrote stad werd daarom een modern stelsel 
van wallen en bastions aangelegd, naar ontwerp van de Alkmaarse vesting-
bouwkundige Adriaen Anthonisz. Het grootste deel van deze wallen en basti-
ons omsluit tot op de dag van vandaag Enkhuizen.
De vergroting werd gefaseerd uitgevoerd: tussen 1590 en 1593 werd eerst het 
gebied tussen de Zuiderdijk en het Handvastwater bouwrijp gemaakt.2  
De aanleg van de wallen en bastions werd pas in 1595 aanbesteed, dus vijf 
jaar na het begin van de stadsuitbreiding.3 Waarschijnlijk was het nieuwe 
stadsdeel ten zuiden van het Handvastwater tussen 1590 en 1595 echter niet 
helemaal weerloos: al kort na 1590 lijkt een provisorische wal met eenvoudige 
poort(en) te zijn gemaakt. In augustus 1591 werden door het stads bestuur 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt met aannemers over een wal die op dat 
moment werd aangelegd.4 In januari 1592 besluit het stadsbestuur bovendien 
om een ‘hameije’ te maken aan het ‘eijnde vanden kete opte nieuwe wal’.5 Met 
de ‘hameije’ wordt waarschijnlijk een eenvoudige houten poort bedoeld bij de 
Zuiderdijk (waarlangs de zoutketen stonden), ongeveer op de locatie van de 
later gebouwde Ketenpoort (zie onder).6 De genoemde ‘nieuwe wal’ is vermoe-
delijk een lage versie van de definitieve wal die vanaf 1595 is gemaakt. Deze 
tijdelijke wal was zeer waarschijnlijk nog niet voorzien van bastions.

Na het voltooien van de nieuwe omwalling met bastions zijn stadspoorten 
gebouwd op de locaties waar toegangswegen Enkhuizen binnenkwamen: de 
Noorderpoort bij de Noorderdijk, de Wester- of Koepoort bij de Streekweg7 
en de Ketenpoort bij de Zuiderdijk. Daarnaast werden drie waterpoorten 
gemaakt, namelijk de Oude Gouwsboom bij het Handvastwater, de Boeren-
boom bij de Noorder Boerenvaart en de Ketenboom naast de Ketenpoort. 
Tegenwoordig bestaan alleen de Koepoort, Oude Gouwsboom en Boeren-
boom nog. De andere poorten zijn in de 19de eeuw gesloopt. 
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De Ketenpoort en Ketenboom 
De naam Ketenpoort bestond al vóór de grote stadsuitbreiding. De Dromme-
daris, tot 1590 een van de toegangspoorten van Enkhuizen, droeg namelijk 
deze naam. Beide poorten zijn genoemd naar de tientallen zoutketen die langs 
de Zuiderdijk stonden. Overigens bleef de naam Ketenpoort ook na de bouw 
van de nieuwe Ketenpoort nog een tijdje in zwang voor de Drommedaris: 
deze poort werd tot in ieder geval 1650 de Oude Ketenpoort genoemd.8

De (nieuwe) Ketenpoort en Ketenboom stonden op het uiterste zuidwestelijke 
hoekje van Enkhuizen. Door de aanleg van de spoorlijn in 1885 is dit deel 
van de oude stad sterk van uiterlijk veranderd. Kort na 1885 groef men hier 
de Buyshaven uit en in 1951 werd de Ketenwaal ingericht. De ondergrondse 
resten van de Ketenpoort en -boom liggen nu onder de gebouwen van Alkor 
Draka en Pipelife. 
Volgens kroniekschrijver Gerard Brandt zijn beide poorten gebouwd in het 
jaar 1598: De Nieuwe Keeten-poort wierdt in den jaere vijftien hondert acht 
en tnegentig gesticht; als ook de steene pijp-brugge die daer nevens leit.9 In 
de resolutieboeken van Enkhuizen uit het einde van de 16de eeuw is geen 
vermelding te vinden over de bouw van de verdedigingswerken. Waarschijn-
lijk waren de poorten onderdeel van het overkoepelende verdedigingsplan 
van Adriaen Anthonisz. en was het dus niet nodig om de bouw hiervan apart 
goed te keuren. Brandt vermeldt verder dat het na de bouw nog twaalf jaar 
duurde voordat het dak op de Ketenpoort werd gezet. In het archief van Enk-
huizen zijn wel vermeldingen te vinden over dit afbouwen van de poort. In 
1607 besluit het stadsbestuur namelijk ‘datmen de poorte aen t eynde vande 
kete sullen opmaecken al eer deselve te meer inwaters’.10 Blijkbaar lekte het 
tijdelijke dak van de poort. In april 1609 was het werk aan het dak van de 
poort in volle gang: ‘’t werck tegenwoordich underhanden datmen de nieuwe 
keete poort sal decken ende boven sluyten’.11

De Ketenpoort stond niet precies op de Zuiderdijk: om een aanval op de 
zuidzijde van de stad te bemoei-
lijken, is de poort iets meer naar 
het noorden gebouwd. Vanaf 
de Zuiderdijk leidde een weg in 
een bocht naar de poort. Aan 
weerszijden van deze weg was 
water aanwezig en vlak voor de 
poort lag een ophaalbrug. De 
situatie is duidelijk zichtbaar 
op de kaart van Suermondt uit 
de kroniek van Brandt uit 1666 
(afb. 2).2 Uitsnede uit de kaart van Suermondt uit 1666.
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Prenten uit de 18de eeuw geven een goed beeld van het uiterlijk van de 
Ketenpoort en Ketenboom. Uit 1729 dateert een prachtige pentekening van 
Cornelis Pronk, waarop de poorten te zien zijn vanaf de stadszijde (afb. 3).12 
De Ketenpoort is gebouwd in een flauwe bocht, zodat niet door de poort 
geschoten kon worden. Het gebouw lijkt een beetje op de nog bestaande 
Oosterpoort in Hoorn.13 Iets achter de poort stond een klein gebouw dat 
dienst deed als wachthuis. Vanaf het begin van de 19de eeuw was hier ook een 
octrooihuisje in gevestigd, waar belastingen op goederen werden geheven. 
Ook bij de Noorderpoort en Koepoort stond in de 19de eeuw een octrooi-
huisje.

Van iets later dateert een ingekleurde pentekening van Hendrik de Winter, 
een andere bekende tekenaar uit de 18de eeuw (afb. 4).14 De tekening is 
gemaakt in 1744 en toont de poorten vanaf de Zuiderdijk. Uit de tekening 
blijkt hoeveel de Ketenboom op de nog bestaande Boerenboom en Oude 
Gouwsboom leek. Vanaf deze zijde is verder zichtbaar dat op het torentje van 
de Ketenpoort een wijzerplaat aanwezig was. In de poort stond dus een uur-
werk. Dit uurwerk werd in 1821 te koop aangeboden, samen met de klok die 
in het torentje hing: ‘Helder klinkende klok met deszelfs uurwerk, voormaals 
geplaatst op de Ketenpoort dezer stad’.15

3 Pentekening van Cornelis Pronk uit 1729. Collectie Westfries Archief.
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Een verdedigingsmuur bij de Ketenpoort
Op bovengenoemde kaart en tekeningen is zichtbaar dat ten zuiden van de 
Ketenpoort een grote muur stond, die aan de bovenzijde was voorzien van 
lage kantelen. Op de kaart van Suermondt is goed te zien dat de muur de 
stadsverdediging vormde tussen de Ketenpoort en de Zuiderzee. Ten westen 
van de muur lag het land en water op polderniveau, waardoor de muur aan 
deze zijde hoog oprees. Op de tekening van Pronk uit 1729 is te zien dat 
tegen de stadszijde van de muur een aarden wal lag. Hierop stonden kanon-
nen op rolpaarden opgesteld die met hun loop boven de top van de muur 
uitstaken. Voor personen die de stad vanaf de Zuiderdijk naderden, moet het 
een dreigend gezicht zijn geweest. 
De muur is waarschijnlijk gebouwd in 1596. Dit kan worden verondersteld 
op basis van een resolutie uit dat jaar waarin wordt gesproken over de bouw 
van een muur op deze locatie: ‘Is geresolveert datmen de muragie an tbolle-
werck bij de keten sullen make als die uuyt gesteken is’.16 

Uit het archeologisch onderzoek van 2007 blijkt dat de muur in totaal 80 cm 
dik was. De westzijde, het zichtbare deel van de muur, was gemetseld met 
nieuwe gele bakstenen. Voor de rest van de muur was gebruik gemaakt van 
hergebruikte rode bakstenen. Om de muur extra stevigheid te geven, waren 

4 Pentekening van Hendrik de Winter uit 1744. Collectie Noord-Hollands Archief.
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tegen de stadszijde (oostzijde) vierkante steunberen gemetseld van ruim 1 bij 
1 meter.17 Deze steunberen bevonden zich onder de aarden wal en waren dus 
onzichtbaar.

Sloop
De sloop van de Ketenpoort is enigszins in nevelen gehuld. De poort bestond 
in ieder geval nog in 1823 en was zeker verdwenen in 1886. Over de sloop 
van de waterpoort zijn meer gegevens beschikbaar: het gebouw is op 10 mei 
1886 verkocht voor sloop aan T. van Dam voor 390 gulden.18 In dezelfde 
maand zijn twee foto’s van de waterpoort gemaakt door de Enkhuizer foto-
graaf A. Dekema (1826-1909) (afb. 5).19 Van het naastgelegen wachthuis/
octrooihuis waren de dakpannen toen al verwijderd. Vlak naast de water-
poort zijn resten van de Ketenpoort zichtbaar, namelijk twee lage stukjes 
muur aan weerszijden van de weg. Niet lang na het maken van de foto’s res-
teerde van de Ketenboom hetzelfde: twee stukjes muur aan weerszijden van 
de waterweg. De muurrestanten van de waterpoort waren tot de inrichting 
van de Ketenwaal in 1951 zichtbaar. De verdedigingsmuur ten zuiden van de 
Ketenpoort zal ook in de 19de eeuw zijn afgebroken. Van het gedeelte op de 
locatie van de Zuiderdijk is alleen de bovenzijde van de muur weggebroken. 
De rest van de muur verdween in het dijklichaam, om in 2007 weer heel even 
tevoorschijn te komen.

5 De Ketenboom en het wachthuis/octrooihuis in mei 1886. Collectie Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 
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Noten
  1 Rapport Arcadis: Brokke & Du Pied 2012. Rapport AWF: Gerritsen et al. 2013.
  2 OAE, bergnr 250, fol. 96, 279.
  3 OAE, bergnr 250, fol. 279. 
  4 OAE, bergnr 250, fol. 158.
  5 OAE, bergnr 250, fol. 185. Tevens wordt besloten tot het maken van een simpele waterpoort: 

eenighe masten leggen tot gerieff vanden vaert van huijsluijden. 
  6 Volgens het Middelnederlands Woordenboek is een hamei ‘al wat tot afsluiting dient, bijvoorbeeld 

een slagboom of sluitboom’. 
  7 De bouw van de huidige Koepoort begon pas in 1648. Tot die tijd stond op deze locatie een houten 

poort. 
  8 OAE, bergnr 254, fol. 358.
  9 Brandt 1666, 201.
10 OAE, bergnr 252, fol. 51.
11 OAE, bergnr 252, fol. 183.
12 Een foto van de tekening bevindt zich in het Westfries Archief onder nummer 65h234. De locatie 

van de originele tekening is mij onbekend.
13 De Oosterpoort is gebouwd in 1578. In 1601 is het huisje op de poort gezet.
14 De afbeelding bevindt zich in het Noord-Hollands Archief onder nummer 359_1033.
15 Brouwer 1949; Een advertentie is verder te vinden in de Opregte Haarlemsche Courant van  

24-5-1821, zie digitaal krantenarchief KB. 
16 OAE, bergnr 251, fol. 44.
17 Brokke & Du Pied 2012, 31-40.
18 Raadsnotulen 10 mei 1886. Gegevens E. de Vries in digitaal archief Oud Enkhuizen. 
19 De foto’s zijn gedateerd mei 1886 en onder andere te vinden in de collectie van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. 


