
N U M M E R 20 N U M M E R 28 

1904 Wed. Roorda-Salm; aanschrijving om de topgevel tot 
op de hoogte van de balklaag af te breken. 

1917 Gemeente-architect wil eigenaar gelasten de 
bovengevel wegens bouwvalligheid te slopen. 

1950 Joh. Iepenga; wijzigen gevel. 
Aannemer Fa. Gronert en Moeijes. 

1959 J . A. Iepenga; slopen perceel en bouwen pakhuis op het 
vrijgekomen terrein. 

N U M M E R 22 

1928 Jn. Booy, sigarenmaker. 
1964 L.Verblaauw. 

rood 
1964 H . A . Zuiker. 

1921 Iepenga en Eindhoven; oprichten koperslagerij. 
1925 J . Iepenga; verbouwen perceel. 
1931 Jb. Iepenga; wijzigen voorgevel en verbouwen perceel. 
1970 J . A. Iepenga; verbouwen nrs. 22, 24. 
1978 Gemeente Hoorn; verbouwen nrs. 22, 24 tot 

vrouwenhuis. 

N U M M E R 24 beeldbepalend 

1901 Uitbreiding machinale houtzagerij achter het perceel 
door plaatsen van een gasmotor van 26 P K . 

1904 In de nacht van 1 op 2 juni is het pand uitgebrand. 
1919 J . v.d. Zei en W. Delcour; oprichten haringzouterij. 
1946 N.v. Halbertsma' s fabrieken voor houtbewerking; 

aanbrengen wc en urinoir. Aannemer P. J . Blauw. 
1969 Zie nr. 26. 
1972 Gemeente Hoorn; veranderen en vergroten pakhuis en 

voormalig parkpaviljoen in een brandweergarage 
met kantoorruimte nrs. 28,30. 

N U M M E R 32 zie A B C nr. 32 rood 

1928 H.Eelspeel, zoutziedersknecht. 
rood 

1920 H . Eelspeel, zoutziedersknecht. 

!9i3 J - J - L . van Beek; plaatsen gasmotor in de zoutziederij 
aan het Kleine Oost nr. 32a rood 

1941 A. J . Wittebrood namens Fa. Jb. van Beek; veranderen 
perceel A B C en Zoutkeetsteeg. 
Perceel Kleine Oost nr. 32 wordt gesloopt. 

O N G E N U M M E R D 

1920 N . Bossert voorheen Graftdijk, vertegenwoordiger 
Hoornsche kistenfabriek. 

1928 Jb. Iepenga, koper en blikslager, elektro-technisch 
bureau. 
P. Rijtema, tekenaar aan het kadaster. 

1970 Zie nr. 22. 
1978 Zie nr. 22. 

N U M M E R 26 monument 

Huis met gezwenkte halsgevel met gevelsteentje. 
Gevelsteen met voorstelling van een tulp. 
Levensboom in bovenlicht boven deur. 

1912 Corn. Graftdijk, stoomkistenfabrikant. 
1920 D . v. Heezen, machinereparatie -inrichting. 
1928 N. Bossert, vertegenwoordiger kistenfabriek v/h 

Graftdijk. 

1903 C . Graftdijk; uitbreiding stoomhoutzagerij. 
1904 C . Graftdijk; bouwen stoomkistenfabriek voor 

machinale houtbewerking achter nr. 26. 
Tekenaar H . Kolkman, bouwkundige. 

1969 Gemeente Hoorn; verbouwen nrs. 26, 28. 
1972 Gemeente Hoorn; restaureren en veranderen woning. 
1976 Gemeente Hoorn; verbouwen perceel tot kantoor en 

lesruimte ten behoeve van de Brandweer. 
1979 s ow; plaatsen transport kantoor unit op het perceel. 

1912 D . Nieuwboer; aanschrijving in verband met de slechte 
toestand waarin de bergplaats Kleine Oost, hoek 
Zoutkeetsteeg verkeert. 

1920 D . van Heezen; uitbreiden machinefabriek en 
constructiewerkplaats, gevestigd in het perceel Kleine 
Oost, hoek Zoutkeetsteeg. 

1958 P E N ; slopen trafostation. 
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Kloosterpoort, detail 

Kloosterpoort 

D e Kloosterpoort is een verbindingsstraatje tussen 
Kerkple in en Wisselstraat; deze gedeeltelijk (met een 
tongewelf) e) overdekte doorgang bevindt zich op het 
terrein van het voormalig St. Geertenklooster waaraan 
de naam van het straatje ontleend is. Het klooster werd 
in 1606 ingrijpend verbouwd en kreeg als nieuwe 
functie die van Oude Vrouwenhuis. U i t dat jaar dateren 
ook de beide toegangspoortjes, het sterk verweerde aan 
de Wisselstraat en dat aan het Kerkple in: het Oude 
vrouwepoortje dat ook wel Kloosterpoortje werd 
genoemd hoewel het niets met het oude klooster van 
doen heeft gehad. Het niet overdekte gedeelte van het 
straatje loopt langs een hofjesachtige binnenplaats 
omsloten door de Bibliotheek die verrees op de plaats 
van het oude Stadsziekenhuis. Bij raadsbesluit van 1979 
kreeg de Kloosterpoort zijn huidige naam; voordien 
werd het straatje steeds aangeduid als "t Klooster' 
(zie bijvoorbeeld de stadsplattegrond van circa 1890). 

Koepoortsplein 

Plein gelegen op het terrein tussen Noorderstraat, 
Achter de Vest, Achterstraat, Spoorsingel en 
Draafsingel. 
Het plein kreeg zijn naam bij raadsbesluit van 1888; 
voordien heette het hier Achter de Vest. 
Het plein is genoemd naar de verdwenen Koepoort, die 
recht tegenover de Achterstraat stond met aan weers
zijden de inmiddels ook geslechte vestingwal; de poort 
had een brug over de vestinggracht. D e stenen brug met 
waterpoortje tussen Koepoortsplein en Noorderstraat is 
het enig overgebleven deel van de oude stadsmuur, 
waarvan de aanhechting in de nabijgelegen Mariatoren 
nog zichtbaar is. 

D e Koepoort wordt door Velius in zijn Kroniek al 
genoemd op het jaar 1646; hij is diverse malen 
verbouwd en in 1871 gesloopt. I n het Westfries 
Museum worden enkele beelden ervan bewaard, onder 
andere twee stenen koeien. 
I n 1820 was al de oude Oosterpoort uit 1531 gesloopt; 
in 1850 verdween de in 1502 in steen herbouwde 
Noorderpoort; de eveneens in 1502 in steen herbouwde 
Westerpoort werd in 1807 door een nieuwe vervangen, 
deze werd in 1872 geamoveerd. V a n de toegangspoorten 
van de stad heeft Hoorn alleen de (nieuwe) Oosterpoort 
uit 1578 overgehouden. 

N U M M E R 1 

1920 B. Hordijk, slager. 
1928 J . N . Kaldenbach, slager. 
1964 T.Langendijk. 
1981 T.Langendijk. 

1912 N.Demmendaal; plaatsen gasmotor in zijn slachterij. 
1923 J.Kaldenbach; uitbreiden slagerij. 
1924 J . Kaldenbach; uitbreiden slagerij. 
1925 J . Kaldenbach; verbouwen perceel. 

N U M M E R 38 zie Nieuwland nr. 38 

nummer 2a 
1981 P.Roos. 

1937 Kloosterpoortje gedeeltelijk ontdaan van de 
pleisterlaag. 

1972 J . Groot, veranderen voorgevel nr. 2a. 

1923 Overschrijving van de vergunning voor verkoop van 
sterke drank in 't klein van C. Men te op A. P. de Wit. 
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