
Huizenbouw Julianakade

(later van Echtenstraat) 

periode 1909-1929
Focus ligt op het oostelijk deel,

vanaf de molen tot aan de Julianalaan



•Omdat voorouders van mijn echtgenote in de periode 1921 tot 1932 eigenaar-bewoners

van een woning aan de Julianakade (later de van Echtenstraat en eerder ook Molendijk 

genoemd) waren, was ik benieuwd hoe het straatbeeld in die tijd was. Wat zagen zij als 

ze het huis uitgingen? En staat hun woning ook op die oude foto’s die er van die straat 

zijn?

•In het begin was het Krakeel nog aanwezig, dat is in 1925 gedempt. Tussen Krakeel en 

de huizen liep een zandweg, in 1913 heeft ieder van de percelen aan het Krakeel 

daarvoor een stuk grond afgestaan.

•Adhv de informatie en prachtige fotos die er zijn op de Nieuw Hoogeveen website en 

Facebook pagina, heb ik geprobeerd om een tijdlijn aan te brengen.

•Uit het Kadaster heb ik informatie gehaald om de bouwjaren van de huizen te 

achterhalen. Overigens kent het Kadaster niet de term bouwjaar, wel worden de 

dienstjaren genoemd waarin de bouw werd geregistreerd; dit is meestal het jaar na het 

feitelijke gereedkomen van de bouw; dan ging de belastingbetaling voor die transactie in.

• Mbv beelden van Google Street View kun je mooi de huidige versie van de huizen op 

die oude foto’s zien. Soms zijn de kenmerken van de bouwstijl, zoals de rollagen boven 

de kozijnen, nog goed te herkennen.

•De volgorde van de pagina’s is van West naar Oost
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Introductie



Krakeel is in 1920 gedempt, bomen zijn al groot geworden.

Het pakhuis (later nummer 47a) naast de molen is nog niet aanwezig, die kwam er in 1935.

Bron: film De Zwaluw

Deel van de straat vlak bij de molen – ergens tussen 1930 en 1935

49 en 51

53

47



Bouwjaren: #47 1935, #49+51 1929, #53 1922

49 en 51
47

53

Bron: film De Zwaluw

Deel van de straat vlak bij de molen – ergens na 1935



Huidige situatie – nummers 47a t/m 53

53
49 en 51

47a

•Het zadeldak met de geknikte dakvlakken van 47a is nog aanwezig.

•Van de nummers 49 en 51 zijn de “losse” puntdaken samengevoegd.



Huidige situatie – nummers 53 en 55

53 en 55

49 en 51

47a



Huidige situatie – nummers 53 t/m 57

53 en 55

57



Bron:
de film De Zwaluw

Overzichtfoto midden deel van de straat – ergens in de periode1909-1915

•De Julianakade, later van Echtenstraat, gezien vanaf de Julianastraat.

•Uitgaand van de bouwjaren van de huizen, is de foto genomen ergens 1909-1915.

•Op de volgende pagina’s wordt iets meer verteld over de huizen die er op staan.



Overzichtfoto midden deel van de straat – wat kleur toegevoegd

Ingekleurd bij /hotpot.ai/colorize-picture



Uitsnede linker deel van de foto
Blok van 4 woningen,

nrs 73 t/m 79, gebouwd in 

1909; hier nog zonder het 

platte dak met tralie-rand; het 

zijraam komt in andere foto’s 

weer terug

Molensteeg

In 1915 komt hier 

tussen in een blok 

van 3 woningen

Nrs 67 t/m 71

Nrs 63 + 65

1909 gebouwd

Nrs 59+61

1911 gebouwd;

3e woning #57 

komt er in 1923



Blok van 6 woningen met 

dakkapellen, net aan de 

andere kant van de 

Molensteeg; nrs 81 t/m 91;

bouwjaar 1911

Uitsnede rechter deel van de foto

Google Street View:

De rollagen boven de 

kozijnen zijn nog goed 

herkenbaar

Molensteeg



De foto titel noemt 1920 als datum, dat kan kloppen want het Krakeel is nog niet gedempt (dit 

is gedaan in 1925) en het middelste huizenblok (rood) is in 1915 gebouwd.

•Blauw – Chr Geref Kerk tegenover de molen.

•Rood – blok met de 3 woningen (nrs 67, 69 en 71), gebouwd in 1915.

•Geel – blok met 4 woningen (nrs 73 tm 79); het platte dak is hier nog niet aanwezig.

Situatie per ca 1920

Bron:
Oud Hoogeveen 
Facebook



Situatie per ca 1920 – de foto zonder pijltjes

Bron: Oud Hoogeveen Facebook



Foto titel “van Echtenstraat 1900”, dit is echter van later datum, na 1915 (bouw van het hoge 

huizenblok in het midden, rode pijl) en vóór 1925 (dempen Krakeel).

•Rood – blok van 3 woningen, nummers 67, 69 en 71.

•Blauw – torentje van de Chr Geref kerk, tegenover de molen.

Situatie ergens in periode 1915-1925

Bron:
Oud Hoogeveen 
Facebook



Situatie ergens in periode 1915-1925 – de foto zonder pijltjes

Bron: Oud Hoogeveen Facebook



De Julianakade, later van Echtenstraat, foto genomen vanaf de Julianastraat. Het Krakeel is 

hier gedempt, dus de foto is van na 1925.

•Wit – Chr Geref kerk.

•Rood – blok van 3 woningen, nrs 67 t/m 71, gebouwd in 1915.

•Blauw – blok van 4 woningen (1909), nrs 73 t/m 79; nog geen plat dak met tralierand

•Groen – Molensteeg.

•Geel – 1e huis van blok van 6 woningen (#81).

Periode ergens na 1925

Bron:
Oud Hoogeveen 
Facebook



Periode ergens na 1925 – de foto zonder pijltjes

Bron: Oud Hoogeveen Facebook



Rood – blok van 3 woningen, nummers 67, 69 en 71.

Blauw – bij 2 woningen in blok van 4 is de verdieping aangepast, nu met plat dak en tralie rand.

Het aangepaste deel betreft het linker deel, met de nummers 73 en 75. Van de later aangepaste 

nummers 77 en 79 is er geen foto, wel zijn die bovenramen te zien in Google Street View.

Situatie ergens na 1925

Bron:
Oud Hoogeveen 
Facebook



Situatie ergens na 1925 – de foto zonder de pijltjes

Bron: Oud Hoogeveen Facebook



Niet de Julianastraat, maar de Julianakade, later van Echtenstraat. De Julianastraat is 

op de achtergrond (was er toen nog niet). Het Krakeel is nog aanwezig, dus de foto is 

van voor 1925.

•De gele pijl geeft ingang naar de Molensteeg aan.

•De blauwe pijl wijst naar het blok van 6 woningen, met de 6 dakkapellen.

•De rode pijl betreft het blok van 6 woningen aan deze kant van de Molensteeg; de twee 

deuren betreffen de middelste twee huizen van het blok (nummers 75 en 77). De 

dakkapel zit nog netjes boven die 2 deuren, dus het platte dak is nog niet aanwezig.

Oostelijk deel van de straat – periode vóór 1925



Oostelijk deel van de straat – periode vóór 1925 – alleen de foto

Bron: Oud Hoogeveen Facebook



Het Krakeel wordt gedempt, dit vindt plaats in 1925. Het gaat hier om de huizen vlak bij 

kruising met de Julianastraat. De rode pijl wijst naar het hoekhuis (#105).

Geel – Chr Geref Kerk tegenover de molen.

Bron:
Oud Hoogeveen 
Facebook

Oostelijk deel van de straat, opname vanaf de Julianastraat – ca 1925



Oostelijk deel van de straat – ca 1925 – foto zonder de pijltjes

Bron: Oud Hoogeveen Facebook



105

Zelfde situatie vandaag in Google Street View



Het gaat hier om de huizen vlak bij kruising met de Julianastraat.

Op de volgende bladzijden is meer informatie mbt deze situatie.

Zelfde positie als vorige foto – nu jaren later: Krakeel gedempt en bomen groot

Bron: Film de Zwaluw



De gele pijl wijst de plek waar de weg afbuigt, ter hoogte van de Molensteeg.

Het huis met de blauwe pijl heeft een plat dak met mooie karakteristiek dakrand.

Uitsnede van het voorste (oostelijke) deel

105
103101



De gele pijl wijst de plek waar de weg afbuigt, ter hoogte van de Molensteeg.

Vlak daarachter (rood) is het blok met 4 woningen te zien (nrs 73 t/m 79), met het 

kenmerkende raam in de zijgevel en het platte dak met tralierand op de eerste 2 huizen.

De blauwe pijl wijst naar het blok van 6 woningen aan de andere kant van de Molensteeg.

Uitsnede van het achterste (westelijke) deel



99
101

103

Google Street View nummers 99, 101 en 103

#101 is het huis met oorspronkelijk de mooie dakrand 



95 97 9993

Google Street View nummers 93 t/m 99



Wat extra 
informatie



Kenmerken:

•Ramen boven en onder mooi in één lijn.

•Boogvormige sierrand (rollaag) aan de 

bovenkant van de kozijnen.

•Plat dak.

Blok van 2 woningen nummers 53 en 55

Google Street View:

•Vrijwel ongewijzigd



Kenmerken:

•Ramen boven en onder niet in één lijn.

•Boogvormige sierrand (rollaag) aan de 

bovenkant van de kozijnen.

•Plat dak.

Blok van 3 woningen nummers 67, 69 en 71

Google Street View:

•Ongeveer hetzelfde



•In eerste instantie met een schuin dak, dakkapel in het midden.

•Later is de verdieping uitgebouwd en kwam er een plat dak, met de kenmerkende tralie rand.

•Ws in twee fases, eerst de linkse 2 woningen (daar is een foto van), daarna de andere 2 

(want op Google Street View zie je daar nog wel de ramen)

•uit de kadaster informatie kan ik niet achterhalen wanneer dit gebeurd is.

•De rode pijl geeft het deel aan dat in 19xx is gesloopt is.

Blok van 4 woningen nummers 73, 75, 77 en 79







Blok van 4 woningen nummers 73, 75, 77 en 79

Google Street View:

De karakteristieke dakrand is alleen bij de eerste woning nog aanwezig.

De 4e woning is gesloopt, #79 is nu meer van de weg af gelegen.



molen

49-51 53-55 57-59-61 63-65 67-69-71 73-75-77-79
81-83-85-87-89-91

1929 1922

1923

1911 1909 1915 1909 1911

   

O1591 O1592 O1593
O1594

O1595 O1596

O1597

O1598

O1599

O1600 O1531—O1536 Kadaster

adres

dienstjaar

volgorde

Bouw huizen aan de Julianakade, later van Echtenstraat – vanaf 1909



Grote Kerksteeg

Molensteeg

1925/42



47a

O1590



Ontwikkeling Kadaster O-perceelcodes in de tijd

1591
1592

1593
1594

1595
1596

1902/1903/1904/1905

1600 1598

1597
1600

1599



Adressen (1)

De gezinskaart van de voorouders die ik op bladzijde 1 noemde, vermeldt 

de volgende adresgegevens: 

De akte van overlijden van 1924 noemt nog het oude adres Julianakade

A193c als thuisadres.

Zoals op de volgende bladzijde wordt aangetoond, is nummer 71 het  nieuwe 

nummer voor 193c.

Dus per mei 1913 een adres in

De Huizen OZ, nummer A256. Dit is nu 

de Hoofdstraat, mogelijk nummer 155.

Na een verhuizing wordt het nummer 

193c, dit is niet in De Huizen, maar de 

van Echtenstraat.

Na de omnummering rond 1923 wordt 

het van Echtenstraat 71.

Ook nu (2022) is dit nog het adres.



Adressen (2)

De handige  omnummeringslijst op 

https://www.geneaknowhow.net/script/dre/Hoogeveen_omnummering.pdf

geeft aan dat 193c zo rond 1923 inderdaad gewijzigd wordt naar de van 

Echtenstraat 71. 

Overigens geeft deze lijst als oud adres niet de Julianakade aan (zoals in de 

overlijdens akte), maar Molendijk. 

En in die lijst wijzigt in 1923 het nieuwe adres van De Huizen OZ A256, het 

eerste adres in Hoogeveen van dit gezin, in de Hoofdstraat 155. De wijziging 

van 1933/1935 (laatste kolom in de tabel) laat dit zo. Of die nummering nu nog 

zo geldt, heb ik niet uitgezocht.



Adressen (3)

De oude Molendijk/Julianakade adressen voor de huizen die in dit document 

genoemd worden zijn:

Die oude adressen kom je tegen in geboorte- en 

overlijdensaktes uit die periode, of op de 

gezinskaarten.



Tenslotte

Uw feedback mbt onjuistheden en verbeteringen is van harte welkom op 

mijn email Thom.Hofstra@gmail.com


