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Geschiedenis en context
In 1974 werd Hoorn als gevolg van de derde nota 
Ruimtelijke Ordening door het rijk aangewezen als 
groeikern. Deze aanwijzing leidde ertoe dat de stad 
qua inwonertal en oppervlakte flink zou groeien en 
maakte een nieuw stadhuis noodzakelijk. 
 Als ideale locatie voor het nieuwe stadhuis 
werd gekozen voor het geografisch middelpunt van 
de samengevoegde gemeenten Hoorn en Zwaag en 
het dorp Westerblokker; de Nieuwe Steen. De dor-
pen Zwaag en Westerblokker waren namelijk opge-
nomen in de nieuwe groeikern omdat Hoorn alleen 
in noordelijke richting kon uitbreiden vanwege de 
begrenzing aan de zuidzijde door het Markermeer. 
De Nieuwe Steen ontleent zijn naam aan de oude 
bestuurscentra van Hoorn aan de Roode Steen en 
het Statenlogement nabij de Blauwe steen.
 Het nieuwe stadhuis zou in twee fasen wor-
den gebouwd. In januari 1977 werd de eerste fase 
van het nieuwe stadhuis opgeleverd. In maart 1981 
kwam fase 2 gereed. De opdracht voor de bouw 
van het nieuwe stadhuis werd gegund aan architec-
tenbureau Tauber uit Alkmaar. Architect en zaken-
partner Guus Küpfer werkte de opdracht zelfstan-
dig uit. Het stadhuis werd in 1981 officieel geopend 
door de toenmalige minister van Volkshuisvesting, 
Jonkheer Pieter Beelaerts van Blokland. 

Stedenbouwkundige situatie
Het vrijstaande stadhuis staat iets verhoogd op een 
ruim kavel dat doorsneden wordt door de Groene 
Wijzend, de oorspronkelijke grens tussen Hoorn 
en Zwaag. Het complex is in twee fasen gebouwd, 
maar is als één geheel ontworpen en bestaat uit Aanzicht bouwvolume A direct na de bouw

een dubbel zuidwestelijk gelegen bouwvolume 
(gebouw A&B, fase 1) en een enkel noordoostelijk 
gelegen bouwvolume (gebouw C, fase 2). Beide 
bouwdelen liggen aan weerszijden van de Groene 
Wijzend en worden met elkaar verbonden door een 
bebouwde brug. Deze stedenbouwkundige opzet 
van drie bouwdelen verbonden door een brug over 
de voormalige gemeentegrens, vormt een symboli-
sche verwijzing naar de samenvoeging van Hoorn, 
Westerblokker en Zwaag.

Bouwmassa
De bouwdelen worden gevormd door drie in elkaar 
geschoven volumes van vijf bouwlagen met een 
vierkant als basis. Het hart van de carrés wordt ge-
vormd door een open en centrale ruimte. De bouw-
delen hebben een onregelmatige plattengrond met 
verschillende bouwhoogtes, uitgebouwde volumes 
op de begane grond en naar boven toe verjongen-
de verdiepingen. Het souterrain is deels in het ver-
hoogde maaiveld weggewerkt.
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Exterieur
Het stadhuis is opgezet als een alzijdig gebouw dat 
rondom min of meer gelijkwaardige gevels heeft die 
van vergelijkbaar karakter, materialisering, indeling 
en belang zijn. 
 Architect Küpfer koos voor de materialise-
ring van de gevels voor het gebruik van traditione-
le Nederlandse bouwmaterialen, zoals baksteen, 
leisteen en hout. Deze materialen waren weliswaar 
duur, maar deze keuze werd gemaakt omdat in de 
jaren ’70 subsidie werd gegeven op arbeidsinten-
sieve bouwactiviteiten. Daarnaast wilde hij hiermee 
de relatie leggen met de historische binnenstad van 
Hoorn en de omringende bebouwing waarin rode 
baksteen dominant aanwezig is. 
 Het basement van het gebouw is opgetrok-
ken in lichtrode baksteen in halfsteensverband en 
dient op het maaiveld als plint en in het water als 
kademuur. Dezelfde baksteen is ook in halfsteens-
verband toegepast voor de keermuren en de trap-
partijen rond het complex. De vensters in het ba-
sement zijn verdiept gelegen en liggend uitgevoerd 
om het horizontale karakter van deze bouwlaag te 
benadrukken.
 De gevels boven het basement worden 
gekenmerkt door een stapeling van doorgaande 
horizontale raamstroken en uitkragende borstwe-
ringen. De borstweringen zijn met leien in Maas-
dekking bekleed en zijn schuin geplaatst, waar-
door de verdiepingen samen ogen als één kap. 
Deze eenheid wordt nog versterkt door de naar 
boven toe verjongende verdiepingen, de verhoog-
de borstweringen ter plaatse van de terrassen en 
de bovenste verdieping van fase 2 die geheel als Bouwvolume C met brug
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Bouwvolume A met carillon

“kap” is vormgegeven. De baksteen wordt verder 
alleen nog toegepast op het dak van fase 1 in het 
uitgebouwde lift- en trappenhuis. Dit is aan de zijde 
van de hoofdentree doorgezet tot een hoog volume 
en voorzien van een carillon en uurwerk. Het caril-
lon, “Dolle Willem”, is vernoemd naar Willem V die 
in 1357 stadsrechten aan Hoorn verleende. Het is 
voorzien van een gravure met de spreuk: “tempus 
loquendi tempus tacendi” (er is een tijd om te spre-
ken en een tijd om te zwijgen). 
 De doorgaande horizontale raamstroken 
zijn uitgevoerd in kobaltblauwe aluminium kozijnen, 
onderbroken door gele penanten ter plaatse van 
de kolommen. De vormgeving en materialisering 
van de kozijnen dragen bij aan de monumentale 
waarden van het stadhuis en zijn onderdeel van de 
bescherming. De positie van de kolommen wordt 
benadrukt door een kleine verhoging in de hard-
stenen bovenrand van de borstweringen en gemet-
selde aanzetten in het basement. De indeling van 
de raamstroken is afgeleid van de constructieve 
stramienmaat 5,40m en de hierop gebaseerde in-
delingsmogelijkheden. 
Door de uitbouwen op de begane grond en de 
verjongende verdiepingen zijn terrassen en door-
gaande balkons gecreëerd. Deze zijn voorzien van 
verlaagde borstweringen met rode brede bandvor-
mige balustrades. Op enkele plekken zijn deze rode 
banden overhoeks doorgezet ter versterking van de 
alzijdigheid van het gebouw. De onderzijde van de 
uitkragende borstweringen zijn met (vuren)houten 
latten bekleed. De binnengevel van de patio heeft 
een identieke opzet als de buitengevels. 

De gevel van de raadszaal heeft, in tegenstelling 
tot de rest van het gebouw, een meer transparant 
karakter gekregen door de toepassing van verdie-
pingshoge glaspuien in een gekartelde, erkerachti-
ge vorm. De dakrand van de raadszaal kreeg daar-
bij een extra accent met rode verticale ribben. Deze 
transparantie gaat momenteel deels verloren door 
de permanent gesloten vitrage. Op meerdere plek-
ken zijn de gevels verbijzonderd door toepassing 
van houten pergola’s en met brons beklede uitspa-
ringen voor de vensters in de kapverdieping. 
Op de borstwering van de verbindingsbrug tussen 
beide bouwvolumes is een hardstenen strook aan-
gebracht met in klassieke gouden letters de inscrip-
tie: “Stadhuis Hoorn, MCMLXXXI”. Deze hardste-
nen strook wordt grotendeels doorgezet rondom de 
rest van het gebouw. 

Bouwvolume B
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Interieur, constructie en indeling
Architect Küpfer baseerde de indelingsmogelijkhe-
den van het gebouw op een grid- en kolommen-
structuur van 5,40 meter hart-op-hart. Deze struc-
tuur werd in alle bouwdelen toegepast en weer 
onderverdeeld in eenheden van 1,80 meter. Deze 
eenheden waren maatgevend voor de afmetingen 
van de verschillende vertrekken en indelingen van 
het gebouw.
 De drie bouwdelen hebben als basis een 
carré waarvan het hart een open en centrale ruimte 
vormt. De filosofie achter het ontwerp van deze op-
zet, was het streven om de communicatie tussen de 
ambtenaren te bevorderen. Het ontbreken van lan-
ge gangen en de zichtlijnen die ontstonden door de 
vides, patio en foyer, waren bedoeld om de relaties 
tussen verdiepingen en afdelingen te versterken. 
De medewerkers van de gemeente konden tijdens 
de ontwerpfase bij de architect hun eigen behoef-
ten kenbaar maken, zoals de wens voor een open 
kantoorlandschap of een eigen kantoor. Door deze 
inbreng ontstond een gemengde en gevarieerde in-
deling van het complex. De bouwvolumes van fase 
1 en fase 2 zijn met elkaar verbonden door een 
bebouwde brug van twee bouwlagen. De onderste 
bouwlaag van de brug kreeg geen indeling om een 
prominente verbinding van de bouwdelen te bena-
drukken.

Fase 1: zuidwestelijk gelegen bouwvolumes A & B
Aan de zuidkant van dit bouwdeel ligt de hoofden-
tree. De aansluitende publiekshal ligt centraal in 
bouwvolume B. Boven de publiekshal bevinden 
zich de vides die over de volledige bouwhoogte van Plattegrond bouwvolumes A & B, d.d. 1975
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Plattegrond bouwvolume C, d.d. 1979

drie verdiepingen zijn doorgezet. Rondom de vides 
zijn de kantoorvertrekken, toiletgroepen en andere 
functies gegroepeerd. Het westelijk gelegen bouw-
volume A is ook voorzien van een carré, maar deze 
is uitgevoerd als een patiotuin. Beide bouwdelen 
zijn verbonden door het hoofdtrappenhuis en de lift-
schacht. De structuur van dit deel met kolommen-
structuur, patiotuin en het hoofdtrappenhuis valt on-
der de bescherming. 

Fase 2: noordoostelijk gelegen bouwvolume C
Bouwvolume C van fase 2 is vergelijkbaar van op-
zet als de bouwdelen van fase 1. Hier wordt de cen-
trale open ruimte gevormd door de foyer. Rondom 
deze foyer bevinden zich diverse vergaderruim-
ten, het personeelsrestaurant en de raadzaal. Het 
personeelsrestaurant is tijdens een verbouwing in 
2004 hier naartoe verplaatst en bevond zich eerder 
op de derde verdieping van fase 1. De deels ver-
diepte raadszaal aan de noordwestzijde is als een 
tweede carré in het volume geschoven en voorzien 
van een aparte toegang zodat het in de avonduren 
separaat kan worden gebruikt. De verdieping boven 
de foyer is uitgevoerd met een vide. Ten behoeve 
van de entree van het restaurant is een deel van 
de vide dichtgezet wat de beleving van een open 
ruimte flink heeft aangetast. Rondom de vide zijn de 
kantoorvertrekken, toiletgroepen en andere functies 
gegroepeerd. Boven de eerste verdieping bevinden 
zich nog twee verdiepingen zonder vide maar met 
wel een centrale patio op de derde verdieping.
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Carillon

Fontein, Piet Blaauboer

Materialisering en de relatie tussen exterieur 
en interieur
Projectarchitect Küpfer werkte voor het interieur 
samen met binnenhuisarchitect en collega J.A. 
Martin. De basis van het ontwerp werd gevormd 
door gebruik van dezelfde materialen en re-
peterende elementen voor zowel exterieur als 
interieur. De lichtrode baksteen werd veelvuldig 
toegepast in de publieke ruimten, zoals de trap-
penhuizen, publiekshal, vide en foyer. De pla-
fonds van de openbare ruimten werden bekleed 
met dezelfde (vuren)houten latten als de onder-
zijde van de borstweringen buiten. Voor de vides 
werd gebruik gemaakt van dezelfde houten 
balustrades als de balustrades buiten. Een groot 
deel van de afwerking is verdwenen bij recentere 
verbouwingen. De houten latten zijn op enkele 
plekken in het interieur nog aanwezig. 
 In het interieur werd verder een expliciet 
kleurenschema toegepast. Bruin was de ver-
bindende kleur tussen de natuurlijke materialen 
hout en steen. De interieurelementen werden 
afgewerkt met primaire kleuren, zoals gele en 
rode buisframe trapleuningen, roodgekleurde 
videranden en kobaltblauwe kozijnen. De be-
tonnen kolommen waren oorspronkelijk in bruin 
uitgevoerd met gele inkepingen om ze minder 
massief te laten lijken. Dezelfde kleuren kobalt-
blauw, geel en rood werden in combinatie met 
de baksteen en houten overstekken ook voor het 
exterieur gebruik. De kleurstelling van de kozij-
nen, penanten, balustrades en randafwerkingen 
valt onder de bescherming. 
 Door het verdwijnen van het expliciete Metaalplastiek, Joost Baljeu
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kleurenschema in het interieur en latere verbou-
wingen is een deel van de samenhang tussen 
de publieke en algemene ruimten verdwenen. 
Echter, het oorspronkelijke karakter en samen-
hang van het interieur is wel bewaard gebleven 
in de bovengelegen vides van de publiekshal. De 
met latten omklede vides, de rode balustrades 
en het metaalplastiek van Joost Baljeu (hierna 
beschreven) in de publieksruimte maken dan ook 
onderdeel uit van de bescherming. De overige 
interieuronderdelen, zoals de huidige kantoor-
indelingen, plafonds, vloer- wandafwerkingen, 
voorzetwanden, de posities van de kleine trap-
penhuizen en de liften zijn niet beschermd. 

Kunstwerken
Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw kon bij 
de bouw van overheidsgebouwen een percen-
tage van de bouwkosten worden besteed aan 
een “decoratieve aankleding” van het gebouw, 
de zogenaamde percentageregeling. Voor de 
nieuwbouw van het stadhuis werden twee op-
drachten bekostigd, één voor binnen en één voor 
buiten. Kunstenaar Joost Baljeu maakte voor de 
vide van de publiekshal een metaalplastiek, dat 
geïnspireerd was op de ruimtelijke opzet van de 
twee in elkaar geschoven bouwvolumes van het 
gebouw. 
De tweede kunstopdracht was voor de buiten-
ruimte en werd ontworpen door Piet Blaauboer. 
Het waren piramidevormige straatobjecten en 
een fontein bij de hoofdingang. De piramidevor-
mige objecten zijn verdwenen, evenals de fontein 
met vijver, maar de betonnen scherven die als 

basis voor de fontein dienden zijn nog aanwezig. 
Daarnaast werd de buitenruimte verder inge-
richt met paden, terrassen en trappen die als 
driedimensionale elementen in het maaiveld zijn 
opgenomen en overgaan in de kades en keer-
muren van het gebouw. Door de samenhang van 
materialen en vormen zijn de buitenruimte en het 
gebouw aan elkaar verbonden. 

Wijzigingen
Ondanks verschillende wijzigingen sinds de ope-
ning, is de structuur en de architectuur nog zeer 
herkenbaar. Een belangrijke wijziging in het exte-
rieur is de vervanging en het naar voren plaatsen 
van de hoofdentree van het gebouw. Daarnaast 
werden de fontein en vijver drooggelegd en is 
een breed pad naar de hoofdentree gerealiseerd.
In interieur zijn vooral de publieke ruimten ge-
renoveerd zoals de publiekshal, raadzaal en is 
het hoofdtrappenhuis aangepakt. Tevens werd in 
1981 het personeelsrestaurant verplaatst naar de 
begane grond en werd het terras aan de zuid-
westzijde dichtgezet.

Bronvermelding
1. Stadhuis van Hoorn, functioneel en monumentwaar-

dig, Beschrijving van architectonische waarden, Mooi 
Noord-Holland, Juni 2017

2. Gemeente Hoorn bouwregister: vergunningsnummer 
19750152, 29-10-1975

3. Gemeente Hoorn bouwregister: vergunningsnummer 
19750152-C, 29-10-1975

4. Gemeente Hoorn bouwregister: vergunningsnummer 
19790217, 02-11-1979

5. Gemeente Hoorn bouwregister: vergunningsnummer 
19800556, 04-03-1981 Bouwvolume A, patiotuin
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Cultuurhistorische waarden
De ligging van het stadhuis, precies op de voorma-
lige grens van Hoorn en Zwaag, symboliseert de 
samenvoeging van de gemeente Hoorn met Zwaag 
en delen van Blokker. Het stadhuis geeft daarmee 
uitdrukking aan de sterke groei van Hoorn als ge-
volg van de aanwijzing tot groeikern in 1974.
 Het stadhuis heeft een open en neutrale 
gebouwstructuur. Het onderscheid tussen publie-
ke functies en kantoorruimten is nauwelijks aflees-
baar, met uitzondering van de transparante raad-
zaal. Daarmee is het gebouw representatief voor 
de typologische ontwikkeling van raadhuizen in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, waarin het stre-
ven naar transparantie en toegankelijkheid cen-
traal stond. Tevens vertegenwoordigen het carillon 
en uurwerk cultuurhistorische waarden vanwege 
de verwijzing naar het verleden van Hoorn.

Stedenbouwkundige- en ensemblewaarden
Het stadhuis heeft als belangrijk publiek gebouw 
een markante positie in de wijk Nieuwe Steen, het 
geografisch hart van Hoorn. De markante positie 
wordt onderstreept door de alzijdige en sculptu-
rale opzet van het gebouw. De verhoogde ligging 
aan de Groene Wijzend heeft, in combinatie met 
de sculpturale opzet en het architectonische bui-
tenruimteontwerp, tot een bijzonder ruimtelijk en-
semble geleid. Gebouw, openbare ruimte en wa-
terstructuur vormen een samenhangend geheel.

Architectuur- en kunsthistorische waarden
Het stadhuis is een van de eerste in een serie raad-
huizen die architectenbureau Tauber in de derde 
kwart van de vorige eeuw bouwde en bovendien 
exemplarisch voor de ontwikkeling en het oeuvre 
van het bureau, waarbij partners zoals Guus Küp-
fer geheel zelfstandig aan opdrachten werkten.
 Het stadhuis heeft een bijzondere ruimte-
lijke opzet die in combinatie met de zorgvuldige 
architectonische uitwerking tot een sculpturaal en 
alzijdig gebouw heeft geleid. De hoofdstructuur 
van het pand, zoals de carrés, de patiotuin en ko-
lommenstructuur, de vides en de positie van het 
hoofdtrappenhuis vallen onder de bescherming. 
De indeling en geledingen van de gevels en de 
toegepaste traditionele materialen van het exteri-
eur vallen onder de bescherming, met uitzondering 
van de latere wijzigingen zoals de hoofdentree. 
 Door het gebruik van traditionele bouwma-
terialen als baksteen, leisteen en hout is op een 
subtiele wijze aansluiting gezocht bij de lokale 
bouwkunst, zonder de historische vormentaal over 
te nemen. Door het consequente materiaalgebruik, 
kleurtoepassing en repetitie van architectonische 
elementen is een sterke onderlinge samenhang 
tussen in- en exterieur bereikt. De met latten om-
klede vides, de rode balustrades en het metaal-
plastiek van Joost Baljeu in de publieksruimte heb-
ben monumentale waarden.
 

 Ook het kunstwerk van Blaauboer is, on-
danks dat het niet meer compleet is, onlosmakelijk 
met het gebouw verbonden en onderstrepen de 
ruimtelijke opzet en plasticiteit. Deze valt daarom 
ook onder de bescherming.

Gaafheid en herkenbaarheid
Ondanks latere wijzigingen is de architectonische 
opzet van het stadhuis goed bewaard gebleven.
 Vooral aan de buitenzijde zijn de oorspron-
kelijke materialen en kleuren vrijwel ongewijzigd. 
In het interieur zijn de representatieve ruimten ge-
moderniseerd, maar de oorspronkelijke opzet en 
materiaalgebruik zijn nog aanwezig en herkenbaar. 
Het in samenhang ontworpen ensemble van stad-
huis, de terreininrichting en openbaar groen is nog 
grotendeels gaaf en herkenbaar.

Zeldzaamheid
Het stadhuis vormt lokaal één van de weinige ar-
chitectonische hoogtepunten uit de jaren zeventig, 
juist een belangrijke bouwperiode voor de groei-
kern Hoorn.

Bescherming
Tot de bescherming behoren de zaken zoals om-
schreven in de redengevende omschrijving met 
uitzondering van de genoemde uitgesloten onder-
delen.

MONUMENTALE WAARDEN
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