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Architectuur in de Kersenboogerd

Naast de vele historische monumenten kent Hoorn ook vele fraaie voorbeelden van moderne

Deze route betreft uitsluitend recent gerealiseerd werk. Werk van architecten/vormgevers dat boven

architectuur.

de middelmaat van de alledaagse woningbouw uitsteekt. De motivatie om het bouwwerk in deze

De in dit boekje beschreven "architectuurroute" voert de geinteresseerde voetganger (of fietser)

route op te nemen is per ontwerp verschillend en wordt gemotiveerd bij beschrijving van de objecten.

daar langs.
Ik stel dit initiatief op prijs, omdat op deze wijze de interesse voor het architectuurbeleid

De route

in de gemeente zal groeien.

De route begint bij de tuibrug. Deze brug is daarmee ook het eerste object in deze route.
Gerard van der Meer
wethouder ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting .

1 - De tuibrug Sche lli nkhouterd ijk ; Ingenieursbureau Grabowsky en Poort
De tuibrug vormt een "la ndmark" in de Kersenboogerd. De opgave om het provinciale monument de omringdijk zo
min mogelijk in zijn vorm aan te tasten heeft tot deze op~erkelijke vorm geleid.
2 - Woningbouw Florijn ; Arch itectenbureau Laan en Koning
Deze vrijstaande- en twee onder één kapwoningen vallen op door de aparte plaats van de woonkamer. Een plaats
waar een ieder bij een standaardwoning de garage zou verwachten. Dit levert een prachtige woonkamer op maar
ook een woning met een geheel eigen karakter.
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3 -

School Dublo en; Ar chite ctenburo Luc Tr igallez bv BNA,
projectarchitect Jan Rietvink

Dit ontwerp is het winnende ontwerp van een prijsvraag onder vier Hoornse architectenbureau's. Het winnende
ontwerp viel niet alleen op door de bijzondere oplossingen binnen de plattegrond maar ook door zijn ronde vorm en
de gebruikte detaillering en kleuren.
4 -

Woningbouw Scheldeweg ; Architectenbureau Metropolis ,
projectarch ite ct Edwin Smit

Bijzonder aan deze woningen zijn de rode "dozen". Deze dozen zijn een verbijzondering van de hoeke n waa rdoor
deze op een eigenzinnige wijze de stedebouwkundige structuur ondersteunen. Daarnaast is dit thema gebruikt om
de pleinwand op een specifieke wijze uit te werken.
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School Boedijnhof; Architectenbureau Stuurman partners b.v.

Bij het ontwerp van de school zijn twee uitgangspunten meegegeven die hebben geleid tot de bijzondere hoofdvorm
(de skischans} van het gebouw. Deze uitgangspunten zijn het vormen van één van de pleinwan den en een toegang
tussen het plein en het park, zonder dat dit de continuering van het park in de weg staat.
6 -

Woningbouw Boedijnhof; Architectenbureau Aantjes

Robuuste twee onder één kapwoningen die in hun verschijningsvorm en detaillering boven het gemiddelde uitkomen.
7 -

Woningbouw Oosterscheldeweg ; Architektenburo Klaas van den Berg bv ,
projectarchitect Ton Bons

Deze herenhuizen vormen gezamenliJk een bijzonder mo~ent op de Oosterscheldeweg. De weg kru ist hier een
waterpartij en een wandelroute. De situering in een boog maakt het water voelbaar op de weg en geven de plek
een eigen karakter. Bijzondere kenmerken zijn de topgevels en de hoekramen.
8 -

Woningbouw Cole Porte rhof ; lnbo architecten BNA ,
projectarchitect Toornstra/ Prin s

Dit complex bestaat uit rijtjeshuizen, twee onder één kapwoningen en vrijstaande hoekwoningen . Opvallen d is voo ral
de dakvorm. Daarnaast kenmerkt het gehele complex zich door een bijzondere aandac ht voor het detail. Opvallend
vormgegeven zijn de vrijstaande woningen die als hoekoplossingen zijn gebouwd.
9 -

Woningbouw Cole Porterhof; lnbo/ Gjalt de Jong architecten BNA ,
projectarchitect , Dick Ringeling
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Ook dit project bestaat uit een aantal verschillende woningtypen . Een apart woningtype is de waterka ntwoning .
Deze woningen hebben geen tuin , maar alleen een terras aan het water. Bij de twee onder één kap e8 de
hoekwoningen is vooral de entree in relatie met de berging/garage goed vorm gegeven. Ook dit project ke nmerkt
zich door een algehele zorgvuldigheid.
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10 - Woningbouw Cole Porterhof/ Glenn Millerhof; Hoender s Dekkers Zinsmeister
Architecten b.v.
De twee stadsvilla 's vormen in de toekomst de entree naar de vierde fase van de Kersenboogerd . De entree van de
vierde fase is daardoor in ste rke mate verbijzonderd en duidelijk herkenbaar. De ligging aan water en permanente
bos geven deze goed uitgewerkte woongebouwen een geheel eigen plaats binnen de Hoornse woningmarkt. De
rijtjeswoningen van dit architectenbureau kenmerken zich door de eigen en warme kleurstelling. Daarnaast is er
veel aandacht besteed aan de vorm van de luifel.

10

11

11 - Woningbouw Glenn Millerhof; Architectenbureau Peter van Diepen
Het komt wein ig voor dat er bij vrijstaande won ingbouw door particulieren wordt gekozen voor een architect. In de
meeste gevallen is er sprake van ontwikkelingen door aannemers of cataloguswoningen. In de meeste gevallen leidt
dat in deze sector tot dertien woningen per dozijn. Deze woning valt dan ook direct op. Dit komt door de duidelijke
keuzes die hier zijn gemaakt op basis van een thema .
12 - School Stan Kentonhof ; Architect- en projectservicebureau Dekker
Ook deze derde school in deze route is een herkenningspunt in de wijk. De ligging aan het water precies in het hart
van een vaart, de schuin geplaatste ramen en de heldere kleuren zijn de opvallendste kenmerken.
13 - Woningbouw Gerrit Achterberghof; Zeeman architecten BNA ,
projectarchitect Rien van Geluk
De entree van deze buurt wordt feestelijk begeleid door de twee kraaienesten in het verlengde van de dakkapellen.
Deze kenmerkende elementen ondersteunen de stedebouwkundige structuur. Bijzonder aan de wo ningen zijn de
erkers, de lichte carports en het kleurgebruik met diverse kleuren baksteen.
14 - Woningbouw Gerrit Achterberghof; Hoenders Dekkers Zinsmeister Architecten b.v.
De geschakelde wo ningen aan het permanente bos geven met hun terug liggende houten verdiepingen een
bijzondere overgang naar het achterliggende bos. In de toekomst wanneer de bome n boven en tussen de woningen
zichtbaar worden zal er sprake zijn van een compositie in groen.
15 - Woningbouw Gerrit Achterberghof ; HTV Architecten B.V.
Ook deze vrijstaande woning maakt zich los van het bijna standaard vrijstaande huis, één laag met kap . Goed
ontworpen vrijstaande woningen blijven echter teveel incidenten. Maar wel incidenten die hun omgeving een
meerwaarde kunnen geven.
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16 - Woningbouw Bertus Aafjeshof; lnbo archtecten BNA,
projectarchitect Toornstra/ Prins
Deze won ingen zijn nog in aanbouw. De twee onder één kap woningen zijn een herhaling van het project verme ld
onder nummer 8. De kleurstelling is echter anders. De hoekoplossingen van de rijtjeshuizen zijn een goede reactie
op de stedebouwkundige structuur en bijzonder van vorm.
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17 - Woningbouw Jaques Bloemhof; Architectenbureau Metropolis ,
projectarchitect Edwin Smit
Woningbouw die in zijn verschijningsvorm terug gaat naar de dertiger jaren. Ondanks deze verwijzing blijven de
won ingen eigentijds.
18 - Woningbouw Jaques Bloemhof; Architectenburo Luc Trigallez bv BNA
Deze twee onder één kapwoningen zijn opvallend door de vorm en plaats van de raampartijen.
19 - Woningbouw Ed Hoornikweg; Architectenburo Klaas van den Berg bv,
projectarchitect Gerrie Dijkema
Robuuste vrijstaande woningen met een goede detaillering en materiaaltoepassing.
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20 - Woningbouw Hanebalk ; Ursem Architectenburo BNA Buro voor Vormgeving en Advies
Een mooi samenhangend woningproject. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de diverse baksteenkleuren en de schuine
glasplaten boven de entrees van de twee onder één kap woningen.
21 - Woningbouw Stan Kentonhof ; lnbo architecten BNA ,
projectarchitect , Dick Ringeling
Het woongebouw geeft goed vorm aan de complexe stedebouwkundige situatie. Door de twee verschi llende
geveluitwerkingen die langs de Oosterscheldeweg samen komen heeft het gebouw per situatie een eigen
expressie .
22 - Woningbouw Duke Ellingtonhof ; Zeeman architecten BNA ,
projectarchitect Rien van Geluk
De woningen langs het park hebben door hun geknikte kappen een eigen uitstraling. De won ingen geven door hun
doorsnede ee n goede overgang tussen park en bebouwing.

23 - Sporthal Moerbalk; Architectenbureau Hartman en Eylers
Door het café op de hoek en de dakbehandeling is voorkomen dat de sporthal als een grote dichte doos zijn
omgeving be1nvloedt.
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24 - Woningbouw Bolwerk; Zeeman architecten BNA ,
projectarchitect Otto Heek
Het gebouw onderstreept het stedelijke karakter van het centrumgebied zonder dat het leidt tot een harde
stedelijke situatie.
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25 - Woningbouw Maasweg ; Architectenbureau Leo de Jonge
Een zorgvuldig woningcomplex, bestaande uit rijen woningen en gestapelde bouw.
26 - Woningbouw Tortelduif; Architectenbureau De Nijl
Deze vrijstaande woning is een moderne variatie op de Noordhollandse stolp. Opmerkelijk is dat de stolp diagonaal
is doorgesneden en het vierkant als staalconstructie zichtbaar is gemaakt.
27 - Woningbouw Westerblokker ; Architectenburo Luc Trigallez bv BNA

Een vrijstaande woning die de hoek op een goede wijze begele id.

25

26

28 - School Nachtegaal; Architectenbureau Bredman en van Es
Dit gebouw, de vrije school, is ontworpen binnen het antroposofische gedachtengoed. Kenmerkend is de vrije
aardgebonden vormgeving.
29 - Kunstwerk Rondeelstraat ; Baldi Dekker, Frans van Klingeren
Dit deel van het centrumgebied wordt in het algemeen als te hard vorm gegeven ervaren. Door middel van kleur in
samenhang met een vrije vorm probeert dit kunstproject de omgeving te verzachten .
30 - Tweede fase winkelcentrum Aagje Dekenplein ; Buro van der Goes bi,
BNA Buro voor architectuur en stedebouw B.V.
Kenmerkend in dit project in aanbouw is de behandeling van de hoeken en de dakrand.
31 - Woningbouw Prieel; Architectenbureau Treffers en Polgar
Deze eerste woongemeenschap voor ouderen in Hoorn kenmerkt zich door zijn goede aanpassing aan de
stedebouwkundige situatie.
32 - Bedrijfspand Verlengde Lageweg; Bakker Boots van Haren Dijkhof Architectenburo bv,
projectarchitect van Haren
Een gebouw dat, door zijn hoogte en verschijningsvorm, dienst doet als een baken bij één van de entrees van de
wijk. Dergelijke kenmerkende gebouwen op herkenbare lokaties maken een stad "leesbaar".
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