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Voorwoord

Waarom een gids
voor moderne
architectuur
in Hoorn?

4

In het boek ‘wie is er bang voor nieuwbouw...’ uit
1981 van Hilde de Haan/ Ids Haagsma schreef Heero
Meindersma over ‘variatie en eentonigheid in de
naoorlogse architectuur’. Hij citeert daarbij een artikel
uit de Volkskrant van 14 februari 1977: ‘Een nieuwbouwstraat in Hoorn, is in niets te onderscheiden van
een dergelijke straat in Schagen, Franeker, Gulpen of
Appingedam (...). Het gevolg is een doffe saaiheid,
waar zelfs de ANWB-routes niet omheen kunnen,
een rijstebrijberg van eentonigheid, waar men doorheen moet om het gepoetste schone in het midden
te bereiken.’ Ik studeerde in die tijd architectuur in
Amsterdam en deze prikkelende tekst is mij altijd
bijgebleven. Nu, 30 jaar later, leek het me tijd om voor
Hoorn de balans eens op te maken.
Hoorn staat vooral bekend als monumentenstad.
Er zijn 380 rijksmonumenten en ongeveer evenveel
gemeentelijke monumenten bepalen in hoge mate
het aanzien van de binnenstad. De groei van de stad
vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het
oppervlak van de stad daarna verveelvoudigd.
Het inwonersaantal groeit in de periode 1960-2008
van circa 15.000 naar circa 70.000. Op alle folders
van nieuwbouwwoningen staan foto’s van de Hoofdtoren of de Roode Steen. Zelfs in de ‘onveranderlijke
historische binnenstad’ zijn vele nieuwe projecten
gerealiseerd. Toch is er maar weinig aandacht of
waardering voor de architectuur van de vele projecten
die in Hoorn over de periode van de afgelopen 45 jaar
tot stand zijn gekomen, op een enkele uitzondering
na. Dat komt wellicht ook omdat er maar weinig over
geschreven is. Als er een gebouw wordt opgeleverd
verschijnt er soms een artikel in de lokale krant en
daarna is de aandacht er af. Ook over de stedenbouwkundige opzet van de diverse wijken is weinig
vastgelegd. Alleen over de wijk Risdam is een boek
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geschreven. Een enigszins samenhangende beschrijving van de stedenbouwkundige ontwikkeling is er
niet. Een andere reden voor deze publicatie is gelegen
in de verandering der dingen. Tegenwoordig krijgen
gebouwen en zelfs stedenbouwkundige structuren
steeds minder kans om oud te worden. Veel van de
bouw uit de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw is alweer gesloopt of ingrijpend gewijzigd.
De eisen waaraan gebouwen moeten voldoen vernieuwen zich steeds sneller. Een voorbeeld daarvan
is het gesloopte Streekziekenhuis. Met de sloop is
daarmee een architectonisch waardevol interessant
gebouw ongedocumenteerd verloren gegaan en zo
zijn er meer. Dit boek is een momentopname, een
opname ook waar mijn persoonlijke opvattingen
in doorklinken, hoewel ik getracht heb objectief te
selecteren en te beschrijven. De projecten zijn niet
allemaal even belangrijk of waardevol, hoewel het
oordeel daarover beter door een volgende generatie kan worden gegeven. Een enkele keer is er ook
een project opgenomen als voorbeeld van een veel
voorkomend type woning uit een bepaalde periode.
Natuurlijk is ook de keus voor de opgenomen projecten arbitrair. Ook hier heb ik mijn eigen keuzes
gemaakt. Het begrip ‘architectuur’ is een enkele maal
wat ruimer geïnterpreteerd en ik heb mij uitstapjes
veroorloofd naar civiele werken of kunstprojecten.
Het bestuur van het Architectuurcentrum heeft
als ‘sparringpartner’ gediend en mij in het gareel
gehouden.
Het uitbrengen van een gids over de moderne architectuur in Hoorn is voor mij een lang gekoesterde
wens die nu is gerealiseerd. Het inventariseren en
schrijven is gebeurd op vrije dagen en in de avonduren. Dat heeft heel veel tijd gekost maar ook veel

plezier opgeleverd. Met deze uitgave is het mogelijk
geworden om de periode van bijna een halve eeuw
architectuur in Hoorn door te bladeren. Het bestuur
van het Architectuurcentrum hoopt dat hiermee de
aandacht en de waardering voor de ‘recent’ gebouwde
omgeving zal toenemen. Wellicht ook dat een volgende generatie deze inventarisatie zal gebruiken om
de lijst met gemeentelijke monumenten uit te breiden
als de gebouwen althans in staat zijn de komende
jaren redelijk ongeschonden door te komen.
Leeswijzer: De indeling van deze gids volgt niet
geheel de officiële wijkindeling zoals de gemeente
Hoorn die hanteert. Gemakshalve voor dit boek zijn
een aantal wijken samengevoegd. De volgorde van

de wijken is gekozen aan de hand van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad: Binnenstad,
Hoorn-Noord, Grote Waal, Risdam (Zuid en Noord),
Blokker en Zwaag, Kersenboogerd en Bangert-Oosterpolder. De wijkindeling van de stad is op pagina 8
afgebeeld. , de detailkaartjes staan afgebeeld aan het
begin van de betreffende wijk. Verder wordt per wijk
begonnen met de vroegste projecten en geëindigd
met de meest recente.
Ten slotte wordt er op gewezen dat veel van de in
deze gids opgenomen gebouwen privé-bezit zijn en
bij het eventueel bekijken van de genoemde objecten
het nodige respect voor de privacy van de bewoners/
gebruikers in acht wordt genomen.
Voorwoord

Nb: De Technische school aan de Johannes Poststraat
is al aangewezen als gemeentelijk monument, uitgebreid beschreven en niet in deze gids opgenomen.

Joost Buchner,
architect AvB
en bestuurslid van
het Architectuurcentrum Hoorn
Spanbroek 2010
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In deze gids zijn ruim 70 projecten beschreven die
door mij zijn geselecteerd op hun architectonische
kwaliteit of stedenbouwkundige betekenis.
De opgenomen projecten zijn vanzelfsprekend
merendeels gebouwen, hoewel er ook een enkele
brug, waterstructuur of kunstwerk is opgenomen.
De gids beschrijft projecten uit de periode 1960
tot en met 2010, waarbij de nadruk is gelegd op de
moderne architectuur (modern in de zin van niethistoriserend).
Vanaf circa 1960 maakt Hoorn de ontwikkeling door
van een provinciestadje van ongeveer 16.000 inwoners naar de centrumgemeente van nu met circa
70.000 inwoners. Deze uitbreiding van de stad is
allereerst nodig voor de opvang van de eigen groei.
De geboortegolf na de tweede wereldoorlog kan niet
meer worden opgevangen in de bestaande stad noch
in de wijken van Hoorn-Noord. Er kwamen dus ‘nieuwbouwwijken’. Ook het toenemende autoverkeer stelt
Inleiding

nieuwe eisen aan de stad. Voor de binnenstad van
Hoorn wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Het ‘Plan Kom’ (1966), waarin grote verkeersdoorbraken worden voorgesteld waarvoor onder andere
bebouwing aan de Italiaanse Zeedijk gesloopt moet
worden en de Grote Kerk moet wijken. Het verkeer
en het parkeren zal meer ruimte krijgen en er moet
ruimte worden geboden voor ‘noodzakelijke’ schaalvergroting van winkels en bedrijven.
Gelukkig keert het tij bijtijds en wordt de aandacht
vervolgens gericht op het herstel van de stad.
De bestaande stad is namelijk onder meer als gevolg
van het aankoopbeleid van de gemeente ten behoeve
van de realisatie van de genoemde verkeersplannen flink verpauperd. Er is een fors tekort aan goede
woningen. Ook de overloop (de opvang van woningzoekenden vanuit Amsterdam) verhoogt de druk op
het bouwprogramma.
In een relatief kort tijdsbestek van drie decennia wor-

den achtereenvolgens de wijken Grote Waal (1966 en
verder), Risdam (1971en verder) en Kersenboogerd
(1981 en verder) gerealiseerd. Ook bedrijventerreinen zoals Hoorn 80 (vanaf 1965) en het Westfrisiaterrein (vanaf 1990) komen tot stand. In deze eeuw
is begonnen met de laatste wijk, Bangert-Oosterpolder. Met deze wijk heeft Hoorn binnen enkele jaren
zijn fysieke (bouw)grenzen bereikt. Alleen het bedrijventerrein ’t Zevenhuis tussen de Westfrisiaweg en
de Zwaagdijk wordt nog in ontwikkeling gebracht.
Bouwen in het IJsselmeer, het laatste onbebouwde
grondgebied van Hoorn, is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, Almere en Lelystad vooralsnog
geen bespreekbare optie.
Zoals in het voorwoord al gesteld is Hoorn vooral
bekend als monumentenstad. Dat is volkomen
terecht en daar wil en zal deze gids niets aan veranderen. De gedachte echter dat moderne architectuur

er niet met een hoofdletter A is geschreven wordt
echter weggenomen. In de beschreven periode van
ruim 45 jaar zijn er een aantal projecten gerealiseerd
welke de architectonische middelmaat ruim overstijgen, zoals de school De Titaan. Ook het Karperkuylcomplex is een dergelijk voorbeeld.
De projecten in deze gids tonen de ontwikkeling in de
architectuur en in de stedenbouw in Hoorn over een
periode van ruim 40 jaar. De architectuur is altijd een
afspiegeling van de maatschappij die haar realiseert.
De bouwopgave van na de tweede wereldoorlog legt
de nadruk vooral op de snelle productie van betaalbare woningen voor gezinnen. Scheiding van werken,
wonen en verkeer is een belangrijk uitgangspunt
voor de stedenbouwkundige hoofdopzet, waarbij
aan het verkeer in toenemende mate ruimte wordt
toebedeeld. Waardering voor de structuur van het
aanwezige landschap is er niet, de wijk Grote Waal
(vanaf 1966) is merendeels gerealiseerd op een met
Inleiding

zand ondergespoten gebied. Bebouwing als molens
en boerderijen worden gesloopt, ook omdat ze hun
functie verloren. Zelfs de eeuwenoude Alkmaarder
trekvaart wordt merendeels gedempt.
De Sterflats in deze wijk gelden nog steeds als een
gedurfd, wat grootschalig voorbeeld om de woningnood middels hoogbouw op te lossen. Scheiding van
de verkeerssoorten, autoloze voetgangersgebieden
en zelfs loopbruggen die zich boven de weg bevinden
geven vorm aan dit bijzondere project, waarbij een
vergelijking met de (veel grootschaliger) Bijlmermeer
zich opdringt. Systeembouw, grote glasvlakken en
beton-gietbouw doen hun intrede. In reactie op de
strak verkavelde en grootschalige wijken en gebouwen zorgt de protestgeneratie van de 70er jaren voor
een koerswijziging. Grootschaligheid en eentonigheid worden in de ban gedaan. Om ‘flatneurose’ te
voorkomen moet er kleinschaliger en herbergzamer
worden gebouwd waarbij de ‘menselijke maat’ als
7

bangert en
oosterpolder

blokker en zwaag
risdam

uitgangspunt wordt genomen. De relatie tussen de
mens en de natuur komt weer op de agenda. De wijk
Risdam (vanaf 1971) is dan ook kleinschaliger en
groener van opzet en er is meer rekening gehouden
met de oorspronkelijke verkavelingstructuur van
het landschap. Zelfs het nieuwe stadhuis ademt een
gemoedelijke sfeer uit. Toch toont het zich door zijn
solitaire, enigszins verhoogde ligging en zijn architectuur als stadhuis.
Architecten passen voor hun woningen steeds meer
traditionele kappen toe, platte daken worden in de
ban gedaan en de bouwhoogte wordt merendeels
beperkt tot twee lagen met kap. Centrumgebieden als
Nieuwe Steen en Huesmolen vormen een bewuste
uitzondering op die hoogteregel. Kleinschalige
woningbouw wordt gepropageerd door de landelijke
‘Stichting Nieuwe Woonvormen’ (1975), door cynici
wel ‘Stichting Nieuwe Dakvormen’ genoemd.
Ook de stedenbouwkundige hoofdopzet ondergaat
een transformatie, de rechte lijnen worden vervangen
door labyrintische woonerven waarin een ieder dreigt

te verdwalen, zoals de laatste fase van de Grote
Waal en de wijk Risdam-Noord. Door de ingewikkelde
stedenbouwkundige opzet worden deze wijken wel
‘Bloemkoolwijken’ genoemd.
In de Kersenboogerd (vanaf 1980) is geprobeerd
hier weer anders mee om te gaan. De nadelen van de
‘neo-truttigheid’ zoals de hiervoor beschreven periode wel spottend wordt genoemd, worden ingezien.
In reactie hierop wordt de stedenbouwkundige hoofdopzet helderder en functiemenging weer voorzichtig
mogelijk. Het centrum is nadrukkelijk vormgegeven
met veel winkels en hogere bebouwing. Er komt zelfs
een station. Dit station is belangrijk omdat de werkgelegenheid in Hoorn sterk achterblijft en veel inwoners
gedwongen worden te forensen. Echte oriëntatiepunten, zogenaamde landmarks, ontbreken in de wijk.
Een gracht rond het centrum moet voor identiteit
zorgdragen. In bepaalde wijken worden langs de
zogenaamde ‘strengen’ (langzaam-verkeersroutes)
mogelijkheden geboden voor functiemenging in de
vorm van kleinschalige bedrijfjes aan huis, zoals

winkeltjes, schoenmakers of belastingadviseurs.
Een echte invulling daarvan is niet gehaald. Of er
op deze manier een einde is gekomen aan de slaapsteden mag worden betwijfeld. Het begrip ‘groene
weduwe’ is uiteindelijk wel verloren gegaan. Het feit
dat veel meer vrouwen de arbeidsmarkt opgaan zal
daar ook zeker debet aan zijn.
De laatste wijk Bangert-Oosterpolder is nu in aanbouw. In deze gids wordt daar beperkt aandacht aan
gewijd. Het is te vroeg voor een beschouwing. Wel
worden de eerste stedenbouwkundige uitgangspunten verwoord en tevens zijn foto’s opgenomen van de
eerste projecten. Met deze wijk is Hoorn voorlopig aan
de grenzen van zijn groei belandt, met uitzondering
van het ‘Blauwe Berg’ gebied, het bedrijventerrein
‘Zevenhuis’ en enkele inbrei-locaties. Er resten twee
opties, hoogbouw of bouwen in het IJsselmeer.
Het eerste gebeurt schoorvoetend, het tweede is
vooralsnog ‘not done’. Door de huidige economische
crisis is het bouwtempo ook fors teruggelopen.
Dat brengt tijd om na te denken.

kersenboogerd
hoorn-noord

grote waal
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Binnenstad
Over de binnenstad van Hoorn is al veel gepubliceerd.
Deze gids voegt daar een hoofdstuk ‘moderne architectuur’ aan toe. Opvallend is dat relatief veel van
de in deze gids opgenomen panden zich in, of direct
tegen de binnenstad bevinden. Het idee dat de binnenstad in zijn geheel een historische eenheid vormt
is dan ook zeker niet juist. Exacte cijfers zijn niet
berekend, geschat wordt dat 20% van de bebouwing
binnen het beschermd stadsgezicht naoorlogs is.
Iedere dag, iedere week, iedere maand enzovoorts
wordt er verbouwd en gebouwd in de stad. De stad
is dus zeker geen statisch geheel en ook zeker geen
museum. Dat de stad toch een redelijk gaaf geheel
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vormt en als een historische stad wordt ervaren is
primair te danken aan het feit dat de stedenbouw
kundige structuur, zoals deze in de 16e en 17e eeuw
is ontstaan vrijwel geheel intact is gebleven. In de
inleiding is al aangegeven dat de stad in de jaren
zestig fors wordt bedreigd met grootschalige ingrepen ten behoeve van het verkeer. Veranderend inzicht
zorgt ervoor dat de schade beperkt blijft.
Hoewel er veel panden zijn gesloopt zijn vrijwel alle
invullingen vervolgens zorgvuldig afgestemd op de
morfologie van het stedelijk weefsel, zoals gevelbreedte, hoogte, gootlijsten, verticaliteit enz.
Ook het materiaalgebruik, bakstenen gevels, pannen
op de daken, houten kozijnen en ramen, is in overeenkomst met de oudere bebouwing. Dat maakt dat
de nieuwere panden zich goed schikken tussen of
naast hun oudere buren. Het beschermd stadsgezicht
en later de richtlijnen uit de Welstandsnota hebben
daar ook zeker aan bijgedragen. Wel zijn er uitzonderingen aan te wijzen, zoals het gebouw van de HEMA.
Deze is gerealiseerd in 1965 als een wat brutalistisch
gebouw maar al snel weer getransformeerd naar een
wat passender geachte verschijningsvorm.
Het karakter van de stad is primair bepaald door de
stedelijke structuur en de gesloten gevelwanden,
waarbij de monumentale sfeer van de stad in belangrijke mate wordt opgeroepen door de grotere monumenten zoals het Westfries Museum, de Statenpoort,
het Pietershof, de Hoofdtoren, de kerken enzovoorts.
Gelukkig is Hoorn in staat geweest veel waardevolle
panden die hun functie kwijtraken her te bestemmen.
De lijst is te lang om op te noemen, maar panden als
de Grote kerk, Ramen 1 en 3, de Mariakapel, het Weeshuis, Ridderikhoff, de VOC-pakhuizen en nu het Oostereiland zijn sprekende voorbeelden. Hierdoor wordt de
identiteit van de oude stad in stand gehouden.

Opvallend is dat ondanks dat Hoorn een zeer compacte binnenstad heeft, de nabijheid van de haven
en het IJsselmeer op bijvoorbeeld de Roode Steen
al niet meer voelbaar is. De stad kent dus zeer verschillende gezichten. Lange tijd is de schaal van de
bebouwing gelijk gebleven. Hoorn is toch nog steeds
een stad van merendeels één à twee bouwlagen met
kap. Vanaf ongeveer 1990 is er wel sprake van een
toename van de hoogte van de nieuwe bebouwing,

dat is met name te ervaren bij de projecten aan de
Westerdijk, het Visserseiland en de Karperkuil.
Aan het ontwerp van de meeste nieuwbouwprojecten
in de binnenstad is afleesbaar bovengemiddelde
aandacht besteed. Blijkbaar dwingt het beschermd
stadsgezicht en de kwaliteit van de oudere bebouwing de huidige architecten tot een extra inspanning.
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Binnenstad
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1. Woningen

LowRes

Bejaardenwoningen, gestapeld
in 2 verdiepingen
Bouwjaar:
circa 1977
Architect:
Nico Andriessen te Haarlem,
m.m.v. architect Gerrit Hartog
te Benningbroek
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Hoorn,
nu IntermarisHoeksteen
Lokatie:
West, de Paardensteeg, Kuil
Type:

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Stadswoningen
1977
Tauber te Alkmaar
Aannemingsbedrijf E. Nannings & Zn.
Oude Doelenkade 39 t/m 53

Project van acht stadswoningen gelegen op een
prachtige plek aan de binnenhaven. Deze plek is
lange tijd onbebouwd gebleven. In het verleden is
dit een werkkade voor de scheepsvaart.
Het vloerpeil van de begane grond ligt ruim een meter
boven het straatniveau waardoor een grotere mate
van privacy is bereikt. Tevens ontstaat er op deze
manier een goed uitzicht over de binnenhaven.
Er is niet gekozen voor de gebruikelijke stoep voor
het huis, maar voor een verhoogde portiek.
Sommigen met een loggia. De zadeldaken zijn
afgewolfd. De gootlijsten en de betonlateien zijn wit
geschilderd en bepalen mede het beeld.
De woningen verschillen onderling enigszins van
elkaar (kaprichting, gevelindeling, hoogte) maar zijn
verder uitgevoerd in dezelfde materialen (bruine
baksteen, zwarte dakpan en witte kozijnen) en
vormen op deze manier een geheel.
In het midden van de rij ligt een doorgang naar het
binnenterrein met garages en bergingen.

Dit project is in dit boek opgenomen als voorbeeld
van een stadsvernieuwingsproject waarbij het uitgangspunt ‘bouwen voor de buurt’ is. Na sloop van
verkrotte woningen in het Zeedijkgebied wordt het
weefsel van de stad gerepareerd met betaalbare
woningen die bedoeld zijn voor de ‘oorspronkelijke‘
bewoners van deze buurt. De woningen zijn van
eenvoudige architectuur, maar veelal goed passend
qua beukmaat, materiaalgebruik, hoogte en kapvorm.
In dit project zijn echter ook voor de binnenstad ongebruikelijke elementen aanwezig, zoals de buiten de
gevels stekende balkons. Ook afwijkend is de afwezigheid van voordeuren aan de straat. De ontsluiting
vindt namelijk geheel via het binnenterrein plaats.
Soortgelijke ‘invulprojecten’ zijn onder andere
ook gerealiseerd aan de Italiaanse Zeedijk en de
Gedempte Appelhaven.
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3. School en
Bibliotheek
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

4. Bankgebouw
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

School en Bibliotheek
1983
Tauber te Alkmaar
Gemeente Hoorn
Gravenstraat

Gelegen aan de toegangsroute tot de stad neemt dit
gebouw een beeldbepalende positie in.
Dit enigszins kubistisch aandoend en scherp gesneden gebouw is merendeels uitgevoerd in witte mangaansteen. Het is drie verdiepingen hoog en voorzien
van een plat dak. Het gebouw pakt de richtingen van
de samenkomende straten op en heeft daardoor in de
plattegrond ook hoeken van 45 graden. Het gebouw
verjongt zich naar boven waardoor er enkele balkons
zijn gevormd.
Het metselwerk is plaatselijk verbijzonderd door
vertikaal uitgevoerde stroken siermetselwerk.
Daglichttoetreding vindt plaats door enkele hoge,
donkergrijze puien (over twee verdiepingen), evenals
door grote vlakken van glazen bouwsteen.
De entree ligt terug en is, voor een publiek gebouw,
onopvallend vormgegeven. Recentelijk is de bank
gemoderniseerd. De foto’s zijn van de oorspronkelijke
toestand.

Op een voormalig kloosterterrein ligt deze bibliotheek
en basisschool die als één project is gerealiseerd.
Het geheel bestaat uit een zestal langgerekte en vrijwel gelijkvormige traveeën, twee verdiepingen hoog
en voorzien van zadeldaken onder 45 graden. Het dak
van de basisschool is gedekt met rode betonpannen.
De bibliotheek is gedekt met grijze platte betonpannen. Het schoolplein ligt voor de school, aan de kant
van de Gravenstraat zodat hier, in tegenstelling tot
wat in de stad gebruikelijk is, de gesloten straatwand
ontbreekt. De entree van de school ligt in de middelste travee en is verbijzonderd door een hoge serreachtige pui. Ook de entree van de bibliotheek in de
Wisselstraat ligt enkele meters achter de rooilijn.
Het dak is deels naar voren doorgetrokken en
beschut de entree. Kozijnen en panelen in een
(voor de binnenstad) ongebruikelijke kleurstelling.
Eenvoudige vormgeving, lichtbruine baksteen, grof
gedetailleerde dak- en gootlijsten. Het pand van de
bibliotheek is zo gebouwd dat enkele bestaande
panden op de hoek van de Gravenstraat en de Wisselstraat behouden konden blijven. Hierdoor is er toch
nog een relatie met het weefsel van de stad ontstaan.
Het interieur van de bibliotheek is ingrijpend gemoderniseerd.
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Bankgebouw
1989
Hangelbroek en Gouwetor te Hoorn
Rabobank
Stationsweg 5

Binnenstad

Binnenstad
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5. Grachtenpanden
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

6. V erzorgings
tehuis

Grachtenpanden
1989
Trigallez te Hoorn
Individueel opdrachtgeverschap
Nieuwendam 10A, 10B en 10C

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:

De drie herenhuizen vertonen in hoofdopzet veel
onderlinge overeenkomsten maar zijn verschillend
qua gevels en plattegronden. Alle drie huizen zijn
twee-en-een-halve bouwlaag hoog en voorzien van
een zadeldak. De woning op10A (het meest linkse
huis) is gedekt met zwarte gebakken pannen en de
beide andere panden zijn gedekt met rode gebakken
pannen. De gevels zijn uitgevoerd in een lichtbruine
baksteen. De kozijnen en ramen zijn wit geschilderd.
Het huis op 10A is het meest modern vormgegeven
en heeft in de voorgevel een zichtbaar gehouden verzinkt stalen portaal waarbinnen de drie verdiepingshoge puien zijn gevat. De beide andere woningen
hebben traditioneler uitgewerkte gevels. De woningen
zijn niet ‘op vlucht’ gebouwd wat vooral opvalt bij de
aansluiting met de oudere woning links, welke wel op
vlucht is gebouwd.
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Lokatie:

Verzorgingstehuis
1990
Schutte en Partners te Leiden
Bestuur Stichting Protestants
Interkerkelijk verzorgingstehuis
‘Westerhaven’
Hoek Westerdijk en Kuil

L-vormig gebouw met gelijke gevelopzet aan Westerdijk en Kuil. De hoek van het gebouw is geaccentueerd door een naar voren uitgebouwd paviljoen,
in lichtere kleuren uitgevoerd, met daarin entree,
restaurant en groepsruimten. Dit paviljoen is voorzien van een zeshoekig zinken tentdak. Het complex
bestaat uit vier lagen op hogere plint met een extra
laag in de kap, waarbij grote dakkapellen mede het
beeld bepalen. Het gebouw aan de binnenzijde is
ontsloten via de Driestal, waaraan ook soortgelijke
woningen zijn gelegen. Doordat het paviljoen aan
de zijde van de Kuil naar voren is uitgebouwd staat
de gevel van het hoofdgebouw terug ten opzichte
van de rooilijn. Op deze plek stond tot 1989 het toen
gesloopte bejaardenhuis met dezelfde naam uit
1969. Dat gebouw is dus na 20 jaar alweer gesloopt.
Dit is een voorbeeld van de stelling dat nieuwbouw
steeds minder de kans krijgt oud te worden.

Binnenstad

Binnenstad
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7. Stadsvernieuwings-
project
53 woningen in diverse uitvoeringen
1990
Nils Sigsgaard, te Denemarken,
uitwerking door Atelier Pro
te Den Haag
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Hoorn,
nu IntermarisHoeksteen
Lokatie:
G.J. Henninkstraat
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Gebouwd op de plek van de voormalige gasfabriek,
waarvan vooral de sloop van de voormalige gashouder in circa 1985, bepaald niet onomstreden is.
Uiteindelijk is ten behoeve van dit project alle
bestaande bebouwing verwijderd, met uitzondering
van de directeurswoning aan het Gerritsland.
Het project is het resultaat van een prijsvraag voor
‘laagbouw in hoge dichtheid’.
Het complex bestaat uit een woontoren, een zogenaamd ‘Co-Housing project’ en verschillende woningen van één of twee lagen met kap.
De relatief lage woontoren is vijf lagen hoog en voorzien van een piramidevormige (terugliggende) glaskap. Een kwart van de plattegrond is aan beide zijden
voorzien van een gevelhoge glaspui waarachter het
atrium ligt. De begane grond (in donkere steen) herbergt een gemeenschappelijke ruimte, bergingen, de
entree en een atrium met lift en trappenhuizen. Op de
verdiepingen, in een bruinrode steen, bevinden zich
12 stuks twee-kamerwoningen waarvan de voordeuren aan het atrium liggen. De bewoners, voornamelijk
ouderen, vormen in bepaalde mate een woongemeenschap. Alle appartementen hebben een balkon.
De woontoren ligt in de as van de Peperstraat en gaat
18

als het ware een dialoog aan met de toren van de
Grote Kerk.
Het Co-Housing gebouw is, zoals de naam al zegt een
gemeenschappelijk wonen project. Een woonvorm
die in Denemarken, waar de architect vandaan komt,
relatief veel voorkomt. Het gebouw ligt het dichtst
tegen het water van de Vollerswaal en de Turfhaven.
In dit gebouw bevinden zich 9 twee- en driekamerwoningen rond een gemeenschappelijke en met glas
overdekte woonstraat. Op de begane grond bevindt
zich tevens een grote keuken en is ruimte voor
gemeenschappelijk gebruik.
Binnenstad

Binnenstad

De eengezinswoningen zijn voorzien van een kap en
gedekt met grijze cementvezel-leien in de afmeting
40x40 cm. Achter elk huis ligt een tuin en een berging. Deze bergingen grenzen soms direct aan het
openbare gebied en komen daar wat vreemd over.
De daken van de schuurtjes en de veelal ronde dakkapellen zijn afgewerkt met zink.
De gevels van de gebouwen bestaan hoofdzakelijk
uit bruine baksteen, sommige geveldelen zijn boven
de begane grond wit gepleisterd. Ook alle kozijnen en
het overige houtwerk zijn wit geschilderd.
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8. Buurthuis en
kinderdagverblijf

9. W
 inkel met
bovenwoning

Buurthuis
1990
Joost Buchner, Openbare Werken
Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Lokatie:
Gerritsland 61

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Type:
Bouwjaar:
Architect:

Eigentijdse invulling in de historische gevelwand van
de Turfhaven die drie verdiepingen hoog is. De voor
gevel op de begane grond bestaat vrijwel geheel uit
een etalage welke zich nog iets om de hoek doorzet
in de steeg aan de linkerkant. De gevel en het dak
daarboven wordt gedragen door twee stalen kolommen, die zich over de gehele hoogte van het pand
voorzetten. De gevel in de steeg links is uitgevoerd
in betonsteen wat uniek is voor de Hoornse binnenstad. De gevels van de eerste en tweede verdieping
bestaan uit donkerbruine baksteen. Ook op deze
verdiepingen zijn de kozijnen overhoeks doorgezet.
Een opvallend vormgegeven kroonlijst met een fors
overstek vormt de verticale beëindiging van de gevel.

Op de plek van de kantoorgebouwen van de voor
malige gasfabriek is een robuust gebouw gerealiseerd
met in het midden een monumentale maar moderne
entreepartij waarachter het trappenhuis en de grote
zaal zit. Het gebouw heeft een symmetrische hoofdzet maar wijkt in de uitwerking daarvan af.
Het gebouw is twee verdiepingen hoog, met links,
rechts en in het midden een hoog opgaande gevel
in bruine baksteen met gele speklagen, daartussen
links en rechts van het midden een steil dakvlak
afgewerkt met een zinken roevendak. Rechts is een
separate toegang naar de op de eerste verdieping
gelegen jongerenruimte.
De in het midden van de voorgevel gelegen entree
vouwt zich op origamiachtige wijze naar binnen.
Een stalen luifelrand draagt op een vrijstaande ronde
kolom die juist iets buiten de gevel is geplaatst.
Kolom en luifel benadrukken de entree. Ook de achtergevel is symmetrisch opgezet. Sprekend kleur
gebruik is op de kozijnen en in de luifel toegepast.
Links van het gebouw is een speelplek ten behoeve
van het kinderdagverblijf. De straatwand is door een
tuinmuur met poort nog enigszins gesloten.

20

Winkel met bovenwoning
1991
Antoon Wever te Hoorn
Particuliere opdrachtgever
Gedempte Turfhaven 50

Binnenstad

Binnenstad
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10 en 11 heb ik verwisseld, dan komt de tekst hieronder beter uit

10. Woningen

11. Woningen
en kantoor

47 drive-in woningen,
67 appartementen, bedrijfsruimten,
winkels en 32 garages
Bouwjaar:
1998
Architect:
Inbo te Drachten
Opdrachtgever: Scholtens te Andijk
Lokatie:
Visserseiland
Type:

Dit woningbouwproject op het zuidelijke gedeelte van
het Visserseiland ligt op een prachtige plek tussen
het Hoornse Hop en de Grashaven.
De westelijke kade is uitgevoerd als wandelboulevard. Aan de oostzijde ligt een weg die onder andere
de toegang vormt voor de garages van de drive-in
woningen. Ook liggen hier de trappen en de hellingsbanen naar de verhoogde woonstraten.
Deze kant maakt een gesloten indruk.
Het project is gebouwd op een driehoekig terrein op
het achterste deel van het Visserseiland en is door
middel van verhoogde wandelstraten in drieën verdeeld. Onder deze wandelstraten ligt de ontsluitingsstructuur voor de drive-in woningen. Deze woningen
hebben tuinen die op het parkeerdek liggen.
De woningen hebben drie woonlagen met een kap.
De appartementsgebouwen liggen aan de westzijde
van het (schier)eiland en zijn vier lagen hoog op een
circa anderhalve meter hoge plint van de parkeer
garage.
De gevels van woningen en appartementsgebouwen bestaan in hoofdopzet uit een afwisseling van
dwarskappen, langskappen en plattedaken, waarbij
de gevels van de met een dwarskap voorziene
gebouwen in rode baksteen zijn gemetseld. De overige gevels hebben een zachtgele baksteen. Op twee
hoeken zijn de appartementen voorzien van een
extra verdieping vormende torenkamer welke is afgedekt met een kopergroene spits. Door de afwisseling
22

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

in de gebouwen en de vele balkons is er een levendig
beeld ontstaan, waarbij de kant aan de zijde van de
Grashaven wel minder samenhangend is uitgewerkt.
Het verkeer maakt deze zijde ook meer een achter-

Binnenstad

2 woningen en kantoor
1995
Hangelbroek en Gouwetor te Hoorn
Opdrachtgever Stichting Stadsherstel
Hoorn
Weeshuistuin 6 t/m 9

De grens tussen het binnenterrein van het weeshuis
en het fietsvoetpad met de naam Weeshuistuin
wordt jarenlang gevormd door een tuinmuur van circa
twee meter hoog. In 1995 wordt in de plaats daarvan
dit gebouw gerealiseerd wat qua openheid en geslotenheid overeenkomt met de structuur van het weeshuis, namelijk gesloten aan de buitenzijde en open
naar de binnentuin. Rechts sluit het aan tegen het
weeshuis, links tegen een tuinmuur van een privétuin welke niet tot het complex behoort. Het gebouw
voegt zich naadloos in het ritme van de gevelwand
en bestaat uit een begane grond opgetrokken in
baksteen, een gepleisterde tussenstrook tot de goot
waarboven een steil dak met rode dakpannen. Aan de
kant van de binnentuin zijn de gevels transparanter
en zorgt een serre voor extra daglicht. Het geheel
bestaat uit twee woningen en een kantoor voor de
Stichting Stadsherstel Hoorn.

kant. Eerder werd er voor deze plek een aantal andere
ontwerpen gemaakt, waaronder een plan met slanke
woontorens van een forse hoogte. Dit plan bleek politiek niet haalbaar.

Binnenstad
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12. Stadsvernieuwings-
project

het gebouw ‘het Lijnschip’, gelegen op de zuidwest
punt van ’t Jeudje. De vormgeving van dit gebouw
heeft enige verwantschap met scheepvaartarchitectuur, bijvoorbeeld door de veelvoorkomende ronde
ramen en de aan scheepsmasten herinnerende constructie op het dak. Dit gebouw is in hoofdopzet vier
lagen hoog, maar op de zuidpunt bevinden zich nog
twee penthouses, waarvan de slaapkamers zich in
de vijfde laag bevinden. Het gedeeltelijk schuin oplopende dak, visueel dragend aan de mastconstructie,
steekt daar nog ruim bovenuit. Het gebouw is opgetrokken in een lichte steen maar staat op een verdiepingshoge plint van bruine baksteen. Het gebouw
heeft een wigvormige plattegrond. De zuidgevel is
symmetrisch met in het midden een gebouwhoge
halfcirkelvormige glaspui waarboven een roostervormige decoratie die vanuit het dak oversteekt. Ook de
noordgevel is symmetrisch.
De overige bebouwing bestaat uit grachtenpanden
van twee of drie verdiepingen met een tentdak of een
zadeldak, gedekt met zwarte gebakken pannen.
Deze woningen zijn uitgevoerd in een lichtbruine,
donkerrode of zwarte steen en ingetogen vormgegeven. De meeste woningen zijn voorzien van (gedeeltelijk) binnen de gevels liggende balkons.
Een bijzonder element wordt gevormd door de in glas
uitgevoerde voetgangers in- en uitgang van de parkeergarage op het zuidpunt van het schiereiland.
De ondergrondse parkeergarage met 320 plaatsen,
waarvan de inrit zich aan de Vollerswaal bevindt,
bevat ook een openbaar gedeelte (tegen betaling)
en is daarmee de eerste ondergrondse openbare
parkeergarage van Hoorn. In deze garage is een serie
kunstwerken van Jan Linders aangebracht.

122 woningen/appartementen en
een ondergrondse parkeergarage
Bouwjaar:
1999/2000
Architect:
Zeeman architekten te Hoorn
+ Inbo te Drachten
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Schiereiland ’t Jeudje
Type:

Op het schiereiland ’t Jeudje, gelegen tussen de Pakhuisstraat, Buurtje en het water van de Vollerswaal
zijn woningen en appartementen gerealiseerd in
diverse uitvoeringen. Het gebied is voordat de nieuwbouw is gerealiseerd jarenlang gebruikt voor industriële doeleinden. Na sanering van dit gebied heeft
het jaren gediend als parkeerterrein. De aanwezige
bebouwing langs de Pakhuisstraat en aan het begin
van ’t Buurtje is gehandhaafd.
Een belangrijk stedenbouwkundig uitgangspunt is,
naast een goede aansluiting op het karakter van de
binnenstad, de openbaarheid van de kades. Hierdoor
ontstaat er een aantrekkelijke (nieuwe) wandelroute
van de Pakhuisstraat naar de Henninkstraat, via een
voetgangersbrug over de Turfhaven.
Het project kan in drie herkenbare elementen worden verdeeld, namelijk de carré-vormige bebouwing
met appartementen op de kop van de Vollerswaal,
waaronder de zeven lagen hoge woontoren welke
is afgewerkt met een op een torenspits gelijkende
bekroning. De voorkant van dit gebouw, die in de verkoopbrochure de naam ‘Ravelijn’ mee krijgt ligt aan
de Pakhuisstraat en neemt, kijkend vanaf de Johan
Messchaertstraat, een dominante positie in.
Een tweede herkenbaar element wordt gevormd door
24
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13. S tadsvernieuwings-
project
Woningen met ondergrondse
parkeergarages
Bouwjaar:
vanaf 2002
Architect:
Stedenbouwkundig plan door
HzA Stedenbouw te Hoorn,
ontwerp Hans van der Linden
Opdrachtgever: De Peyler Projektontwikkeling
Lokatie:
Voormalig industrieterrein
Type:

Rond de Karperkuil, een binnenhaven die direct tegen
de historische binnenstad aan ligt, is vanaf ca. 1995
gewerkt aan een plan voor een hoogwaardig en eigentijds woongebied. De bouwwerkzaamheden gaan in
2002 van start. Dit plan voegt zich bijzonder goed
naar de sfeer van de binnenstad zonder historiserend
te zijn. De ontwerper nam de 17e eeuwse situatie
als onderlegger. Het gebied wordt aan de zuid- en de
oostzijde begrenst door het Julianapark. Het plan
wordt in workshops door de participerende architecten verder ontwikkeld en afgestemd.
De deelnemende architecten zijn Gunnar Daan,
Jan Rietvink ,Van de Herk & De Kleijn en de architectengroep Rijnboutt Ruijssenaars Hendriks Van Gameren Mastenbroek. Later sluit Charles Vandenhove
& Associés zich hierbij aan.
Het project van Jan Rietvink ligt aan de westzijde van
’t Oude Sluisje en tegen de oudere bebouwing van de
Binnenluiendijk aan.
Het project 48 appartementen en 11 dijkwoningen
tussen de haven van de Karperkuil en de verhoogd
liggende Binnenluiendijk is ontworpen door Kees
Rijnboutt.
De op de architectuur van pakhuizen geïnspireerde
26

appartementengebouwen rond de binnenhaven van
het Zuiderplantsoen zijn ontworpen door Gunnar Daan.
De projecten van Vandenhove (project De Kemphaan)
Binnenstad

en Van Herk & De Klein (project Aquadance) worden
apart beschreven, zie de volgende bladzijden.

Binnenstad
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14. Appartementen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

15. Appartementen

Appartementengebouw
1999/2000
Van Herk en De Kleijn te Amsterdam
De Peyler Projektontwikkeling
Binnenluiendijk 21-50

Appartementengebouw
met parkeergarage voor 69 auto’s
Bouwjaar:
2003
Architect:
Charles Vandenhove & associés
te Luik
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Kleine Oost 40-132
Type:

Het gebouw, gelegen op de grens van de Karperkuil
en het Julianapark maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Karperkuil. Het gebouw is drie tot
acht woonlagen hoog en bevat 30 appartementen op
een parkeerlaag. Het gebouw begint aan de noordzijde laag en klimt schuin op naar acht lagen aan de
zuidzijde, die met zijn gevel in het water staat. In het
schuin oplopende dak zijn terrassen opgenomen ten
behoeve van meerdere appartementen. De hoge en
verdraaide zuidgevel is in glas uitgevoerd (met serres), staat in het water van de vluchthaven en kijkt
ten gevolge van de genoemde verdraaiing als het
ware naar de Hoofdtoren (mededeling van de architect). De overige gevels zijn relatief gesloten en uitgevoerd in een bruinpaarse baksteen. Op de begane
grond wordt het gebouw doorsneden door een
wandelroute van de Binnenluiendijk naar het ABC.
Wegens overlast van jongeren wordt deze onderdoorgang binnenkort met hekken afgesloten waardoor
het gebied deels zijn open karakter kwijtraakt.
Vanwege zijn aparte vorm is de realisatie van dit
gebouw niet onomstreden. In de tijd dat de plannen
bekend worden gemaakt, wordt er in de binnenstad
alom actie gevoerd om dit project niet door te laten
gaan. Men vond het te modern en te hoog.
Het gebouw Aquadance wordt spottend ‘de Skischans’ genoemd. Uit een in 2006 door het architectuurcentrum gehouden onderzoek naar de waardering voor de moderne architectuur in Hoorn wordt
dit gebouw net zo vaak het lelijkste als het mooiste
gebouw van de laatste tien jaar genoemd.
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De Kemphaan, gelegen tegenover de Oosterpoort,
waarop de ovale vorm is geïnspireerd. Van de ovale
grondvorm is een kwart onbebouwd gebleven waardoor er een opening naar de haven van de Karperkuil
is gemaakt. De ovaalvorm is echter wel afgemaakt
door middel van een gemetselde kolommenwand
van circa drie meter hoog. Het gebouw heeft een
kenmerkend tonvormig zinken dak en is vijf respectievelijk vier lagen hoog langs het ABC en de Kleine
Oost, aan de zijde van de Karperkuil stapsgewijs
afbouwend naar twee lagen. Het gebouw is gemaakt
van rode baksteen en wit beton. De begane grond is
aan de buitenzijde van beton waarin de vensters zijn
opgenomen. De gevels erboven zijn opgetrokken in
een helderrode baksteen met witbetonnen lekdorpels
en uitkragende idem lateien. Aan het beton is titaan
dioxide toegevoegd voor de witte kleur. Ook de dakrand kraagt over. De gevels aan de binnenplaats zijn
net zoals de buitengevels in een strak ritme ontworpen. Hier vooral gekenmerkt door de betonkolommen
waarachter de galerijen liggen. Op de begane grond
rusten deze kolommen op gemetselde muurdammen.
De balustrades van de galerijen zijn in glas uitgevoerd en voorzien van een zeefdruk van de Belgische
kunstenaar Leon Wuidar. De binnenplaats is voorzien
van bestrating in visgraatpatroon. Een in beton uitgevoerde fontein verlevendigt het verstild vormgegeven
binnengebied. Het project is gerealiseerd met forse
subsidies.
Binnenstad
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16. Beheerdersruimte

17. Appartementen
Woongebouw algemene
ruimten t.b.v. verzorgingstehuis
Westerhaven
Bouwjaar:
2003
Architect:
Trigallez te Hoorn
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Westerdijk 151/207
Type:

fietsenstalling

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Fietsenstalling
2003
Trigallez te Hoorn
Gemeente Hoorn, Joost Buchner /
Facilitaire zaken
Veemarkt

Gebouwencomplex van drie à vier lagen hoog, waarboven bewoonde kapverdieping. Het geheel bevat
27 appartementen. Centraal in de gevelwand een
monumentaal vormgegeven entree over één verdieping, waarachter het gebouw plaatselijk flink terugligt. Het gebouw is gelegen op een plint van ruim een
meter hoog, waaronder een parkeergarage, bergingen
en algemene ruimten zich bevinden. De laagste,
direct aan de Westerdijk gelegen appartementen zijn
toegankelijk vanaf de straat middels een klassieke
stoep met traptrede. De overige appartementen zijn
ontsloten via het in de hoofdentree gelegen trappenhuis en galerijen aan de achterzijde van het complex.
De gevels zijn geleed en visueel opgedeeld in meerdere gebouwen, voorzien van langs- of dwarskappen.
Op deze wijze is getracht het gebouw aan te passen
aan de morfologie van de stad. De verschillende
gevels zijn uitgevoerd in rode of roodbruine baksteen
en voorzien van loggia’s. Alle kozijnen, dakranden en
panelen zijn wit.

Klein, ovaalvormig gebouw als onderkomen voor
de toezichthouder op de fietsenstalling aan de Veemarkt. Omdat het gebouw niet op de gebruikelijke
manier kon worden gefundeerd in verband met de
wortels van de monumentale bomen is het gebouw
zo licht mogelijk uitgevoerd. Het geheel is geprefabriceerd, uitgevoerd in verzinkt staal en in korte tijd
ter plekke gemonteerd. Het gebouw is aan de zuidzijde, in de richting van de fietsenstalling, voorzien
van glasopeningen ten behoeve van het uitzicht
op de fietsenstalling. Deze openingen worden in de
nachtsituatie afgesloten door schuivende ‘luiken’ van
geperforeerd en verzinkt plaatstaal. Dit om schade
door vandalisme aan de ramen te verkomen. Ook het
dak is van plaatstaal en om de verticale beëindiging
te benadrukken is de gevel onder het dak plaatselijk
ingesnoerd.
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18. Horeca

19. Uitbreiding pand
Showband

met bovenwoning

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Horeca met bovenwoning
2006
Jan Rietvink te Oosthuizen
Particulier opdrachtgeverschap
Roode Steen

Muziekoefenruimte
2010
Joost Buchner i.s.m.
2HB bouwadvies te Hoorn
Opdrachtgever: Bestuur Showband
Lokatie:
Achter de Vest 34
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Op deze plek staat sinds 1918 de bioscoop Winston,
welke door brand op 2 april 2000 is verwoest.
Dit nieuwe complex bestaat uit twee gedeelten,
namelijk een pand aan het Grote Noord en het hoekpand Grote Noord/ Roode Steen. Het pand aan de
Grote Noord blijft hier buiten beschouwing.
Het complex aan de Roode Steen bevat enkele horecagelegenheden op de begane grond en de eerste
verdieping. Daarboven bevinden zich appartementen.
Het gebouw is vier verdiepingen hoog. De eerste drie
lagen zijn gemaakt van een paars-rode baksteen.
De gevels zijn aan beide zichtzijden gelijk van opzet
en bevatten grote puien over de eerste twee verdiepingen. De puien hebben een oranjebruine kleur en
zijn gevat in een verzinkt stalen H-profiel. De kozijnen
op de tweede verdieping zijn wit, evenals de daklijst.
Boven deze daklijst bevinden zich enkele penthouses
waarvan het aanzien wordt bepaald door expressief
vormgegeven, in diverse richtingen gewelfd, roevendak van zink. De gevels van deze verdieping bestaan
geheel uit kozijnen en liggen gedeeltelijk terug ten
opzichte van de onderbouw, waardoor er dakterrassen zijn ontstaan. Boven beide gevels kraagt het dak
van het penthouse plaatselijk over de gevel uit.
De gevels blijven binnen de rooilijn. Dit complex voegt
zich met zijn zorgvuldige maar eigentijdse vormgeving naadloos in zijn historische omgeving.
Het expressieve dak voegt kwaliteit toe.
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De Showband Hoorn is gevestigd in het pand Achter
de Vest 34. Dat pand is een gemeentelijk monument. Het gebouw miste een goede oefenruimte, de
bestaande ruimten waren te klein. De achterzijde van
het gebouw is gelegen aan het Doelenplein.
Dit ‘plein’ is momenteel feitelijk een parkeerterrein.
De gemeente verleende medewerking aan de uitbreiding door verkoop van de benodigde grond. In het
programma van eisen was aangegeven dat er voor
de uitbreiding een gesloten karakter was gewenst.
De uitbreiding ligt als een halve ovaal tegen het
bestaande volume. De gevel is gevormd door een
zevental schijven die de ovale lijn volgen. Aan de
kopse kant van deze schuiven zijn smalle ramen
gesitueerd, waardoor er toch enig daglicht in de
ruimte valt. In de avond worden de schijven door het
strijklicht geaccentueerd. De schijven zijn bekleed
met ruitvormige zinken losagnes. Aan de linkerzijde
is de entree in de nieuwe gevel opgenomen. Het plein
heeft door deze voorgevel meer stedelijke kwaliteit
gekregen en zal in 2012 opnieuw worden ingericht op
een manier die het oorspronkelijke doelenveld meer
recht doet.
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Hoorn-Noord
Het gebied Hoorn-Noord zoals het hier wordt gehanteerd bestaat feitelijk uit Hoorn-Noord en het Veenenlaankwartier. Omdat het gebied reeds vrijwel zijn
huidige vorm had voor 1965 wil ik niet lang stilstaan
bij de stedenbouwkundige ontwikkelingmaar daar
slechts een korte schets van geven. Deze gids gaat
namelijk primair over de periode na 1965. De wijk is
het oudste uitbreidingsgebied van Hoorn en ligt het
dichtst tegen de binnenstad. De wijk wordt begrenst
door het Keern, de Draafsingel, de provinciale weg
en de Schellinkhouterdijk. De Koepoortsweg, nu een
hoofdfietsroute, ligt enkele tientallen meters oostelijk

van de Gouw, de vroegere vaarroute van West-Friesland door Hoorn naar de Zuiderzee. Deze vaarroute is
nu als sloot nog deels herkenbaar. Aan de noordzijde
is in de huidige situatie de provinciale weg N506 een
harde grens. Op de plek van de huidige provinciale
weg liep vanaf het begin van de 17e eeuw al de
‘Nieuwe weg’ in de richting van Enkhuizen. Tot 1982
kon je vanaf de Koepoortsweg rechtsaf de ‘Nieuwe
weg’ op, vanaf dat moment werd de weg aan de
noordzijde doodlopend. Alleen fietsers kunnen, weliswaar via een vreemde slinger over de Vredenhofstraat
naar de Risdam. Waarom voor de fietsers niet de
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oorspronkelijke route naar de huidige Geldelozeweg is
gehandhaafd heb ik niet kunnen achterhalen.
De oude route via Westerblokker in de richting van
Enkhuizen is in 1960 gewijzigd door de aanleg van
een nieuw deel van de provinciale weg vanaf de
Holenweg richting de Schellinkhouterdijk en vandaar langs HN80 richting Enkhuizen. Het gebied
Hoorn-noord wordt aan de oostzijde begrenst door
het Keern, eveneens een zeer oude toegangsweg
tot de stad. De Liornestraat vormt nu samen met

de J.D.Pollstraat de verbindingsweg tussen de binnenstad en de noordelijke wijken/ de provinciale weg.
Met de aanleg van deze route is in 1911 begonnen,
de aansluiting op de Nieuwe weg kwam in de eerste
helft van de 60er jaren tot stand.
De spoorlijn, die Hoorn-Noord van het Veenenlaankwartier scheidt, is aangelegd in 1885. Vlak voor
de Holenweg splitst de spoorlijn zich in noordelijke
en oostelijke richting. Het ‘groen’in de wijk wordt
gevormd door het Wilhelminaplantsoen, enkele sportHoorn-Noord

velden en een smal strookje groen langs de Holenweg. Het Wilhelminaplantsoen is in de jaren ‘30 van
de vorige eeuw aangelegd als werkgelegenheidsproject. In de afgelopen jaren zijn er een aantal projecten
gerealiseerd, waardoor deze oudere wijk toch ook een
rol speelt in deze gids. Voor de komende jaren worden
er nu plannen ontwikkeld voor een nieuwe ontsluiting
naar de binnenstad, de ‘Poort van Hoorn’. Dit project
zal een grote impuls geven aan het gebied ten noorden van het station.
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1. Kerk

2. Woning

Kerkgebouw
1961
Van Oerle-Schrama-Bos te Leiden,
m.m.v. ir. W. Witlox
Opdrachtgever: R.K. Parochiebestuur
Lokatie:
Johannes Poststraat 26

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Type:
Bouwjaar:
Architect:

Villa
1963
P.H. Cuperus
Dhr. J. Braam
J.D. Pollstraat 6

Deze uit twee verdiepingen bestaande, kubistisch
vormgegeven villa is gelegen aan een drukke straat.
De begane grond is in zandkleurig metselwerk opgetrokken, waarbij de bouwmuur van de linker zijgevel
enkele meters voor het hoofdvolume is doorgetrokken om de toegang tot de garage te benadrukken.
Een zelfde gebaar is gemaakt bij de voorgevel.
Hier is de bouwmuur naar rechts verlengd en voor
wat betreft de achtergevel is dit naar beide zijden
gebeurd. Hierdoor lijkt de begane grond groter dan dat
hij is. De eerste verdieping ligt als een luciferdoosje
op de onderbouw, en steekt rondom ca. 40 cm over
de onderbouw heen. Een horizontale lijst vormt zowel
aan de onder- als aan de bovenzijde een duidelijke
begrenzing van dit volume, wat verder met verticale,
zwarte houten delen is bekleed. De garagedeur is
zwart, de overige kozijnen, deuren en ramen zijn wit
en geven het geheel een expressief karakter.

Rooms-katholieke kerk van de H.H.Engelbewaarders,
waarvan de gevels van de kerkruimte zijn uitgevoerd
in oranjebruine baksteen en de toren in witgeverfd
beton. Het kerkgebouw op een nagenoeg vierkant
grondplan is afgedekt met een betonnen dak met
idem dakrand, ook wit. De gemetselde gevels van
de kerk zijn gedeeltelijk voorzien van kleine stalen
ramen in een diagonaal rasterpatroon en gedeeltelijk van een hoogliggend stalen raam welke om de
hoek doorloopt. In de noordgevel is een kunstzinnig
uitgevoerd glas-in-betonraam aanwezig. In de toren
is tevens de toegang opgenomen. Oorspronkelijk is
in het linkergedeelte van de toren een naar de kerk
geopende bidkapel aanwezig. De vormgeving van de
klokkentoren met zijn afgeronde hoeken en deels
afgeronde bovenzijde en de geperforeerde muren
verraden de invloed van de kapel Notre Dame du Haut
in Ronchamps, Frankrijk, (1955) van de beroemde
architect Le Corbusier. In 1991 is het interieur gewijzigd. De architect van de wijziging is Antoon Wever.
Tevens is er herstel gepleegd aan de vloer en het
dak. Door de ontkerkelijking raakt het gebouw in de
komende periode wellicht zijn huidige functie kwijt.
De gemeente heeft het gebouw in 2010 op de lijst
van gemeentelijke monumenten geplaatst.
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3. Kantoorgebouw
Kantoorgebouw
1984
Jan Rietveld (Jan Rietveld is
‘de zoon van’ de beroemde architect
Gerrit Rietveld)
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Lokatie:
Maelsonstraat 10
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Oorspronkelijk
Gewestelijk
arbeidsbureau

deze 3 regels verwijderd
dan is het consequent met de andere koppen

4. Transferium
gebouw
Kantoorgebouw
2000
Joost Buchner, gemeente Hoorn,
uitwerking door Trigallez te Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Lokatie:
Van Dedemstraat 9
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Kantoorgebouw bestaande uit twee tot drie lagen,
gebouwd in rode baksteen en witkleurig beton.
Het kantoor is gebouwd op strak ontwerpraster van
stramienen onder een hoek van 90 graden en heeft
een vrijwel vierkante plattegrond. De zuidwesthoek is
sterk afgerond. Het zuid-oostelijk deel van het gebouw
wordt tevens bepaald door een tweede ontwerpraster,
welke onder 45 graden op het eerste staat. Hierdoor
ontstaan er zowel in – als uitwendig volumes die
door deze 45 graden hoek worden bepaald. De gevels
kennen een tweedeling qua materiaalgebruik. Het
zuid-oostelijk deel van het gebouw is merendeels
uitgevoerd in een strakke rode baksteen. Het noordwestelijk deel is opgebouwd uit prefab betonelementen, waarbij boven de zwarte kozijnen cirkelvormige
luifels van beton zijn aangebracht. Deze luifels zijn
ook boven de kozijnen in de gemetselde gevels aangebracht waarbij de luifels één geheel vormen met
de lateien. Op de begane grond is het pand aan de
oostgevel ingesnoerd zodat er een beschutte entree
ontstaat. Drie kolommen in wit beton dragen daar het
bovenliggende metselwerk. Boven dit entreedeel ligt
een dakterras, bereikbaar vanaf de tweede verdieping.
Het gevelmetselwerk is uitgevoerd met een stootvoeg
van dubbele breedte. In de oostgevel bevindt zich
een liftschacht van glazen bouwsteen waartegen een
uitwendig geplaatst noodtrappenhuis. In de westgevel
bevinden zich een viertal kleine halfcirkelvormige
balkons voorzien van een stalen balustrade.
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Dit kleine gebouw dient als portiersloge voor de
toezichthouders van de parkeerplaatsen op het
transferium. Ook dient het als infopost en wachtruimte voor de reizigers en is er een openbaar toilet
in ondergebracht. Gezien de verwachte grootschalige
kantoorontwikkeling op dit terrein is dit gebouwtje
bedoeld als een tijdelijke voorziening. Om het gebouw
te accentueren is er schuin over de driehoekige plattegrond van het gebouw een forse staalconstructie
geplaatst, waarvan de drie kolommen het schuin
oplopende roosterdak dragen welke voor beschaduwing van het gebouw zorgt. Op de meest westelijk
kolom is aan drie zijden de aanduiding ‘transferium’
aangebracht, waarboven zich een klok bevindt.
Het gehele object is in verzinkt staal/ staalplaat uitgevoerd en is eenvoudig te demonteren voor mogelijk
hergebruik op een andere plek. Het gebouw verloor
in 2008 zijn oorspronkelijke functie en is inmiddels
herbestemd tot bloemenkiosk.
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5. VMBO-school

6. W
 estfries
Gasthuis

Schoolgebouw
2003
Architectuurstudio Herman
Herzberger te Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn in samenwerking
met de directie van het Atlascollege
Lokatie:
Dampten 22
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Ziekenhuis
2004 (van de nieuwbouw),
1968 (ouder noordelijke bouwdeel)
Duintjer te Amsterdam (nieuwbouw),
Architect:
Smijtink en De Groot architecten
te Amsterdam (oudbouwdeel)
Opdrachtgever: Bestuur WFG
Lokatie:
Tussen Van Dedemstraat en
Maelsonstraat
Type:
Bouwjaar:

Het gebouw ligt in een gebied met bedrijfsgebouwen en scholen, tegen de provinciale weg en aan de
entree van de stad.
De school bevat zowel theorie als praktijklokalen en
werkplaatsen en is geschikt voor circa 1.000 leerlingen. De praktijklokalen en werkplaatsen liggen op
de begane grond en vormen een sokkelverdieping
waarop een groot, wit, vierkant blok van vier verdiepingen is geplaatst. In dit blok zijn de theorielokalen
en de gemeenschappelijke ruimten ondergebracht.
Een monumentale buitentrap voert, beginnend tussen de vleugels van de praktijklokalen naar de hoofdentree van het gebouw welke op de sokkelverdieping
ligt. Deze hoofdingang geeft toegang tot een centrale
ruimte over meerdere verdiepingen waarin open trappartijen zijn gesitueerd. Alles en iedereen komt hier
samen. De entreeverdieping doet ook dienst als aula.
Dankzij de centrale vide, de grote glazen puien en een
glazen dak is het een licht en ruim gebouw. Gangen
ontbreken vrijwel geheel in het gebouw. Het gebouw
is zo ontworpen dat binnen de hoofdstructuur overige
wanden niet dragend zijn zodat het gebouw aangepast kan worden aan toekomstige eisen. De buitengevels zijn uitgevoerd in wit pleisterwerk waarin het
strakke patroon van de ramen en de grote glaspuien,
welke als het ware uit de gevel zijn gesneden nadrukkelijk aanwezig zijn.
Het gebouw is bekroond met de Scholenbouwprijs
2004 en de Arie Kepplerprijs 2005.
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Eén van de grootste gebouwen van Hoorn, gelegen direct tegenover het Transferium. Een grote
U-vormige, drie verdiepingen hoge vleugel met daarop
terugliggend nog eens twee lagen bepaalt aan de
Hoorn-Noord

Hoorn-Noord

stadszijde het aanzicht van het gebouw. De onderste
laag is merendeels van glas. De daarboven gelegen
twee lagen zijn uitgevoerd in oranjebruine baksteen.
De drie hogere lagen zijn uitgevoerd in een donkerbruine baksteen. Daarboven bevind zich nog een
dakopbouw met daarin de technische voorzieningen.
Het gebouw heeft een sterk horizontaal karakter.
Deze nieuwe vleugel is door middel van de ontvangsthal en enkele bruggen met de oudere vleugel
verbonden. In het midden van de vleugel langs de Van
Dedemstraat kraagt een drie verdieping hoge directievleugel uit over de onderbouw. Dit element is wit
gestuukt en staat op twee onwerkelijk dunne witte
kolommen. Deze kolommen accentueren opvallend
genoeg niet de hoofdentree welke er direct naast ligt.
De witte zonwering voor de raamstroken versterkt het
horizontale karakter van de nieuwbouw.
De ontsluiting voor auto’s vind plaats aan de noordoostzijde van het gebouw, waar een voorplein is
gerealiseerd. Aan de Van Dedemstraat is het maaiveld flink verhoogd (schuin oplopend) en met gras
begroeid. Tevens zijn er bomen geplant. Dit verzacht
het aanzien van het gebouw.
Inmiddels worden er plannen ontwikkeld om ook het
noordelijk deel van de oudbouw te vernieuwen.
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7. Schoolgebouw
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

8. B
 randweer
kazerne en
kantoorruimten

Schoolgebouw
2008
Royal Haskoning te Amsterdam
Het bestuur van het Horizoncollege
Maelsonstraat 24

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Dit complex is gevormd door de renovatie van een
bestaand gebouw (Velius) en nieuwbouw ten noorden
en ten westen daarvan. Tussen beide bouwdelen ligt
de hoofdentree en het atrium wat zich over alle vier
lagen doorzet en is afgedekt met een glaskap. In dit
atrium loopbruggen, trappen en open werkruimten.
De hoofdentree bevindt zich in het door glas gedomineerde, uit afgeschuinde volumes opgebouwde tussenlid. Rechts daarvan bevindt zich een hellingbaan
naar de in de kelder liggende fietsenkelder.
Boven de hellingbaan kraagt de tweede verdieping
spectaculair uit, waardoor de entreezone wordt
benadrukt. Het bestaande gebouw is ingrijpend gerenoveerd maar heeft zijn wat gesloten karakter behouden. Alle nieuwbouwgevels zijn opgebouwd uit een
twee lagen hoge plint van bijzonder gevormde stalen
puien met glas, waarboven twee lagen gemaakt van
iets uit het lood staande verticale banen, afwisselend
in terracotta kleurig stucwerk en glas. Deze gevels
zetten zich in het atrium gedeeltelijk door. Het gehele
complex heeft daarmee zowel qua interieur als exterieur een open en dynamische uitstraling gekregen
waarmee het zich weer geheel voegt in de huidige
tijd.
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Brandweerkazerne en kantoorruimte
2000
Jeanne Dekkers te Delft
Gemeente Hoorn
Nieuwe Wal 1

Oostelijk van de binnenstad gelegen langgerekte
brandweerkazerne, welke met zijn noordgevel tegen
het water van de Schellinkhouterdijk aan ligt en aan
de zuidzijde grenst aan het Julianapark. De begane
grond is uitgevoerd als een zwarte plint (zwarte
baksteen), de verdiepingen zijn bekleed met een
oranjerode stalen golfplaat. Het geheel heeft hierdoor
en door de doorlopende raampartijen een sterk horizontale uitstraling, wat door de krachtige belijning
van de golfplaat wordt benadrukt. De hoofdentree ligt
beschut onder de overkragende verdieping.
De stallingsruimte is aan de noordzijde voorzien van
een transparante gevel van Riglit-beglazing, waardoor een versluierde inkijk in de garage mogelijk is.
Het dak is voorzien van een serie glazen kubusachtige lichthappers. De architect is voor de kleuren van
de kazerne geïnspireerd door de Noord-Hollandse
boerderijen/ hooischuren met hun zwart geteerd
schotwerk en verticale rode panbekleding (mededeling architect). De recente uitbreidingen aan de oostzijde zijn niet door de architect ontworpen.
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9. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Appartementenwoningen
2006-2008
Zeeman Architecten Hoorn
Terra Marique
!!!!!
?????nog invullen

Op het terrein van het voormalige streekziekenhuis
(architect Duintjer, bouwjaar 1968, gesloopt circa
2004) zijn 151 woningen gebouwd. Het terrein wordt
begrenst door de Wabenstraat, de Westfriese Hof en
de Holenweg. Het gebied ligt direct ten zuiden van de
provinciale weg. De geluidsbelasting van deze drukke
weg heeft het ontwerp mede bepaald.
Aan de noordzijde van het terrein zijn zes gekoppelde
appartementsgebouwen gerealiseerd die mede als
geluidsscherm dienen voor de overige woningen.
Het project is te verdelen in drie delen: de zes appartementsgebouwen met 117 (zorg)appartementen
aan de noordzijde van het terrein, een centraal gelegen carré-vormig complex met 90 woningen en vervolgens 44 waterwoningen aan de oostzijde.
De appartementsgebouwen zijn zo ontworpen dat
de noordelijke gevels hoofdzakelijk gesloten gevels
zijn in verband met de geluidsdruk van de provinciale
weg. Achter deze gevels liggen de algemene ruimten
zoals trappenhuizen en hallen, verder liggen er de
slaapkamers van de appartementen. De zuidgevels
zijn juist transparant. Hier zijn de woonkamers en
de balkons gesitueerd. De gebouwen zijn opgetrokken in een licht-cremekleurige baksteen, de kozijnen
zijn donkergrijs. De gebouwen hebben deels een
forse hoogte. Het hoogste punt ligt op circa 27 meter
boven het maaiveld en zijn respectievelijk (van west
naar oost) zeven, acht, zeven, zes, vijf en vier lagen
hoog. Onder en voor de gebouwen bevindt zich een
parkeerkelder met 167 parkeerplaatsen en bergingen.
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De bovenzijde van de kelder ligt één meter boven
het maaiveld. In de kelder loopt van west naar oost
ook een zogenaamde servicegang. Deze gang wordt
later aangesloten op het nieuw te bouwen Liornehuis,
zodat van daar uit zorg kan worden geboden aan
bewoners die dat wensen. De appartementen zijn
luxe van opzet, kennen veelal forse oppervlakten
(tot meer dan 200m2) en grote balkons /dakterrassen tot wel 150m2. De balkonhekken zijn van
hardglas.
De woningen in het carré (16 woningen breed,
32 woningen lang) zijn merendeels twee lagen met
kap, met de nokrichting parallel aan de gevel (zadeldaken) Op de vier hoeken zijn de woningen drie verdiepingen hoog en voorzien van een plat dak. Op de
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hoeken en op het assenkruis zijn toegangen naar de
binnenruimte gemaakt. De woningen zijn gemetseld
in crèmekleurige baksteen voor de begane grond en
donker metselwerk voor de verdieping. De daken zijn
uitgevoerd in gepatineerd zink. Forse dakkapellen,
uitgevoerd in bruine kuststof beplating, doorbreken
plaatselijk de gootlijst. Het vloerpeil van de woningen
ligt merendeels op één meter boven het oorspronkelijke maaiveld, zodat men vanuit de woningen niet
tegen maar over de parkeerplaatsen langs de buitenkant van het carré kijkt. De binnenzijde van het
carré is in eerste instantie bedoeld als een grote open
binnentuin. In een later stadium van het proces zijn
er in het hart van de binnentuin nog acht zogeheten
Parkwoningen gesitueerd. Hierdoor is het ruimtelijke
karakter van de binnentuin deels verloren gegaan.

De 44 Waterwoningen aan de oostzijde van het complex zijn verdeeld over zeven stroken. De woningen
zijn verdeeld over 3,5 cluster met daaromheen water.
De woningen zijn gelijk in opzet en door de garage
geschakeld. Ook zijn er vrijstaande woningen en
twee-onder-een-kapwoningen. Alle woningen zijn

zuid-georiënteerd en hebben aan die zijde ook een
balkon over de volle breedte van de woning.
Voor het metselwerk van het hele complex is in
hoofdzaak dezelfde lichte steen gebruikt. In het
gehele complex is veel aandacht besteed aan de
inrichting van het gebied. De hoogteverschillen zijn
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opgevangen door schanskorven gevuld met een
zwarte natuursteen. De overgang privé-openbaar aan
de zijde van de binnentuin is in de bouw meegenomen en uitgevoerd met bergingen, pergola’s en verzinkte gaashekken. Het geheel maakt mede hierdoor
een verzorgde indruk.
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Grote Waal
De wijk Grote Waal ligt ten westen van de binnenstad
en wordt aan de noord- en de westzijde begrensd
door de Rijksweg A7 en de spoorlijn Hoorn- Amsterdam en aan de zuidzijde het Markermeer.
In 1958 nam de gemeenteraad het besluit om het
gebied te bestemmen tot woonlocatie.
De stedenbouwkundige plannen voor de nieuwe wijk
worden gemaakt door het bureau Kuiper, Gouwetor
en de Ranitz, het latere bureau Kuiper Compagnons,
te Rotterdam. Er zijn verschillende plannen gemaakt,
onder andere een plan waarin de zogenaamde ‘Sterflats’ in een veel groter gebied worden geprojecteerd.

Ten behoeve van de bouw van dat eerste deel wordt
de polder opgespoten (1964) met zand uit het
Markermeer. Het peil wordt met circa 180 cm verhoogd en het oorspronkelijke landschap verdwijnt
geheel. De veenachtige, slecht draagkrachtige ondergrond van de polder vormt een belangrijke reden voor
het aanbrengen van de zandlaag. Ook de lage ligging
ten opzichte van het IJsselmeer speelt een rol.
Dat ophogen gebeurt overigens zonder discussie.

Waardering voor het aanwezige polderlandschap is
nog geen stedenbouwkundig onderwerp. Ook worden
er enkele boerderijen afgebroken, molens zijn al eerder verdwenen. Men begon letterlijk met een schone
lei.
De woningen aan De Weel (toen nog ’t Weeltje geheten), het Pelmolenpad en de Westersingel blijven
gehandhaafd. De woningen aan de De Vriesstraat
zijn rond 1965 in aanbouw. De Joodse begraafplaats

De bouw van de eerste woningen is in 1966 gestart.
(met de zogenaamde Z- woningen aan de Melkweg,
Jupiterstraat enz.)
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(uit 1777) die aan het begin van ‘het Weeltje’ ligt,
wordt opgeheven in verband met de verbreding van
de toegangsweg naar de nieuwe wijk. De graven zijn
met bijbehorende grafstenen overgebracht naar de
begraafplaats aan de Berkhouterweg. De historische
Alkmaarder trekvaart langs de voet van de Westerdijk
is bij de aanleg van de wijk gedeeltelijk gedempt.
Oorspronkelijk sluit de trekvaart aan op de Wester
singel en van daar uit op de Vale Hen.
De bouw van de wijk is gestart in het gebied wat het
dichtst tegen de binnenstad aan ligt en is steeds
verder in westelijke richting uitgebreid.
De ‘footprint’ van de wijk heeft door de inkadering
tussen de Westfriese omringdijk en de spoorlijn
Hoorn- Amsterdam een sterk langgerekt karakter.
De wijk is in vergelijking met Risdam en Kersenboogerd, relatief klein van oppervlak. De reden waarom
er met de uitbreiding van de stad als eerste wordt
begonnen met de Grote Waal valt te verklaren uit het

feit dat dit het enige onbebouwde grondgebied van
forse omvang binnen de toen geldende gemeentegrens van Hoorn is. De grens ligt bij de Middelweg,
het westelijk deel behoorde eerst nog tot Berkhout.
Dit gebied wordt op 1 maart 1969 Hoorns grond
gebied.
De wijk is voornamelijk bedoeld als opvang voor de
overloop van de in de zuidelijke helft van de provincie
Noord-Holland gelegen steden. Hoorn krijgt in 1969
de groeikernstatus.
Dit eerste deel van de wijk loopt tot de Middelweg en
wordt gekenmerkt door een orthogonale structuur en
brede straatprofielen, waarbij De Weel de hoofdontsluitingsweg is. Naast rijen eengezinswoningen, al
dan niet met plat dak, staan er aan de noordrand rijen
portiek-etageflats. Zuidelijk van de Weel, achter de dijk
van het Markermeer ligt een bijzonder wijkgedeelte
van hoogbouw gecombineerd met laagbouw, welke
Grote Waal

een unieke stedenbouwkundige en architectonische
eenheid vormt. Met name de Astronautenweg met
de zogeheten ‘Sterflats’, (eerste paal in 1969) is in
architectonisch en stedenbouwkundig opzicht een
bijzonder project. Het centrumgebied Grote Beer met
daarachter de gestapelde woningen van de Poolster
neemt ook een bijzondere plaats in, maar is minder
overtuigend van opzet. Tegen dit centrumgebied is
ook een station gepland. Dit is er echter niet gekomen.
Wel is er een voetgangersbrug over De Weel gerealiseerd, welke de Waterman met de Poolster op het
niveau van de eerste verdieping met elkaar verbindt.
Je kan zelfs op niveau doorlopen tot op de omringdijk!
De loopbrug over de Weel is in 1989 gesloopt. De voetgangersroute naar de dijk is er nog. De woningen in
het eerste gedeelte van de wijk Grote Waal zijn voornamelijk gerealiseerd in opdracht van de gemeente
en van de woningbouwvereniging(en). Particulier
opdrachtgeverschap komt hier vrijwel niet voor.
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Het tweede gedeelte van de wijk, westelijk van de
Middelweg, is later gebouwd (vanaf ca. 1980) en is
van een geheel andere stedenbouwkundige opzet.
Hoogbouw wordt niet langer geaccepteerd. De nieuwe
opzet vertoont veel overeenkomsten met de wijk
Risdam-Noord. Het is een wijk met een woonerfstructuur en de architectuur is die van de jaren 80. Kleinschalig, baksteen gevels met houten borstweringen,
gootlijsten, kappen met pannen, kleinere ramen e.d.
Ook komen er veel opritten en carports voor. Vooral
het gedeelte voorbij de Waalsloot is tamelijk ‘wild’
van opzet. In dit gebied is er ook geen sprake meer
van een architectonische eenheid. Deze architectuur
wordt door critici destijds bestempeld als ‘de nieuwe
truttigheid’. In dit gedeelte komt ook meer eigen
woningbezit voor. Hoogbouw wordt in de ban gedaan.
Hoogbouw wordt verantwoordelijk gesteld voor allerlei negatieve sociaal-medische verschijnselen zoals
‘flatneurose’ en ‘groene weduwen’. Flatneurose is een
begrip die gehanteerd wordt in begin 1980 en slaat
op het toen aan het wonen in flatgebouwen toebedachte ziekte. Het wonen in flats zou niet-natuurlijk
zijn en stress veroorzaken.
‘Groene weduwen’ is een begrip uit eind 70-er jaren
van de vorige eeuw. Vrouwen werken nog weinig
buitenshuis en blijven overdag achter in hun rijtjeswoning in een groene overloopwijk. De mannen zijn
lange werkdagen weg. Het werk ligt veelal in Amster-

dam hetgeen lange reistijden met zich meebrengt.
De achterblijvende vrouwen in hun ‘huisje met tuin’
worden groene weduwen genoemd, ook omdat er in
die wijken verder niets te beleven valt.
Dit gedeelte van de wijk, de Molenwijk, gaat in westelijke richting over in het ‘Dwaalpark’, een groot
recreatiegebied.
Natuur is trouwens veelvuldig in de wijk aanwezig,
naast het genoemde park is er het recreatiegebied
De Hulk, het Landje van Naber (natuurgebied),
de Westfriese omringdijk en het Markermeer.
Hoewel de wijk slechts door de Westfriese omringdijk
van het Markermeer is gescheiden is er alleen bij de
Poldermolen een fietsverbinding (en een bussluis)
gemaakt. Bij de Poolster is nog een wandelroute naar
de dijk. Hoewel zeer nabij, ligt het IJsselmeer dus niet
onder handbereik van de bewoners.
Ook recreatievoorzieningen zoals een strandje zijn er
niet gekomen. Wel is er westelijk van de schouwburg
een ligweide.
Op deze plek ligt tussen circa 1934 en 1990 een
zwembad, het zogeheten ‘Witte Badhuis’. In eerste
instantie wordt er gezwommen in het IJsselmeer,
in 1978 kwam er een buitenbad met (verwarmbaar)
leidingwater. Naast dit zwembad ligt een speeltuin.
Nu gesloopt.

1. Wijk en winkelcentrum

Het centrumgebied ‘De Grote Beer’, winkelcentrum,
sport, restaurant, bibliotheek en dergelijke, is de
enige winkelvoorziening. Rond dit centrum zijn ook
de meeste scholen en de overige voorzieningen
gelegen. De binnenstad is overigens ook zeer nabij,
vandaar dat het voorzieningenniveau beperkt is
gebleven.

Wijk en Winkelcentrum
1978
Van Wijk en Gelderblom te Den Haag.
Renovatie in 1988 door Tauber
te Alkmaar
Opdrachtgever: Particulier
Grote Beer 5
Lokatie:
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Qua ligging en architectuur is de Grote Waal wellicht
de meest bijzondere wijk van de Hoornse nieuwbouwwijken. Het is de wijk die het meest een eigen
gezicht heeft.
Dat een wijk nooit af is blijkt uit het feit dat er ook in
deze eeuw nog aan gebouwd wordt, zoals de in 2004
geopende schouwburg- en congrescentrum ‘Het Park’
en het woontorentje aan de Papiermolen. Vooral voor
het gebied aan het begin van de wijk, het dichtst bij
de stad, zijn meerdere bouwlocaties het onderwerp
van studie. Ten gevolge van de sloop van de Prismaschool aan de Kometenweg ligt daar nu een groot
terrein braak, onder meer als tracé voor een in de
toekomst te realiseren ontsluitingsweg als alternatief
voor het Keern.
In de wijk staan ongeveer 3500 woningen en er
wonen circa 8500 mensen.

Centrumvoorziening voor de wijk Grote Waal, met
winkels, bibliotheek, school, sporthal en cultureel
centrum. In de oorspronkelijke opzet zijn er alleen
winkels op de eerste verdieping. Op de begane grond
wordt geparkeerd. Dit concept is onder meer bedacht
om een hoge dichtheid te bereiken. Veel woningen per
ha. Er is een duidelijke scheiding van het autoverkeer
op het maaiveld en het voetgangersgebied op de
eerste verdieping. Dit voetgangersgebied loopt vanaf
de aan de overkant van de Weel gelegen flats van
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de Waterman, via het winkelcentrum en de Poolster
door naar de Westerdijk. In het stedenbouwkundige
concept is er ook sprake van een treinstation aan de
noordzijde van de wijk, ongeveer tegenover het sportcomplex Middelweg. De verhoogde looproute zal daar
op aansluiten. Het station is er niet gekomen.
Als onderdeel van deze verhoogde looproute is er een
loopbrug over de Weel aangebracht. Deze is geopend
in 1978 en in juni 1989 alweer gesloopt. Het maaiveld
rond en onder het centrum is bedoeld voor parkeren.
De verdieping is bereikbaar via zig-zag hellingbanen.
Dit concept blijkt niet houdbaar, onder meer omdat
het heel moeilijk is om met volgeladen winkelwagentjes, een niet voorzien fenomeen, de hellingbaan te
nemen. Ook het tochtige en onveilige gebied onder de
gebouwen zorgt voor een negatieve uitstraling, wat
mede wordt bewerkstelligd door de gebruikte donkere baksteen, het vele beton en het veelal ontbreken
van daglicht.
In 1988 wordt het complex ingrijpend gewijzigd,
waarbij er ook winkels op de begane grond worden
aangebracht. Aan de zuidzijde van het winkelcentrum
komt een roltrap geschikt voor winkelwagens.
Een grote ronde glazen kap vormt nu de entree tot
het winkelcentrum. Het donkere gebied op de begane
grond wordt gedeeltelijk bebouwd met garages.
Aangepast aan de eisen van de tijd is het oorspronkelijke concept nog slechts moeilijk afleesbaar.
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2. Appartementen

LowRes

Sterflats
1971 en 1972, later zijn de entrees
vernieuwd en de drive-in woningen
deels gewijzigd
Architect:
Hans Gelderblom, Van Wijk en
Gelderblom te Den Haag
Opdrachtgever: Initiatief door de Gemeente
Hoorn, nu in eigendom van
IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Astronautenweg
Type:
Bouwjaar:

Hoewel het oorspronkelijke plan voorziet in de realisatie van 14 van deze zogenaamde Sterflats zijn er
maar drie gerealiseerd. De flats worden gebouwd naar
de nieuwste bouwkundige en stedenbouwkundige
opvattingen en zijn gerealiseerd als experimentele
woningbouw. Zo hebben de woningen al centrale
verwarming, liften, vuilstortkokers en een centraal
antennesysteem. Ze zijn ontworpen op de SARmethodiek, een systeem ontwerpt door architect
Habraken. De SAR-methodiek bestaat onder meer uit
de scheiding van de ‘drager’ en de ‘inbouw’.
Het idee is dat het casco, de zogenaamde drager, van
het gebouw door de individuele eigenaren gevuld
zal kunnen worden met een eigen inbouwunit, bijna
alsof je een caravan in de draagstructuur schuift.
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Dat zal de bewonersparticipatie vergroten en tevens
meer mobiliteit mogelijk maken. Bij de realisatie van
de gebouwen is aan dit idee helaas geen verdere
invulling gegeven. Habraken krijgt grote bekendheid
met zijn ideeën, hoewel ze nooit daadwerkelijk zijn
gerealiseerd.
De woningen zijn na oplevering zo duur dat ze na de
oplevering langere tijd onverhuurbaar zijn.
Een ‘Sterflat’ is een flatgebouw van meerdere vleugels die van een centraal punt uitgaan. Achter elke

Grote Waal

flat staat vrijstaand een rij drive-in woningen.
Het geheel vormt wat in stedenbouwkundige termen een stempel heet. Het begrip ‘stempel’ is een
stedenbouwkundige term voor de ‘footprint’ van een
gebouwencomplex welke bedoeld is om meermalen
te worden herhaald, vergelijk de Bijlmermeer.
In dit geval bestaan de gebouwen uit vier vleugels
van respectievelijk acht, zes en vier lagen. De woningen zijn merendeels door middel van galerijen ontsloten.
Het idee achter het ontwerp is om langs de Wester-

dijk hoge gebouwen te situeren zodat de bewoners
over de dijk op het IJsselmeer kunnen kijken. Het
maaiveld achter de dijk ligt namelijk vijf meter lager.
Op deze manier kunnen meer mensen genieten van
het bijzondere uitzicht.
De onderste etages zijn uitgevoerd als maisonnettes over twee verdiepingen, voorzien van een eigen
tuin op de begane grond en een balkon op de eerste
verdieping.
De vleugel parallel aan de Westerdijk is vier verdiepingen hoog. De vleugel daar haaks op is acht lagen hoog
en samen vormen ze een L. Het eind van deze L is het
knooppunt. De vleugel daar weer haaks op, parallel
aan de dijk, is zes lagen hoog en de via loopbruggen
verbonden met de laatste vleugel. Deze is vier lagen
hoog en bevat twee maal twee lagen maisonnettes.
Losstaand, haaks op de laatst genoemde vleugel zijn
drive-in woningen gerealiseerd in drie lagen.
Ook deze rij woningen zijn onderdeel van het ‘stempel’. Een gedeelte van deze drive-in woningen is in
1980 horizontaal gesplitst en gewijzigd in jongerenwoningen.

Door de lange galerijen en de betonnen balustrades
hebben de gebouwen een sterk horizontaal karakter.
Het ruim boven het platte dak uitstekende trappenhuis/ liftopbouw geeft het geheel een verticaal
accent.
Alle woningen hebben bajonetvormige tussenmuren,
zogenaamde stabiliteitswanden. Hierdoor krijgen
de woningen ook een aantrekkelijke plattegrond. In
1998 zijn de entrees gewijzigd.
De sterflats vormen een tegenhanger van de torens
van de oude stad en geven de wijk Grote Waal, zeker
gezien vanaf het IJsselmeer, een sterk stedenbouwkundig accent.
De oorspronkelijk geplande 14 sterflats zijn er niet
gekomen. Het tij keert en hoogbouw raakt uit de gratie. Voor de stedenbouwkundige identiteit van de wijk
de Grote Waal zijn de flats van groot belang.
Het gehele complex is in 2010 aangewezen als
gemeentelijk monument, de procedure’s zijn echter
nog niet afgerond.
Momenteel (2010) ontwikkeld de eigenaar renovatieplannen voor het complex.
Grote Waal

jaartal aanpassen??
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3. Grachtje
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

LowRes

Gracht
Circa 1980
Openbare werken
Gemeente Hoorn
Oliemolen en Papiermolen

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Dit grachtje bij de Oliemolen en de Papiermolen vormt
een stedelijk accent in de overigens vrij dorpse
omgeving. Het water wordt begrensd door gemetselde kademuren van geringe hoogte. Het hoogteverschil met de weg wordt opgelost met een met gras
begroeid talud. In dit talud staan aan beide zijden
van de gracht bomen waardoor er een verstild en
groen milieu is gemaakt. Opvallend is dat dergelijke
grachtjes ook zijn gerealiseerd in de Risdam en de
Kersenboogerd.
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4. Woningen
Eengezinswoningen
1981
J. R. Zeeman te Oosthuizen
Woningbouwvereniging ‘Hoorn’
Vijzelmolen

De in lichtbruine baksteen uitgevoerde gevel vormt
een hoge en relatief gesloten wand van drie lagen,
naar de achterzijde aflopend met een pannendak
onder 30 graden.
Zeer vlakke gevels met weinig reliëf, met vanuit de
gevel opgetrokken schoorstenen. Boven de kozijnen
de typische Vebo-betonlateien die als zichtwerk zijn
toegepast. Kleine ramen.
De bestrating loopt ononderbroken van gevel tot
gevel. Het geheel vormt een vrij stedelijk en gesloten beeld in deze, voornamelijk voor de overloop
bedoelde wijk. Het wijkt wat dat betreft sterk af van
het stereotype beeld van het ‘wonen in het groen’,
wat voor het merendeel voor het latere deel van de
wijk Grote Waal als uitgangspunt geldt.

Grote Waal

Grote Waal
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5. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

6. Basisschool

Jongerenwoningen
1995
Zeeman architekten te Hoorn
IntermarisHoeksteen
Waterman

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Twee verdiepingen onder een rond metalen dak geven
ruimte aan totaal acht stuks één-kamer woningen
voor jongeren. Op de kopzijden van de woningen
bevinden zich bergingen. Witte betonsteen vormen
de gevels van de begane grond, daarop puien en
metalen gevelbekleding in grijs en blauw.
Expressieve stalen buitentrappen aan beide langsgevels in een heldere gele kleur geven toegang aan
de verdieping. Door zowel materiaal als kleurgebruik
is zichtbaar gemaakt dat het hier om een bijzondere
woonvorm gaat. Het ontwerp is ook aan de Dorpel in
de Kersenboogerd gerealiseerd.
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Basisschool
1997
Architecten aan de Rijn te Doorwerth
Het schoolbestuur
Grote Beer 1

De plattegrond van het gebouw is vrijwel ovaal
vormig. Het ovaal is in dit geval echter aan één punt
scherp. Over de lengteas bezien is het gebouw vrijwel
symmetrisch, ook voor wat betreft het interieur.
Uitzonderingen hierop worden voornamelijk door
de entrees gevormd. Centraal in het hart van het
gebouw toiletgroepen grenzend aan een inwendige
patio die ook de gang van daglicht voorziet.
Het gebouw is één verdieping hoog en voorzien van
een grote overstekende dakrand die het opklimmen bemoeilijkt en de vorm van het gebouw tevens
benadrukt. Tussen deze luifelrand en het metselwerk
is een strookglas van ongeveer 50 cm hoog, waardoor het lijkt alsof het dak zweeft. Aan de afgeronde
achterzijde ontbreekt de luifel en is het gebouw iets
hoger opgetrokken, in een afwijkende steensoort.
De gevels van het gebouw zijn verder gemaakt van
een rode baksteen. Het voegwerk is ook in eenzelfde
rode kleur. De ramen in de gevels van alle lokalen
zijn identiek en gevat in een buiten de gevel stekend
witbetonnen kader.
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7. Schouwburg en
Congrescentrum
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

8. Woningen

deze regel verwijderd
dan is het consequent met de andere koppen

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Schouwburg en Congrescentrum
2000-2004
Alberts en van Huut te Amsterdam
Gemeente Hoorn
Westerdijk/ Hoornse Hop

Prachtig gelegen tussen de Westerdijk en het
Hoornse Hop, tegen de westelijke rand van de binnenstad. Het gebouw vervangt de oude Parkschouwburg
welke ook aan de Westerdijk, maar dichter tegen de
binnenstad aan is gelegen.
Het ontwerp is mede gebaseerd op de antroposofische leer van Rudolf Steiner. Daarbij vormen de
toepassing van organische vormen, natuurlijke materialen en natuurkleuren uitgangspunten.
In mei 1997 is dit ontwerp samen met het door de
vakjury gekozen ontwerp van de ArchitectenCie voorgelegd aan de bevolking. Het ontwerp van Alberts en
Van Huut wordt met grote meerderheid gekozen.
Dit tot groot ongenoegen van de vakjury.
Een ramp doet zich voor op april 2001, toen de
toneeltoren in aanbouw instort. Opdrachtgever en
aannemer raken in conflict en een andere aannemer
heeft het werk uiteindelijk afgemaakt.
De toneeltoren is bekleed met titanium, in de hoog
oprijzende gevels zijn een aantal inkervingen
gemaakt om het oppervlak te breken. Het gebogen dak wat zich over de foyer heen vormt en het
merendeel van de overige daken zijn van koper wat
fabrieksmatig al van een groen patina is voorzien.
Het metselwerk is van een oranjerode steen. De
houten kozijnen hebben een paarsrode kleur en
de houten puien zijn gedeeltelijk voorzien van een
oranjekleurige houten gevelbeschieting. Ook in het
interieur vormen zachte aardetinten het palet. In het
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Het Park

Woontoren
2005
Reus en Leeuwenkamp te Alkmaar
IntermarisHoeksteen
Vijzelmolen

Deze acht verdiepingen hoge woontoren, woonzorgcomplex, op een ovale plattegrond kent 36 woningen
en dienstruimten voor verzorgenden en slaapwachten.
Deze recent gebouwde woontoren vormt een landmark in het hart van de overigens vrij lage Molenwijk
welke in de eerste helft van de jaren ‘80 van de vorige
eeuw is gerealiseerd.
De gevel van het gebouw is bekleed met ventilerend
opgehangen witte keramische tegels.
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde is een
gebouwhoge, organisch gevormde uitsnede in de
gevels gemaakt, waarin diepliggend de rode kozijnen liggen. Hierachter bevinden zich respectievelijk
het trappenhuis met hal dan wel de groepsruimten.
Het platte dak ligt niet horizontaal maar is iets afgeschuind. Het gebouw heeft een ruim voorterrein
(grasveld).

water van het Hoornse Hop is een kunstwerk van
Rudi van de Wint. Dit gebouw wordt vaak benoemd
als het mooiste moderne gebouw van Hoorn, hoewel
ongeveer evenveel mensen aangeven er niets mee
te hebben of het zelfs uitgesproken lelijk te vinden.
(Gegevens van een onderzoek naar de waardering
voor moderne architectuur in Hoorn door het ACH.)

Grote Waal

Grote Waal

57

Risdam

De nieuwbouwwijk Risdam ligt ten noorden van
de provinciale weg N506.
De wijk wordt verder begrensd door het Keern
(westgrens), de Westfrisiaweg (noordgrens),
de spoorlijn Hoorn- Medemblik (oostgrens).
De wijk wordt in tweeën gedeeld door de Dorpsstraat
(Zwaag). Deze deelwijken heten dan ook RisdamNoord en Risdam-Zuid. Aan het Keern, de Geldeloze
weg en de Dorpsstraat is veel van de bestaande
bebouwing gehandhaafd. Verder bestaat de wijk
geheel uit nieuwbouw.

12

11

Een ander belangrijk uitgangspunt is het idee een
nieuw centrumgebied te vormen voor ‘Groot Hoorn’.
In en rond dit gebied, Nieuwe Steen genaamd (een
naamsovereenkomst met de Roode Steen, het hart
van de oude stad) wordten het stadhuis, het hoofdbureau van politie, kantoren en een winkelcentrum
met bovenwoningen ‘De Huesmolen’ geprojecteerd.
Geografisch vormt dit gebied ook min of meer het
centrum van Groot Hoorn.
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De realisatie van de totale wijk heeft in hoofdzaak
plaatsgevonden tussen 1970 en 1990. Eerst is
Risdam-Zuid gebouwd (aanvang 1970) en later
Risdam-Noord. (vanaf 1978) Gedeeltelijk is de wijk
dus gelijktijdig tot stand gebracht.
Uitgangspunt bij het stedenbouwkundige ontwerp is
de handhaving van de oorspronkelijke polderverkaveling. Voordien bestaat het gebied voornamelijk uit fruitgaarden, omgeven met sloten waarlangs Elzensingels
groeien. Het idee is de fruitbomen te rooien en in de
vrijgekomen ‘groene kamers’ woningen te bouwen.
In een deel van de wijk is dit uitgangspunt nog goed
afleesbaar. De kavelsloten en de elzensingels zijn nog
aanwezig. Dit in tegenstelling tot de wijk ‘Grote Waal’ is
de grond dus niet met zand opgespoten.

4

In het structuurplan van 1970?? is dit gebied al duidelijk aangegeven als centrum, omgeven door hoofdontsluitingswegen. De gebouwen rond het stadhuis
zijn ook merendeels van een wat grotere schaal;
woningen van vijf lagen, (Kerkewagen/ Boerewagen
enz.) kantoorgebouwen van vijf à zeven lagen en
dergelijk. In en rond dit gebied staan ook veel scholen. Stedenbouwkundig is er dus ook een afleesbaar
centrum gebied ontstaan, hoewel er meer sprake is
van een centrumgebied op wijkniveau dan van een
nieuw stadshart.
Het gebied Nieuwe Steen strekt zich overigens in
oostelijke richting uit voorbij de spoorlijn Hoorn-
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Medemblik (de Edelstenenwijk). Veel kantoren in
dit gebied dateren vanaf 1990. In afwijking tot het
oorspronkelijke idee is een gedeelte van de Nieuwe
Steen bebouwd met woningen. De reden daartoe lag
in een aarzeling voor de kantorenmarkt wegens economische teruggang in de jaren 80.
De wijk Risdam kent een heldere ontsluitingsstructuur, naast de reeds genoemde Dorpsstraat vormen
de wegen Zwaagmergouw, Berkmergouw en Wogmergouw een duidelijke verbinding tussen de provinciale
weg N506 en de Westfrisiaweg. Via het wijkpark
Risdammerhout en een fietstunneltje (1975) bij de
Vredenhofstraat (vreemd genoeg niet in lijn met de

Koepoortsweg) is er een directe fiets-voetgangersverbinding met de binnenstad. In de zuid-westhoek
van de Risdam ligt, tegen de provinciale weg het
zogenaamde ‘Run Shopping Center’ Van Aalstweg,
een grootschalig winkelgebied. Dit is oorspronkelijk
het eerste industriegebied van Hoorn, gebouwd vanaf
1954. Noordelijk van de provinciale weg ligt tussen
de Geldelozeweg en de Zwaagmergouw het wijkpark
Risdammerhout, als geluidsbuffer tussen de provinciale weg en de woningen. Een ander wijkpark ligt tussen de Dorpsstraat en de Berkmergouw.
In Risdam-Zuid is de verkavelingsrichting noordzuid duidelijk aanwezig met uitzondering van het
centrumgebied. In Risdam-Noord is er meer van afgeRisdam

weken door de zogenaamde ‘woonerfstructuur’ van
de wijk. Momenteel is het gebied ‘De blauwe Berg’ in
ontwikkeling, de overdekte schaatsbaan is in 2002??
gerealiseerd, momenteel zijn er plannen voor een
???
bioscoop, een hotel en woningen.
De stedenbouwkundige plannen voor de Risdam zijn
gemaakt door het bureau Kuiper Compagnons te
Rotterdam, hetzelfde bureau die ook de Grote Waal
ontwerpt.
De eerste woningen van de wijk zijn in 1971 gebouwd
aan het Oude Ambacht.
De wijk Risdam is 290 ha. groot. Er staan circa 7.000
woningen en er wonen 18.000 mensen.
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1. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Drive-in woningen
1971/1972
Zuiderhoek te Baarn
Vos Bouw & Exploitatie mij
Kaarder en Volder

Strak vormgegeven project van 22 blokken van ieder
9 woningen in drie lagen, gelegen naast de Huesmolen. De woningen zijn opgebouwd uit een begane
grond waarin toegang en garage met daarachter een
tuinkamer, waarboven de eerste en de tweede verdieping (wonen en slapen) zich bevinden. De woningen
hebben een plat dak. De verdieping kraagt aan vooren achtergevel enigszins uit over de begane grond.
De gevels van de begane grond zijn merendeels met
hout afgewerkt. Door de overkraging wordt de entreezone geaccentueerd. De ingang naar de woningen ligt
verder terug in een portiek en is zo nog meer beschut.
De langsgevels van de verdiepingen zijn bekleed met
witte metaalplaat met verticale profilering. De ramen
in de langsgevels vormen een doorgaande strook
over de gehele lengte van de gevel. De kopgevels van
de bouwblokken zijn merendeels blind en uitgevoerd
in baksteen. De gevelvlakken van deze gevels zijn
horizontaal verdeeld in stroken, afwisselend in een
witte of een zwarte steen. Deze horizontale verdeling
strookt met de belijning van de ramen en de beplating van de langsgevels. Een aantal kopgevels zijn
voorzien van een raam.
Binnen de stedenbouwkundige structuur van de
‘tuinkamers’ (zie de inleidende tekst over de wijk
Risdam) zijn de blokken afwisselend in de lengte of
in de breedte gesitueerd en vormen vanuit de lucht
gezien een patroon wat doet denken aan een dominospel. Binnen het blok bevinden zich geen doorgaande
wegen, waardoor er een rustig woonklimaat is ontstaan. De heldere ruimtelijke opzet is helaas verloren
60

2. Appartementen
Flatgebouw
1975
Leo de Jonge en Partners
te Rotterdam
Opdrachtgever: ERA, nu eigendom van
IntermarisHoeksteen
Boerewagen, Glazenwagen en
Lokatie:
Speelwagen
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Grootschalig gebouwencomplex gelegen tegen het
centrumgebied van de wijk Risdam, westelijk van
het Stadhuis. Het complex bestaat uit galerijflats van
twee tot zes lagen hoog en is opgetrokken uit bruine
baksteen. Opvallend is dat de flatgebouwen geen plat
dak hebben maar zijn afgedekt met een flauw hellende kap, waarop betonpannen liggen. Aan de zijde
tegenover de galerij liggen balkons. De galerijplaten
zijn opgelegd op betonnen consoles die voor een
vaste ritmiek van de gevels zorgen. Enkele gebouwonderdelen zijn door middel van een loopbrug op de
eerste verdieping met elkaar verbonden. Liftopbouw
en trappenhuis zijn gemarkeerd doordat ze boven het
dak van de flats doorgetrokken zijn. De gebouwen
zijn gebouwd op een L-vormige plattegrond, waarbij
zowel de lange als de korte poot van de L in de lengte
verspringt ter plekke van het in het midden van de
poten gelegen trappenhuis. De gebouwen zijn gelegen in een opvallende groene en waterrijke omgeving
onder andere bij de Groene Wijzend. Zowel de gebouwen als het terrein zijn recent (2008) gerenoveerd
en heringericht. Bij deze herinrichting van het terrein
zijn diverse voor de bouwperiode kenmerkende elementen verdwenen zoals bielsen.

gegaan door de vele aangebouwde garages, bergingen, carports enz.
Risdam

Risdam
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3. Multifunctioneel
complex

4. Stadhuis
Stadhuis
Gebouwd in twee fasen
(1975-1977 en 1979-1981)
Architect:
Tauber te Alkmaar, projectarchitect
ir. A. Küpfer
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Lokatie:
Nieuwe Steen 1
Type:
Bouwjaar:

Wijk- winkelcentrum en woningen
Winkelcentrum 1977 en 1978,
woningen ten noorden van
winkelcentrum 1983
Architect:
Bakker en Boots te Schagen
Opdrachtgever: M.B.O.
???
Lokatie:
XXnoginvullen
Type:
Bouwjaar:

Zwaar en relatief gesloten gebouw in twee à drie
lagen, circa één meter verhoogt gelegen ten opzichte
van het maaiveld. Op een plint van bruine baksteen
is het opgaande werk bekleed met zwarte (natuur)
leien. Het gebouw verjongt zich naar boven waardoor
er balkons zijn gevormd en heeft een sterk horizontaal karakter door de aaneengeregen raampartijen
die sterk terug liggen ten opzichte van de gevel.
De betonkolommen in de gevels zijn geaccentueerd
door een gele kleur. Balustradeplanken langs de
balkons zijn rood geschilderd en bepalen mede het

Plan gekozen uit meerdere inzendingen voor de realisatie van een centrumgebied.
De Huesmolen vormt een groot complex in een hoge
bebouwingsdichtheid. Het bevat (onder meer) woningen, appartementen, winkels, bibliotheek, postkantoor, sporthal, zwemschool, cultureel centrum en een
bowling. Het blok met cultureel centrum, bowling enz.
heeft een plat dak. Het merendeel van het overige
complex is voorzien van een pannendak.
Kenmerkend voor het plan is het in het centrum van
het winkelgebied gelegen ‘grachtje’, als verwijzing
naar de sfeer van een binnenstad. Het complex
bestaat uit relatief forse gebouwen, veelal twee
à drie verdiepingen hoog met een forse kap. Bruine
baksteen voor de gemetselde gevels, bruine dakpannen, veel hout in de gevelelementen, zwaar raam- en
kozijnhout. Opvallend zijn ook de gemetselde schoorstenen die op de nok van de daken staan.
In veel dakvlakken zijn loggia’s aangebracht.
De winkels bevinden zich merendeels langs het
zeer ondiepe grachtje. Het loopgebied is gedeeltelijk
overbouwd met woningen zodat er een beschut
winkelgebied is ontstaan. Enkele straatjes zijn overdekt met een glaskap. De woningen liggen aan een
semi-openbaar dek boven de winkels. Hellingbanen,
trappenhuizen en liften geven toegang tot dit dek en
tot de woningen. Het parkeren is rondom het complex
gesitueerd. Het winkelgebied is autovrij.
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horizontale karakter. De hoofdingang aan de zuidzijde
van het gebouw is weinig prominent, wat een gevolg
is van de tijdgeest. Het mocht vooral geen autoriteit
uitstralen. De ingang wordt in de huidige situatie
benadrukt door de in 2007 aangebrachte bestrating
met trappen en hellingbaan.
De liftschacht en de cv ruimte, weer uitgevoerd in
bruine baksteen, steken boven het dak uit. Tegen de
liftschacht is een klok en een carillon bevestigd.
Het gebouw bestaat feitelijk uit drie vleugels.
De publiekshal bevindt zich in het bouwdeel met de
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grootste hoogte en is gelegen onder een vide zonder
daglicht van drie verdiepingen.
In deze vide hangt een metaalplastiek van de kunstenaar Joost Baljeu.
De loopbrug die de drie bouwdelen met elkaar verbindt, is gebouwd over een bestaande waterloop, de
Groene Wijzend. Dit is een bewuste keus. Ten eerste
om de historische binding van Hoorn met het water,
de zeevaart, te benadrukken, ten tweede om het
samengaan met de gemeente Zwaag vorm te geven
en de gemeentegrens overbruggen. Het gebied ten
noorden van de Groene Wijzend is tot 1969 namelijk
nog het grondgebied van de zelfstandige gemeente
Zwaag. De brug over het water heeft dus ook een
symbolische betekenis. Het noordelijke bouwdeel
met daarin de raadzaal is enkele jaren later gerealiseerd. Vreemd genoeg ontbreekt de aanduiding
‘Stadhuis’ op het gebouw volledig. Het uiterlijk van
het gebouw is vrijwel ongewijzigd. De entrees, de
publiekshal en overige interieurdelen zijn gemoderniseerd. Daarbij is het kleurenpalet van de 70er jaren:
donkerbruin, geel en oranje vrijwel uit het interieur verdwenen. Ook het buitengebied is ingrijpend
gewijzigd. Van het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Blaauwboer (Wageningen) is vrijwel
niets meer aanwezig. De vijver aan de voorzijde van
het stadhuis is drooggelegd en gevuld met gravel.
De verdere terreininrichting is onder invloed van de
toegenomen parkeerdruk ingrijpend gewijzigd.
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5. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

6. Woningen

Houtskeletwoningen
1978
Lantink BV te ’s Gravenzande
Pashout Elementenbouw
te Schiedam
Paardenweide

Inspraakwoningen
1978
Breed Treffers Wever te Alkmaar /
Heerhugowaard
Opdrachtgever: N.V. Bouwfonds
Lokatie:
Paardenweide 64-105
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Woningen van sobere architectuur, maar bijzonder
door hun bouwmethode (Canadese houtskelet
methode) en materialisatie. Binnen en buitenwanden,
vloeren en dak zijn opgebouwd uit houten balken,
regels en multiplex. Gedeeltelijke prefabricage, lichte
en droge bouw en hoge isolatie worden daarbij als
pluspunten genoemd. De fundering zal lichter en dus
goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Door deze
bouwmethode is er sprake van een kortere bouwtijd.
De methode heeft echter nauwelijks navolging gekregen. De gevels van de onderbouw worden beschut
doordat de gevels van de bovenbouw circa 20 cm
uitkragen. De gevels zijn afgewerkt met horizontale
houten delen, welke oorspronkelijk ongeschilderd
zijn toegepast. Het wijkje toont een zeer gevarieerde
verkavelingsopzet met veel verspringingen tussen
de onderlinge woningen. De daken zijn gedekt met
betonpannen. De luifels boven voordeur zijn later
toegevoegd.
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Het bijzondere van dit project zit niet zozeer in de
architectuur maar in de organisatie van het project.
Er is bij dit project namelijk sprake van gedeeltelijk
individueel opdrachtgeverschap (koopwoningen)
waarbij alle opdrachtgevers wensen kunnen inbrengen ten aanzien van de grootte en de vorm van hun
woning. Het uitgangspunt is een dorpsachtige opzet
waarbij de huizen wel een familie zullen vormen maar
toch hun individuele karakter hebben. Het project is
wel als een geheel gebouwd. Dit heeft geleid tot een
gevarieerde uitwerking binnen een thema.
De architectuur is eenvoudig. De woningen, die zich
min of meer rond twee pleintjes vormen, zijn afwisselend van kapvorm, bouwhoogte en kaprichting.
Er komen rode en zwarte pannen voor en de gevels
zijn onderling verschillend. Alle woningen hebben
een open keuken. De verkaveling kent ook hoeken
van 45 graden. Parkeren vindt plaats op het plein,
maar er zijn ook garageboxen in het plan opgenomen.

Risdam
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7. Woningen

8. Grachtje

Woningen
1979
VDL te Amsterdam
(VersterDijkstraLoerakker),
projectarchitect Hans Ruijsenaars
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Hoorn, nu
IntermarisHoeksteenwoondiensten
Lokatie:
Ossenweide en Paardenweide
(gedeeltelijk)

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Type:
Bouwjaar:
Architect:

Gracht als stedenbouwkundige verbijzondering, gelegen op een onverwachte (niet-stedelijke) plek.
De oorspronkelijke gedachte voor de opzet van de
wijk is dat het aanwezige fruittuin-landschap als uitgangspunt zal dienen voor de verkaveling. De structuur van sloten, omzoomd met elzenhagen waarbinnen fruitbomen zal min of meer worden gehandhaafd.
Het gebied binnen de Elzenhagen zal worden ingevuld met woningen. Dit principe is plaatselijk nog
goed herkenbaar maar verdwijnt steeds meer.
De Elzenhagen worden niet meer als richtinggevende
structuur herkend en worden steeds zeldzamer.
Op deze ‘weinig stedelijke’ plek is van een deel van
de sloot een stedelijk grachtje gemaakt, slechts circa
200 meter lang. Het begin en einde wordt gemarkeerd door een voetgangersbrug. Ook in het midden
is een brug. Het grachtje vormt een plaatselijke
verbijzondering van het natuurlijke profiel waaruit hij
ontstaat en weer in overgaat. De omliggende bebouwing doet niet mee aan dit stedelijke gebaar.
Het profiel van de gracht vertoont veel overeenkomst
met de in deze gids genoemde (ook nieuw gemaakte)
grachtjes in de Grote Waal en de Kersenboogerd.

Totaal 71 woningen, gebouwd in betonsteen.
Twee lagen hoog, aan de voorzijde voorzien van een
plat dak. De achtergevel is voorzien van een hellend
dak met zwarte betonpannen. De woningen zijn
strak vormgegeven. Het balkon draagt gedeeltelijk
op de berging en beschut zowel de entree van de
woning als de toegang naar de berging. De zware
betonconsole waarop het balkon draagt versterkt
deze beschutting. Het balkon is toegankelijk vanuit
de grootse slaapkamer. De balustrade is aan de
bovenzijde voorzien van een buisreling. Door de uitgebouwde berging ontstaat er een extra stoepzone/
privetuin die de overgang van openbaar naar privé
verzacht. Kozijnen en ramen in zeer terughoudende
kleurstelling. De waterdorpels onder de kozijnen ook
van betonsteen.
Op het kruispunt Erf/ Berkmergouw toont het complex een stedenbouwkundige verbijzondering.
Het bouwblok is daar sterk is afgerond. De woningplattegronden zijn daartoe aangepast en hebben daar
een trapeziumvormige plattegrond. De overige plattegronden zijn (meer standaard) gebaseerd op een
rechthoek.

66

Gracht
Circa 1980
Gemeente Hoorn
Gemeente Hoorn
Risdam Noord, tussen Klokketuin
en Pinksterbloem
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9. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

10. W
 estfries
Archief

Woningen
2001
Aantjes te Baarn
Bouwfonds
Schapenweide, tegen het Keern

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:

Deze serie van 10 vrijstaande villa’s vormen een
opvallend geheel aan het Keern. Stedenbouwkundig
vormen de villa’s samen in hun plattegrond een lichte
curve. In het midden daarvan bevindt zich een brug
over de sloot langs het fietspad. De sloot is, mede
door de iets gebogen plattegrond van het geheel
plaatselijk fors verbreed. Wat visueel versterkt wordt
door de uit het water oprijzende, in metselwerk uitgevoerde halfcirkelvormige grondkerende muren. Hierdoor liggen de woningen opeens aan het water, wat
verder nergens aan het Keern het geval is.
De villa’s zijn kubistisch van opzet, waarbij het geheel
opgedeeld is over verschillende volumes. Verschil in
de kleur van het metselwerk van de delen versterkt
dit. De woningen zijn in basis gelijk, maar diverse
uitbouwopties hebben toch voor enige afwisseling
gezorgd. De woningen hebben feitelijk twee voorzijden, zowel de feitelijke achtergevels aan het Keern
als de voorgevels aan de Schapenweide zijn zichtgevels. Het zorgvuldige totaalontwerp van woningen,
toegangsbrug en grondkeringen vormt een hoogwaardig geheel.

Lokatie:

Dit gebouw, gelegen nabij de A7 aan de westelijke
entree van Hoorn, heeft het uiterlijk van een strak
vormgegeven en in glas uitgevoerd kubusvormig
volume van drie verdiepingen, met daarnaast
(rechts) een (rood) gestuukt lager volume waarop
gestileerd de naam Westfries Archief is aangebracht.
Dit doosvormige volume is als een kaasstolp over
de publieks- en depotruimten geplaatst. In deze
depotruimten worden onder strenge klimatologische
omstandigheden de archieven van de deelnemende
Westfriese gemeenten bewaard. De depotruimten
zijn drie verdiepingen hoog vormgegeven als sculpturale volumes die over elkaar gelegen in- en uitspringen. Deze depots zijn geheel in beton uitgevoerd en
aan de buitenzijde, de publiekszijde, alzijdig met
een roodgekleurd tapijt bekleed. De kleur rood komt
plaatselijk ook in de buitengevels terug. De lees- of
studiezaal ligt op het noorden en is gedeeltelijk drie
verdiepingen hoog. Het vele glas in de gevels en
gedeeltelijk ook in het dak geeft het gebouw een
ruimtelijk en transparant karakter, wat afwijkt van de
gebruikelijke, relatief gesloten archiefgebouwen.
De beglazing is gedeeltelijk voorzien van een zeefdruk naar het ontwerp van de Haarlemse kunstenaar
Frans Zwerver.

LowRes
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Archief
2004
ONX te Hoofddorp
Gemeente Hoorn
(voor samenwerkende
Westfriese gemeenten)
Blauwe Berg 5c

Risdam
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11. Multifunctioneel
complex
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

12. Kunstwerk
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Winkelcentrum met appartementen
2008
Jan Rietvink te Oosthuizen
Onbekend
Wogmergouw

Dit kunstwerk, ‘Stella by Starlight’, is weliswaar geen
gebouw maar heeft zeker architectonische kwaliteiten. Als een baken op zee neemt dit object, gesitueerd boven op een geluidswal een opvallende positie
in langs de Westfrisiaweg, net aan de overzijde van
de Hoornse gemeentegrens. Een dergelijk uitbundig
vormgegeven object is in de architectuur zeer ongebruikelijk. Kunstenaars zijn daarin vrijer.
Het kunstwerk staat buiten de grens van Hoorn en is
als architectuur ook grensoverschrijdend. En mooi
beeld om als toegift te dienen.

Groot gebouw, genaamd de Korenbloem, prominent
gelegen aan de Wogmergouw. Op deze plek is al
een winkelcentrum uit de late zeventiger jaren aanwezig. Deze is gesloopt en door het huidige gebouw
vervangen.
Het gebouw bestaat uit een transparante plint van
een extra hoge laag, waarin de supermarkt is gelegen met daarop tot zes lagen appartementen. Het
sculpturaal vormgegeven gebouw is bekleed met een
zacht-kopergroene metaalplaat, welke als een huid
om de gevel is getrokken zodat ook de onderzijden
van de overstekken en de balkons er al dan niet
gedeeltelijk mee zijn bekleed. De ramen en glazen
borstweringen van de balkons zijn voorzien van glas,
gedeeltelijk met groene zeefdruk. De appartementen
worden via galerijen ontsloten, welke aan de binnenzijde van het complex liggen. Het hoogste punt van
het gebouw ligt in de zichtas van de Wogmergouw,
gezien vanuit het noorden. Het vormt een duidelijk
stedenbouwkundig accent. Onder het nieuwbouwdeel
is een parkeergarage opgenomen voor bewoners
en bezoekers. Dit mag voor Hoorn als uitzonderlijk
worden bestempeld. Ondergronds parkeren onder een
supermarkt komt verder in Hoorn niet voor.
Aan de oostzijde sluit het gebouw aan tegen de
oudere bebouwing aan de Sleutelbloem. Het gebied
tussen deze bebouwing en de oostelijk gelegen sporthal wordt heringericht tot plein. Dit project geeft de
wijk een sterke positieve impuls.
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Kunstwerk
1991
Gerard P. Hall
Provincie NH
Langs de Westfrisiaweg
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Blokker en Zwaag
De voormalige dorpen Blokker en Zwaag zijn van
oudsher zelfstandige gemeenten die sinds 1 januari
1979 deel uitmaken van de gemeente Hoorn.
Zwaag is geheel aan Hoorn toegevoegd, voor Blokker
betreft het alleen het deel Westerblokker.
De oude gemeente Blokker bestond uit Ooster- en
Westerblokker.
Blokker en Zwaag liggen ten noordoosten van het
centrum van Hoorn. De begrenzing wordt gevormd

door de Westfrisiaweg N302 aan de noordzijde en
de Noorderdracht en de Rijnweg aan de oostzijde.
Voor de samenvoeging waren het dorpen met een
duidelijk oost-west georienteerde lintbebouwing.
Het was voor 1979 een overwegend agrarisch gebied
met veel (glas) tuinbouw en fruitteelt. Na de samenvoeging maken de dorpen deel uit van ‘Groot-Hoorn’
en zijn inmiddels vrijwel volledig bebouwd. Het landelijke karakter is nagenoeg geheel verdwenen.

De oude lintstructuur (de Dorpstraat, de Koewijzend/
Bangert en de Westerblokker) is gehandhaafd, de
oorspronkelijke dorpse bebouwing is op veel plaatsen vervangen door nieuwbouw welke in veelal niet
goed aansluit bij het oorspronkelijke karakter van
de oudere lintbebouwing. Verder is op veel plaatsen
het doorzicht naar het achterliggend landschap door
nieuwere bebouwing bemoeilijkt. Plaatselijk is de
oude sfeer nog wel redelijk intact gebleven, bijvoor-
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Blokker en Zwaag

1

8

beeld aan de Dorpsstraat Zwaag tussen het Keern en
de Zwaagmergouw.
Er zijn circa 80 panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst om deze cultuur-historisch
waardevolle panden te bewaren.

Vrijwel de gehele oppervlakte van het oorspronkelijke
tuinbouwgebied is vanaf 1980 bebouwd met woningen en met het bedrijventerrein Westfrisia.
De nieuwste wijk Bangert-Oosterpolder is nu in uitvoering.
Blokker en Zwaag
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1. Woning
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

2. Gevangenis

Vrijstaande woning
1985
De Nijl Architecten te Rotterdam
Particulier opdrachtgeverschap
Tortelduif 11

Gevangenisgebouw
1989
Architectengroep 4, C. Putter
en F. Toben te Den Haag
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Lokatie:
De Compagnie 1 te Zwaag
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Het ontwerp is afgeleid van een stolpvorm (stolpboerderij). Het piramidevormige dak van de stolpvorm is in dit geval afgeplat. Alleen de begane grond
en de eerste verdieping zijn gerealiseerd. Voor wat
betreft de plattegrond is de normaal vierkante of
rechthoekige plattegrond van een stolp, in dit geval
diagonaal doorgesneden, en is daarvan alleen de
daaruit voortkomende gelijkbenige driehoek gerealiseerd. De zogeheten vierkantstijlen die normaal
de hoofddraagconstructie van de stolp vormen, zijn
hier opgevat als ronde stalen buizen die het balkon
dragen. De krachtige hoofdvorm wordt versterkt door
de toegepaste materialen en kleuren. De buitenzijde
is van bruine baksteen en het dak is bekleed met
rode pannen. De ‘binnenzijde’ is in een lichte groenblauwe kleur uitgevoerd. Deze woning vormt een
zeldzaam voorbeeld van een eigentijdse vertaling van
een streekgebonden karakteristiek.
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Op de hoek van de Dorpsstraat van Zwaag en de
Oostergouw, tegen het bedrijventerrein Westfrisia
bevindt zich dit ruim in het groen gelegen gevangeniscomplex. In de volksmond ‘de Glasbak’ genoemd.
De langgerekte cellenvleugels zijn gelegen aan een
binnenplaats welke aan de noordzijde is afgesloten
met een hoge betonmuur die vrijwel het gehele complex met een rondgaand gebaar omsluit.
Aan de zuidzijde is de binnenplaats afgesloten met
een circa 20 graden verdraaid op de hoofdrichting
gelegen vleugel waartegen nog een extra kopgebouw
ligt. Beide in drie lagen. De cellenvleugels zijn aan de
buitenzijde voorzien van een kwartrond glasdak over
de gehele lengte van de vleugels. Deze glasstroken,
geven het gebouw zijn kenmerkend aanzicht.
De gevels aan de binnenplaats zijn van grijze baksteen en voorzien van openingen, ingevuld met een
rasterwerk waarachter ramen liggen. De entree van
het complex ligt aan de oostkant en steekt als een
halfcilindervormige uitbouw buiten de hoofdgevel.
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3. Educatief
centrum

4. Appartementen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:

Milieu activiteitencentrum en
kinderboerderij
Bouwjaar:
2002
Architect:
Metropolis III architecten (MIII)
te Rijswijk
Opdrachtgever: Stichting MAK-Blokweer
Lokatie:
Kloosterhout 2 te Blokker
Type:

Lokatie:

Langs de Vriendschapslaan liggen vier appartementencomplexen, waarvan hier de foto van het meest
zuidelijk gelegen gebouw is weergeven. Dit relatief
lange en sterk horizontale gebouw heeft 58 huur
appartementen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte op de begane grond. Het complex is
vier verdiepingen hoog en heeft een plat dak.
Ruime balkons aan de westzijde versterken het
horizontale karakter, te meer omdat het rode bakstenen scherm wat zich voor de balkons bevindt op
de tweede verdieping eindigt. Het gebouw heeft een
lichtgebogen plattegrond en volgt daarmee de kromming van de Oostergouw, waarop het gebouw aan de
voorkant uitziet. De waterpartij tussen het gebouw
en de Oostergouw geeft het geheel extra allure.
Het gebouw loopt, gezien vanaf de Oostergouw,
rechts in een scherpe punt uit en is daar met een
glazen tussenlid (trappenhuis) verbonden met een
vierkant bouwblokje van ook vier lagen. Dit laatst
genoemde blok heeft een geheel andere architectuur.
De entree van het complex ligt aan de oostzijde.

Dit kleine gebouw ligt als een molshoop aan een
prachtige waterpartij, op de hoek van de Westerblokker en Kloosterhout. Vanaf het land, de oostzijde, valt
het van een grasdak voorziene gebouw nauwelijks
op, wat ook de wens van de opdrachtgever is.
Aan de westkant toont het zijn hoogopgaande en in
twee richtingen gekromde glasgevel. Deze glasgevel
ligt direct tegen een waterpartij aan, de beglazing zet
zich nog circa één meter onder het waterniveau door.
Aan de bovenkant van het grasdak loopt de gevel als
het ware door boven het grasdak en vormt daar een
balustrade. Aan de oostzijde is een insnede in de
molshoop gemaakt ten behoeve van de entree.
Vanuit het interieur is er spectaculair uitzicht over en
in het water. Het vloerniveau van het pand ligt circa
één meter onder het waterniveau.
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Appartementengebouw
2006
BBHD te Schagen
IntermarisHoeksteen woondiensten
te Hoorn
Vriendschapslaan 61-119
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5. Kantoor en
productieruimten

6. Glasfabriek
Fabriek (bedrijfsterrein)
2005
Alt-M architecten te Zwaag,
projectarchitect Ewoud Blok
Opdrachtgever: Scheuten Glas
Lokatie:
De Marowijne 4
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Kantoor en productieruimten
2000
Ontwerp Nico Happe, Hoorn,
uitwerking door Architectenbureau
Ursem
Opdrachtgever: Expice BV
Lokatie:
De Corantijn 29 te Zwaag
Type:
Bouwjaar:
Architect:

In dit bedrijfspand van Scheuten Glasgroep wordt isolatieglas gemaakt (samengesteld). Voor het ontwerp
is het veelvuldig gebruik van glas als uitgangspunt
genomen. De architect heeft dit thema subtiel uitgewerkt in zowel het exterieur als het interieur.
Hoewel het gebouw in hoofdopzet overeenkomt met
zijn doosvormige buren, is het door zijn bijzondere
materiaalgebruik onderscheidend. De belangrijkste
gevels zijn opgebouwd uit dakpansgewijs (ventilerend) aangebrachte glaspanelen die als een scherm
voor de dragende constructie hangen. Deze glaspanelen zijn aan de achterzijde voorzien van een
zeefdruk waardoor er van dichtbij een golvend beeld
ontstaat. In het gebouw zijn onder meer glazen scheidingswanden gebruikt waardoor ook de gewenste
transparantie in het interieur wordt bereikt. De luifel
aan de westzijde van het gebouw kent een zorgvuldig
vormgegeven staalcontstructie. Het gebouw is een
uitzonderlijk voorbeeld van een tot in detail ontworpen bedrijfspand.

Gelegen aan een waterpartij op een zichtas van het
bedrijventerrein Westfrisia ligt dit bedrijfsgebouw,
bestaande uit een kantoor- en een productiegedeelte.
De voorgevel van het kantoorgedeelte is uitgevoerd
in strak aluminium op een kwartcircelvormige plattegrond. De aluminiumgevel staat als het ware
zwevend boven het wateroppervlak op een plint van
donker hout. De gevel zet zich rechts als een scherm
door voorbij het kantoorgedeelte en omarmt op deze
manier het bedrijfsgedeelte. De strakke kubusvorm
van de ontvangsthal steekt door de gevel heen.
Het bedrijfsgedeelte is onopvallend vormgegeven,
slechts een bijzonder vormgegeven waterspuwer
trekt aan de achterzijde van de noordgevel de aandacht.
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7. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

8. Appartementen

Villa
2008
Peter van Diepen te Benningbroek
Particulier
Vriendschaplaan 120 en 121

Appartementengebouwen
2010
Crepain Binst Architecture NV
Antwerpen
Stede-bouw- Gemeente Hoorn/ Lubbers
landschapsarchitecten te Den Bosch
kundig plan:
Opdrachtgever: Bemog projectontwikkeling Almere BV
Koolduif en IJsvogel
Lokatie:
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Deze twee witte, moderne villa’s, geïnspireerd door
‘Het nieuwe bouwen’, een architectuurstroming uit
de twintiger jaren van de vorige eeuw, liggen op een
opvallende plek vanaf de Krijterslaan direct ten oosten van de Vriendschapslaan en versterken elkaar
door hun tweemanschap. Hoewel beide villa’s op het
eerste gezicht veel overeenkomsten vertonen zijn ze
toch ook weer sterk verschillend. De dubbele garage
links, de verdiepingsopbouw, de pui over twee verdiepingen ter plekke van de woonkamer, het materiaalgebruik en de witte kleur hebben ze gezamenlijk.
De rondingen in de achtergevel van de rechter villa
vormt een opvallend verschil met de ‘zakelijker’ uitwerking van de linker villa. Ook in plattegrond is de
uitwerking individueel. Beide villa’s zijn zorgvuldig
vormgegeven en ook de uitvoering ligt op een hoog
niveau. Stedenbouwkundig vormen zij een goed
geheel met de bebouwing aan de Vriendschapslaan.

Op het vrijgekomen terrein van de voetbalclub Blokkers is een plan gerealiseerd met koop- en huurappartementen. De bouwlocatie werd gekenmerkt door
voetbalvelden omringd door waterlopen, eilandjes,
dijkjes en knotwilgen en was fijnmazig van structuur.
80
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Het eerste idee van de gemeente ging uit van een
wijkje met vrije kavels. Uiteindelijk is gekozen voor
appartementsgebouwen. Hierdoor werd het mogelijk
het karakter van het gebied beter in stand te houden.
De gemeente schreef een prijsvraag uit.
De inzending van Bemog, met Crepain Binst als architect is gekozen. Het plan voorziet in acht bouwblokken met in totaal 140 woningen. Het plan doet recht
aan de oorspronkelijke structuur en biedt veel openbare ruimte. Het meest westelijk gelegen gebouw
Bastion bevat 58 huur-appartementen en ligt vrijwel
geheel in het water. De balkon zijn uitgevoerd in wit
beton en versterken het levendige karakter van het
gebouw. Verder zijn er drie watervilla’s gerealiseerd
met ieder 22 woningen. Deze watervilla’s, gelegen
aan de zuidzijde van het gebied, staan deels in het
water. Het parkeren gebeurt merendeels half verdiept
onder de verhoogd gesitueerde bouwblok woningen.
Hier zijn ook de bergingen. Het ontwerp voorziet
verder in de bouw van een bosvilla, de realisatie
hiervan is nog niet zeker. Mogelijk wordt er een vierde
watervilla gerealiseerd. De villa’s zijn vier lagen hoog,
modern en strak vormgegeven met bakstenen gevels
en ruime balkons voorzien van glazen borstweringen
en glazen erkers. De groene, waterrijke openbare
ruimte is een belangrijke extra kwaliteit van het plan
en voor de buurt. Aan het terreinplan is bijzondere
aandacht besteed.
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Kersenboogerd
De wijk Kersenboogerd , gelegen ten oosten van de
binnenstad, is aan de west- en zuidzijde begrensd
door de provinciale weg N506, aan de oostzijde door
Zuiderdracht, (gemeente Drechterland) en aan de
noordzijde door de IJsselweg, de Oostergouw en de
spoorlijn. De wijk wordt bijna diagonaal doorsneden
door de spoorlijn Hoorn- Enkhuizen.
Het bestemmingsplan voor de wijk is in oktober 1979
door de raad vastgesteld.
Ten noorden van deze spoorlijn ligt het oudste deel
van de wijk. De bouwwerkzaamheden starten hier in

1981 met de woningen aan de straten Ekster, Koolmees en Lijster.
Het decentraal gelegen centrumgebied is gebouwd
ten zuiden van het station. Betje Wolffplein 1985,
Aagje Deken 1995.
In de verkavelingrichting is de oude landschapsstructuur nog enigszins te herkennen. De belangrijkste
ordeningsas ligt haaks op de Westerblokker dus
ongeveer Noord- Zuid.
In de stedenbouwkundige hoofdopzet door bureau
Zantvoort te Hoorn en ZonSeppe te Amsterdam ging
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men uit van een centrumgebied met hogere dichtheid, maximaal 70 woningen/ha en een stedelijker
bebouwing. Als een argument wordt, naast de
gewenste centrumsfeer, ook als reden genoemd
mensen zoveel mogelijk dicht bij het station te laten
wonen om zoveel mogelijk reizigers te generen.
Om de hogere bebouwingsdichtheid te halen wordt
er ook hoger gebouwd, tot zes lagen.
De dichtheid is in het centrumgebied het hoogst en
wordt in ringen naar buiten toe afgebouwd. Binnen
de gracht het centrum, binnen de singels het groen
stedelijk milieu (20 won/ha) en een landelijker uitwerking buiten de singels.
De lagere randen moeten een goede aansluiting bij
het omringend landschap bewerkstelligen, hoewel
er anno 2009 slechts alleen aan de zijde van de
Zuiderdracht nog enigszins sprake is van ‘landschap’.
De drie dichtheidsgebieden hebben ieder hun eigen
kleurenplan meegekregen. Het centrum wordt gekenmerkt door de kleur bruin, het tuinstedelijk gebied
rood (dakpannen, baksteen) en buiten de singels is
er geen voorschrift, zolang er althans maar geen rode
wijk aan het tuinstedelijk gebied grenst.
Voor het langzaam-verkeer is er een hoofdstructuur
ontworpen, de zogenaamde ‘strengen’.
Deze strengen zijn gericht op het centrum en zijn
voor de fietser de kortste routes vanuit de omliggende wijk. Aan deze strengen liggen de wijkvoor
zieningen, zoals het station, de winkels in het
centrumgebied, de scholen, de bibliotheek enz.
De strengen voeren ook door de groene longen van
de wijk. Daarnaast is het in het bestemmingsplan
mogelijk gemaakt om in de aan de strengen gelegen
woningen werk aan huis mogelijk te maken.
Deze ‘strengen’ ook wel gezien als ‘rivieren stromend

van het hogere centrum naar de lagere randen’ hebben dan ook namen van rivieren gekregen, Maasweg,
Rijnweg en dergelijke. Jammer is echter dat de naamgeving meer is gekoppeld aan de autowegen dan aan
de feitelijke strengen. De ontwerpfilosofie is daardoor
in de praktijk moeilijk afleesbaar. De hoofdroute voor
de automobilist volgt soms het tracé van de strengen, maar lang niet altijd. Met de auto moet men
vaker wat omrijden, de route door de wijk is lastig te
volgen.
In het begin van de bouwperiode ligt de nadruk vooral
op de bouw van woningen voor de overloop. De minder dure huur- en koopwoningen. Dat is mede het
gevolg van het feit dat de woningmarkt in de jaren
80 is ingezakt, terwijl Hoorn toch zijn verplichtingen
ten aanzien van de overloop moet waarmaken.
Toen de markt weer aantrok moesten de verliezen
worden terugverdiend. Het landelijke karakter buiten de singels krijgt een hogere dichtheid om de
opbrengst te verhogen.
Vanaf de jaren 90 toen de wijk zich steeds meer in
westelijke richting ontwikkelde worden er ook meer
duurdere (koop) woningen gerealiseerd; een antwoord op de veranderde omstandigheden.
Niet alleen is de economische situatie verbeterd, ook
is landelijk de aandacht voor architectuur aanmerkelijk toegenomen.
De bouwopgave voor de gehele wijk bestaat vrijwel
uitsluitend uit woningen. Daarnaast zijn, voornamelijk
in het bij het station, mei 1983, gelegen centrumgebied, winkels, enkele supermarkten, een sporthal,
een bibliotheek, een wijkcentrum e.d. gerealiseerd.
Door de wijk heen staan ook een aantal (basis)
scholen. Het Willem Wiesepark is de voornaamste
groenvoorzieningen, getracht is de andere groenvoorzieningen zoveel mogelijk te koppelen om op die
manier een groene route, toen nog gemeente Blokker,
te creëren.

De wijk heeft, door zijn inkadering van de N506,
de bedrijventerreinen Hoorn 80, (ook wel HN80
genoemd) Schelphoek en Lageweg geen relatie met
het toch zeer nabij gelegen Markermeer.
Ook de fietsbrug naar de Omringdijk biedt daarin
onvoldoende soelaas. Het Markermeer heeft van
grote recreatieve waarde kunnen zijn voor de wijk.
Bij de start van de werkzaamheden aan HN80
(in 1965) wordt door het college uitgesproken dat
het gebied niet alleen ruimte zal bieden aan bedrijven, inmiddels circa 145 stuks, maar dat er ook een
65 hectare groot bosplan zal worden gerealiseerd.
Dit ‘ten behoeve van de leefbaarheid voor de werkers
in de industrie’. Ook zijn er plannen voor de realisatie
van ‘wellicht de grootste jachthaven van het land’.
Indien deze plannen in volle omvang werkelijkheid
zijn geworden, is de Kersenboogerd daar wellicht
goed op aangesloten. Nu ligt het water en het recreatiepark Schellinkhouterdijk ver weg. Wel kent de
Kersenboogerd een ruim, centraal gelegen park
gebied, het zogeheten Willem Wiesepark.
Het bedrijventerrein Holenweg vormt, samen met de
al genoemde weg N506 ook een ruimtelijke
Kersenboogerd

barrière tussen de wijk en de binnenstad. In het uiterste noordoostelijk gedeelte van de wijk is zijn enkele
hectare niet met woningen bebouwd in verband met
een geurcirkel van een nabij gelegen vleesverwekend
bedrijf op het bedrijventerrein Gildenweg.
In dit gebied ligt nu het sportcomplex De Blokkers.
De woningen in de Kersenboogerd bestaan merendeels uit één à twee lagen met een kap met uitzondering van de hogere bebouwing in het centrumgebied
en zijn uitgevoerd in baksteen en gedekt met pannen. Er is qua typologie weinig afwisseling. Stedenbouwkundige oriëntatiepunten, ‘landmarks’, ontbreken. In 1991 is daartoe wel een poging gedaan, er is
toen een plan gemaakt voor een woonzorgcentrum
van 15 verdiepingen bij het Betje Wolffplein.
Het plan ging in deze vorm niet door onder andere
door bezzijn van bewoners en de politiek. Het zorgcentrum komt er wel, in een lagere vorm. De wijk is
inmiddels gereed. Er is dus circa 25 jaar vrijwel doorlopend aan gebouwd. Er wonen circa 20.000 mensen
en daarmee is Kersenboogerd de grootste wijk van
Hoorn.
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1. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

2. Grachten

Woningen
1982
Martini te Groningen
IntermarisHoeksteen
Ekster, Lijster en Koolmees

Gracht
1985
Onderdeel van het
stedenbouwkundig plan van het
bureau ZonSeppe te Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Lokatie:
Marquettegracht, Brederodegracht
en Assumburgergracht
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Met dit complex woningen startte de bouw van
de wijk Kersenboogerd. Het plan bevat totaal 334
woningen en ligt noorden van de spoorlijn HoornEnkhuizen.
De woningen gebouwd in meerdere varianten en
hebben twee, drie of vier verdiepingen met kap.
Ze zijn gebouwd in een donkerbruine baksteen, het
dak gedekt met zwarte betonpannen. De woningen
op de grote foto liggen langs de Spaarneweg en zijn
uitgevoerd als portieketagewoningen. Het plan kent
veel varianten.Eer komen onder meer ook rijtjes
woningen voor van twee lagen met kap.
Sober kleurgebruik, rustige gevelindelingen, relatief
grote ramen, extra hoge portiekingangen welke aan
de bovenzijde van een rondboog zijn voorzien bepalen samen met de grote gemetselde schoorstenen
het uiterlijk van de woningen.
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Dit beeldbepalende grachtenstelsel omzoomt het
centrumgebied van de Kersenboogerd, wat gevormd
wordt door het winkelcentrum Betje Wolff / Aagje
Deken en omgeving. Dit centrumgebied wordt aan de
noordzijde begrensd door de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Deze gracht vormt een vriendelijke variant van
de stadsgracht, zoals we deze ook zien in de eerdere
uitbreidingswijken van Hoorn. Deze gracht heeft een
groenstrook tussen de weg en de keermuur.
Kenmerkend voor de binnen deze ring gelegen gebouwen zijn de platte daken, een voorschrift uit het
stedenbouwkundig plan. Dit grachtje vertoont grote
overeenkomst met de grachtjes in de Grote Waal en
de Risdam.
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3. Multifunctioneel
complex

4. Brug
Tuibrug
1988
Ontwerp door het ingenieursbureau
Grabowsky en Poort te Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Lokatie:
Over de provinciale weg N506 en
de Lage Weg
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Winkelcentrum
1985 tot 1987
Apon, Van der Berg, Ter Braak
en Tromp te Rotterdam
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Betje Wolffplein
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Deze tuibrug, met helder blauwe pylonen en witte
brugliggers, hekwerken en tuidraden vormt de fietsverbinding van de wijk Kersenboogerd met de Schellinkhouterdijk en vormt tevens op een no-nonsense
manier een landmark bij de entree van Hoorn uit
oostelijke richting over de provinciale weg N506.
De brug is zo ontworpen dat zij de Westfriese omringdijk, een provinciaal monument, zo min mogelijk
schaadt.

Galerijflats in oranjebruine en donkerbruine baksteen
met winkels op de begane grond. De galerijen zijn
gelegen aan die kant van de flats die niet naar het
plein zijn gekeerd. De pleinzijde van de gebouwen
heeft balkons. De winkels liggen terug ten opzichte
van de gevellijn van de woningen waardoor er een
arcade-achtige ruimte is ontstaan. Het appartementendeel is merendeels vier verdiepingen hoog en ligt
op een extra hoge winkellaag.
Parkeren vind plaats op het plein voor de winkels.
De Rijnweg, de hoofdontsluitingsweg loopt langs het
parkeerveld en snijdt de aan de overkant van de weg
gelegen bibliotheek af van het plein. Ook de bibliotheekgevel ligt terug en vormt een arcade. Ten gevolge
van de grootschalige opzet van het geheel en door de
doorsnijding met de Rijnweg is er geen sprake van
beschutting of van een echt plein.
Het NS-station ligt onzichtbaar achter het gebouw van
zes verdiepingen aan de noordzijde en speelt op deze
manier geen rol in de publieke functie van het plein.
In 1995 is het plein vergroot met het Aagje Dekenplein, wat op hoofdlijnen dezelfde kenmerken heeft,
maar iets afwisselender is in zijn architectuur en in
de behandeling van het maaiveld. De gebouwen zijn
ook iets lager, namelijk twee à drie verdiepingen op
een extra hoge winkellaag. Hoewel functioneel met
elkaar verbonden vormen beide pleinen stedenbouwkundig gezien geen ruimtelijk geheel.
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5. Basisschool
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

6. Basisschool

Schoolgebouw
1991
Stuurman en partners te Rotterdam
Stichting bijzondere scholen voor
onderwijs op algemene grondslag
Boedijnhof nabij de Scheldeweg

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Schoolgebouw gedeeltelijk over twee verdiepingen.
De leslokalen liggen aan de zuidoost-zijde en vormen
met elkaar een halfcirkelvormige plattegrond.
Aan de schoolpleinzijde op het westen hoog, aan de
buitenzijde lager, het schuine dak loopt in die richting
af. Entree aan het schoolplein geaccentueerd door
een expressieve overkragende kap, welke overigens
langs de gehele schoolpleingevel oversteekt en door
slanke stalen kolommen wordt gedragen. De grotere
hoogte is benut door een soort kraaiennesten boven
in het gebouw, welke dienst doen als studieruimten.
Uitgebreid in 2004, door hetzelfde architectenbureau.
De uitbreiding bestond uit extra lokalen en een
personeelsruimte, waardoor de plattegrond nu een
volledige halve cirkel vormt. Opvallend kleurgebruik,
kolommen en entreedeuren geel, dakranden en kozijnen blauw, lichtbruine baksteen en de personeelsruimte in metselwerk met speklagen.

Bijzonder vormgegeven school, vijf klassen met
speellokaal en gemeenschapruimte, op een langgerekt driehoekige plattegrond waartegen aan de
oostzijde een rechthoek is geplaatst. Tussen beide
volumes loopt de gang, over de volle lengte van de
school. Het gebouw is uitgevoerd in het zogenaamde
‘Tasta-bouwsysteem’. In dit systeem worden de
muren van een gebouw gemaakt van gasbetonblokken, welke droog gestapeld worden verwerkt zonder
specie. Er is geen spouw. De muur is massief uitgevoerd waarbij het materiaal zowel de dragende als de
isolerende functie vervult. De gevels zijn witgepleisterd. Het gebouw bestaat in hoofdzaak uit één laag,
maar doordat het dak over de lengte van gebouw licht
oploopt is er in het hoogste gedeelte nog een extra
verdieping waarin de lerarenruimte, welke via een
smalle spiltrap te bereiken is.
Voor het gebouw ligt het kunstwerk ‘gespleten kubus’
van Marie Teeuwen- de Jong, onthuld in 1993.
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Schoolgebouw
1991
Trigallez te Hoorn
Gemeente Hoorn
Dubloen
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7. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

8. Woningen

Woningen
1992
Zeeman architekten te Hoorn
Zeeman vastgoed
Duke Ellingtonhof 1 t/m 86

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Plan met meerdere typen woningen die de overgang
vormen naar het wijkpark ‘Willem Wiesepark’.
De hier afgebeelde twee-onder-een-kap woningen
bestaan uit twee lagen met kap. Aan de voorzijde is
dit een mansardekap die doorloopt tot de vloer van
de eerste verdieping . De dakvlakken zijn gedekt met
grijze betonpannen. Deze laag doorlopende kap verzacht de overgang tussen bebouwing en park.
De woningen zijn gemetseld in een witte steen.
De voorgevels zijn links en rechts van de woningscheidende muur iets naar voren uitgebouwd en
vormen daardoor een erker, die zich over de begane
grond en de verdieping doorzet.
De achtergevel is hoger opgetrokken. Hier ligt de goot
bij de vloer van de zolder.
De garages liggen ver terug, zodat er een ruim straatbeeld ontstaat. Het dak van de bergingen is tot boven
de voordeur doorgezet waardoor er een beschutte
entree is ontstaan.
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Vrijstaande woningen
1994
Klaas van der Berg te IJsselmuiden
Pré-Bo-West
Ed Hoornikweg

Deze 14 woningen liggen vrijstaand en op één rij,
tussen de Ed Hoornikweg en een brede sloot achter
de woningen. De woning bestaat uit twee tegen
elkaar aan geschoven volumes van witte baksteen.
Het linker volume is een verdieping hoger dan het
volume rechts. Beide volumes liggen ook enigszins
verschoven ten opzichte van elkaar. Beide bouwdelen
zijn afgedekt met een lessenaarsdak waarop rode
pannen. De kap ligt haaks op de weg. De woningen
vallen op door hun forse volume, de lichte kleurstelling en de zorgvuldige detaillering.
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9. Woonzorggebouw

10. Woningen
70 woningen
1996
Zeeman architekten te Hoorn,
ontwerp i.s.m. architectenbureau
Min2 te Bergen
Opdrachtgever: Zeeman Vastgoed
Lokatie:
Cees Buddinghof
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Woonzorgcomplex met algemene en
verzorgruimten, 189 appartementen
Bouwjaar:
1994-1996
Architect:
BBHD te Schagen
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Rijnweg tegenover het Aagje Deken
plein
Type:

De plattegrond van het gebouw is samengesteld uit
twee strak vormgegeven volumen. Een L-vormige
volume langs de Rijnweg en een driekwartcirkel-vormig volume aan de zijde van het binnenplein Betsy
Perk. In het ontmoetingsvlak van beide bouwdelen
ligt een imposante hal met ontmoetingsruimte en
trappenhuizen. Deze hal is nog iets hoger dan het
gebouw en er stroomt vanuit de kap volop licht de
hal in. Het ge bouw is diagonaal doorsneden door
een gang die de entrees aan beide zijden met elkaar
verbind. Het gebouw is aan de straatzijde vier lagen
hoog, aan de binnenring gedeeltelijk vijf en gedeeltelijk vier lagen hoog. De buitengevels veelal voorzien
van balkons. De balkonhekken zijn afwisselend wit
en blauw van kleur. Het parkeren vindt plaats in de
buitenruimte van de binnenring, welke ruimte met
bomen, gras en bankjes ook tot verblijfsgebied is
ingericht.

Bijzonder project, zowel stedenbouwkundig als
architectonisch. De plattegrond van het stedenbouwkundige plan is afgeleid van de vorm van een schaar.
De woningen bestaan uit één, twee of drie lagen met
‘kap’, hoewel het begrip kap hier niet letterlijk kan
worden genomen. Het plan bestaat uit verschillende
woningtypen, die qua uitstraling sterk van elkaar
verschillen. In enkele gevelwanden zijn garages
opgenomen. De onderbouw van de woningen is van
baksteen. De bovenste verdieping is met een aluminiumkleurige stalen golfplaat bekleed. Deze ‘daken’
wijken af van de traditionele kapvorm en zijn soms
als een soort kaboutermuts bij de lage woningen en
soms als een strakke pet op de onderbouw geplaatst.
Bij het laatste voorbeeld is de dakrand afgewerkt met
een rood-witte blokkenband. Soms lijkt de vormentaal
gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, soms ook
zeker niet. De bijzondere behandeling van een aantal
daken geven het geheel een wat sprookjesachtige
uitstraling die zich niet in een normale beschrijving
laat vangen.

LowRes

Nb. Het eerste ontwerp voor een gebouw op deze
plek voorzag in een woontoren van 15 verdiepingen.
Dit plan bleek politiek onhaalbaar. De hoogbouw zou
een mooi landmark kunnen hebben gevormd. Het is
echter nog te vroeg.
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11. Kantoor

12. Woningen

(nu woning)

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Woningen
1997
INBO, (Peter van Woerkom) in
samenwerking met Zeeman
architekten te Hoorn
Opdrachtgever: Vos bouw & exploitatie mij
Lokatie:
Renoirhof, langs de Volkerakweg
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Kantoorgebouw
1996
Trigallez te Hoorn
Particulier
Reaal 95

Een zeldzaam voorbeeld van een postmodernistisch
gebouw in Hoorn.
Dit gebouw, met zijn ogenschijnlijke voorgevel naar
de Lage Weg / Provinciale weg waar vanaf het gebouw
echter niet direct toegang is. Het gebouw is twee
verdiepingen hoog en de naar voren springende middenpartij is afgedekt met een klassiek timpaan en
uitgevoerd in wit stucwerk. Het achter het timpaan
liggend dak is gedeeltelijk gedekt met oranjerode
pannen.
In het timpaan is gestileerd het woord ‘MEMO’ opgenomen als aanduiding van de naam van het (vroegere) bedrijf wat hier gevestigd is. Rechts van dit
hoofdvolume ligt nog een langgerekte lagere vleugel
die met een smalle gang met het hoofdvolume is
verbonden. De toegang ligt aan de noordelijke ‘achterzijde’, aan de Reaal. De gevel is hier vrijwel het
spiegelbeeld van de zuidgevel. Het gebouw is later
herbestemd als woning maar uiterlijk vrijwel niet
gewijzigd.
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De stedenbouwkundige opzet van het wijkje bestaat
uit een kwartcirkel, doorsneden door de Volkerakweg.
Het wijkje bestaat merendeels uit twee-onder-eenkap woningen, die qua materiaalgebruik hetzelfde
zijn als de woningen die op de foto staan afgebeeld.
De woningen langs de Volkerakweg zijn het interessantst. Het betreft door middel van garages gekoppelde woningen. Het linker en het rechter deel zijn
elkaars spiegelbeeld, maar de tussenliggende woningen zijn verschillend in hoogte en uitwerking.
De plattegronden van de woningen zijn verder identiek. De hoekwoningen zijn iets hoger opgetrokken,
hoewel het lagere dak al begint boven de entree
van de hoekwoning. Hierdoor ontstaat een levendig
beeld wat nog wordt versterkt door de dominante
schoorstenen die een opvallend vertikaal accent
vormen. Door de krachtige horizontale lijst die de
borstweringen van de verdiepingen vormt en die over
de garages doorloopt is er een boeiende compositie
ontstaan.
De woningen zijn gebouwd in witte baksteen.
Het dak is gedekt met rode pannen.
De Volkerakweg bestaat ter plaatse uit twee door een
groenstrook gescheiden rijstroken, hetgeen de verbijzondering van deze plek accentueert . Ter hoogte
van de Breitnerhof versmalt de weg zich weer tot het
normale profiel.
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13. Woning
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

14. Senioren
complex

Vrijstaande woning
1999
Archidesk te Eindhoven
Particulier
Pissarrohof 68

Seniorencomplex, (53 woningen met
3 kamers) met gezondheidscentrum
(huisarts, tandarts, apotheek)
Bouwjaar:
2000
Architect:
Zeeman architekten te Hoorn
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteen
Lokatie:
Leonard Bernsteinhof
Type:

De woningen in de wijk Kersenboogerd zijn in
overgrote meerderheid gerealiseerd door projectontwikkelaars. In o.a. de Pissarrohof zijn echter een
aantal moderne, vrijstaande woningen in particulier
opdrachtgeverschap gerealiseerd welke een bepaalde
mate van samenhang vertonen. Deze moderne villa
is strak vormgegeven. Het hoofdvolume van het
huis over twee verdiepingen staat haaks op de weg.
De garage en entree (links) en de living (rechts)
zijn één laag hoog en staan dwars op het hogere
hoofdvolume. De gevels zijn uitgevoerd in stukwerk
en door middel van rode decoratieve banden in een
diagonaal patroon verlevendigd. Op de snijpunten van
deze banden bevinden zich kleine ramen. Het kubistische hoofdvolume is afgewerkt met een bijzondere
daklijst. Het geheel heeft door zijn kleurstelling een
mediterraan uiterlijk. Ook het hek met inrijpoort langs
de openbare weg is stijlvol vormgegeven.
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Gedifferentieerd, strak vormgegeven complex in
meerdere bouwdelen en bouwlagen. Het kopgebouw,
het meest noordelijke deel van het complex, is uitgevoerd in bruine baksteen met speklagen en is gelegen tegen een waterpartij. In deze waterpartij bevindt
zich een kunstwerk ‘De Kus’ van Servaas. Het gebouw
telt vier lagen waarop terugliggend twee penthouses
zijn gesitueerd. Verder bestaat het complex uit een
langgerekt bouwvolume van vier bouwlagen waarvan de tweede en derde in rode baksteen, de vierde
voornamelijk in glas en de begane grond terugliggend
achter witte betonkolommen die de verdiepingen
dragen. In de gevels bevinden balkons met wit betonnen balustrade. Het gebouw eindigt (of begint) met
een lager deel van twee verdiepingen op een open
onderbouw, in een gedeelte daarvan bevindt zich
het gezondheidscentrum. De aanwezigheid van het
gezondheidscentrum wordt benadrukt door een luifel.
Parkeren vindt plaats onder het gebouw en op het
terrein achter het gebouw.
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15. Basisschool

16. M
 ultifunctioneel
appartementengebouw

Basisschool met kinderdagverblijf
2001, uitgebreid met een tweede
verdieping in 2004
Architect:
Hans Marquart i.s.m. Vaessen
Bouwbedrijf te Raamdonksveer
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Lokatie:
Han Hoekstrahof 200A
Type:
Bouwjaar:

52 appartementen, jongeren,
senioren, zorgwoningen en een
kinderdagverblijf
2002
Bouwjaar:
Hoenders, Dekker en Zinsmeister
Architect:
te Delft
Opdrachtgever: IntermarisHoeksteenWoondiensten
Hoek Dinkelweg en Maasweg
Lokatie:
Type:

Groot schoolgebouw waarvan de plattegrond bestaat
uit een rechthoekig hoofdvolume waartegen aan
de noord- en de zuidgevel volumes zijn toegevoegd
onder een hoek van circa 20 graden. De gevels van
het gebouw bestaan gedeeltelijk uit donkerbruine
baksteen, gedeeltelijk uit wit stukwerk (de leslokalen) en gedeeltelijk uit aluminiumkleurige gevelplaat
(de sporthal). Het ontwerp voor de school ging
uit van drie lagen. In eerste instantie zijn daarvan
slechts twee lagen gerealiseerd. De tweede verdieping is later toegevoegd. Dit heeft te maken met
de groei van de wijk. Eerst zijn er nog onvoldoende
kinderen. De realisatie van de extra verdieping is een
bijzondere opgave omdat de school tijdens de verbouwing in gebruik blijft. De hoofdentree van de school
ligt beschut onder het hoofdvolume. Dit project is
één van de eerste multifunctionele scholen in Hoorn.
(school, sporthal, kinderdagverblijf)
Door hoogteverschillen in de begane grondvloer is
de ontmoetingsruimte ook als (school) theater met
verhoogd podium te gebruiken. Het hoofdtrappenhuis
vormt binnen de school een zeer ruimtelijk onderdeel.
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Op een drukke hoek gelegen gebouw op een enigszins u-vormige plattegrond. Strak vormgegeven
gebouw in maximaal 4 lagen met plat dak.
Het gebouw langs de Maasweg is sterk horizontaal
geleed door de doorstekende betonnen balken ter
hoogte van de verdiepingsvloeren. De gevels van
deze woningen zijn per etage uitgevoerd in verdiepingshoge kozijnen met glas tot op de vloer.
De kopgevels zijn bekleed met roodbruine verticale
houten planken. De oostgevel van het bouwblok is in
het midden teruggelegd en geheel voorzien van een
ventilerende glazen gevel.
Het kinderdagverblijf is één laag hoog en ligt tussen
de twee woonblokken in. Ter plekke van de ingang is
het bouwblok op de begane grond ingesnoerd en is er
een ruime portiek ontstaan. De ingang ligt op de hoek
van de Dinkelweg en de Maasweg. Het westelijk gelegen bouwblok is anders vormgegeven met robuuste
witte baksteen en uitkragende balkons. De ingang
van het appartementencomplex ligt aan de binnenzijde van de U-vorm, waar ook het parkeren plaats
vindt. Aan het binnenterrein liggen ook de bergingen,
waarvan de gevels gemaakt zijn van Riglit beglazing.
Het gebouw ademt een heldere en strakke sfeer.
Kersenboogerd
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17. Woningen

18. Woningen

186 woningen in diverse
uitvoeringen
Bouwjaar:
2002
Architect:
Zeeman architekten te Hoorn
Opdrachtgever: Projectontwikkelingsmaatschappij
De Peyler BV / Zeeman Vastgoed
Lokatie:
Matissehof

Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Type:

Veel voorkomend type twee-onder-een-kap woningen
met garage, gebouwd als premiewoning. Dergelijke
woningen vormen min of meer het archetype van de
wat duurdere woningbouw in de wijk Kersenboogerd
uit die periode. Eenvoudige vormgeving. De woningen bestaan uit twee verdiepingen met kap met een
naastgelegen, aangebouwde garage, oorspronkelijk
voorzien van een plat dak. Nu bij veel woningen voorzien van een kap. Conform de strenge stedenbouwkundige uitgangspunten gebouwd in rode baksteen.
De kap is gedekt met rode betonpannen. Aan de voorgevel zijn de woningen op de begane grond vergroot
met een serreachtig volume, voorzien van een lessenaarsdak onder een flauwere helling als het hoofddak. Door deze opzet blijft het hoofdvolume beperkt
terwijl er toch beschikt kan worden over een ruime
woonkamer. Ook is er een zachtere overgang tussen
straat en bebouwing bereikt. De garage is binnendoor
vanuit de entreehal te bereiken.

Groep van diverse woningen gebouwd naar de stijl
van de Amsterdamse school. Deze expressionistische
stijl wordt gekenmerkt door toepassing van ambachtelijke uitbundigheid in het timmer-, metsel-, smeeden glazenierswerk. Het Scheepvaartshuis (1916) in
Amsterdam (architect Van der Mey) is daarvan een
beroemd voorbeeld. Andere kenmerken van deze stijl
zijn onder andere de zeer plastische toepassing van
metselwerk (veelal in rode baksteen) in een bijzonder metselverband, witte ramen en kozijnen, dakpannen als gevelbekleding enz.
In de Matissehof zien we een gemoderniseerde (lees:
vereenvoudigde maar zorgvuldig gedetailleerde)
versie. Het project heeft absoluut een eigen identiteit,
waarbij vooral de vrijstaande villa’s sterk opvallen.
De vormgeving van deze villa’s is op de verschijningsvorm van een scheepsboeg geïnspireerd. De dakopbouw kan als een stuurhut worden gezien. De witte
hekjes langs het balkon versterken de verwijzing
naar scheepsbouwarchitectuur.
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2 onder 1 kap-woningen
1989
Zeeman architecten te Hoorn
Zeeman Vastgoed
Cypres 1 t/m 85
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19. Woningen
Type:
Bouwjaar:
Architect:
Opdrachtgever:
Lokatie:

Woningen
2002
Klaus en Brandjes te Haarlem
Bouwfonds Woningbouw
Charlotte van Pallandhof en
John Raedeckerhof

De woningen zijn ontworpen om de overgang tussen
het groene gebied oostelijk van de bebouwing en
de rand van de woonwijk te verzachten. Tussen het
weidelandschap en de woningen ligt een vaart waar
de woningen dicht tegen aan liggen. De woningen,
die aan de oostzijde slechts één verdieping hoog zijn,
zijn voorzien van een flauw hellende kap waarop een
gras-sedumbegroeiing is aangebracht. In het dak zijn
uitsneden gemaakt ten behoeve van patio’s.
Het gras-sedumdak loopt over de volle lengte van het
bouwblok door. Het landschap zet zich als het ware
over de woningen door. De woningen tonen zich aan
de straatzijde als twee-onder-een-kap woningen.
De gevels zijn daar drie verdiepingen hoog en de
woningen zijn door terugliggende garages gekoppeld.
De daklijst heeft een groot overstek.
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Bangert-Oosterpolder
De wijk Bangert/Oosterpolder vormt de nieuwste
woonwijk van Hoorn en ligt in het uiterste noordoosten van de gemeente. De wijk wordt aan de noordzijde
begrensd door de Westfrisiaweg en aan de oostzijde
door de Rijnweg en de Noorderdracht.
Met de realisatie van deze wijk heeft Hoorn straks
zijn fysieke grenzen bereikt. Meer bouwgrond van
enige omvang (met uitzondering van de Blauwe
Berg) is er niet meer en verdere opgaven zullen
vooralsnog alleen door ‘inbreien’ kunnen worden
verkregen. De wijk is ontworpen door het stedenbouwkundig bureau Van Herik Partners. Stedenbouwkundig uitgangspunt is de oorspronkelijke verkaveling als uitgangspunt voor het ontwerp te nemen.
In de uitwerking is het landschap echter geheel
opnieuw ontworpen omdat de oorspronkelijke verkavelingstructuur niet overeenkwam met de gewenste
woningopzet. De richting van het sloten is wel gelijk
gebleven. Een hoofdontsluitingsweg, haaks op de
oude linten vormt een belangrijk onderdeel in het
plan. Aan deze ‘Strip’ worden in een later stadium ook
de voorzieningen zoals scholen gerealiseerd.
Als uitgangspunt voor de architectuur van het eerste
deel van deze nieuwe wijk dient (citaat) ‘de kenmerkende Noord-Hollandse / West-Friese bouwstijl’.
Daarbij wordt o.a. het dorp Kolhorn als voorbeeld
genoemd. De combinatie van steen met hout, langsen dwarskappen, verspringende rooilijnen en kleurige
bovengevels worden genoemd als kenmerkend voor
die opzet. ‘Streekeigen’ bouwen wordt als uitgangspunt genomen. Ruimte, groen en water worden ook
veelvuldig als beoogde kwaliteiten genoemd.
Verder wordt veel belang gehecht aan het instand
houden van de kwaliteiten van de oorspronkelijke
linten van Blokker en Zwaag.
Uiteindelijk komen er in de totale wijk 3.400 wonin-
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Bangert-Oosterpolder

gen, voor circa 10.000 mensen. Fase één is nu
gerealiseerd, fase twee is in uitvoering.
Meerdere fasen zullen nog volgen. Nu nog alleen het
allereerste deel van de wijk klaar is, is het te vroeg
voor een beschouwing. Wel valt op dat de woningen
zeer strak in het gelid staan en dat de afwisseling
tussen dwars- en langskappen bijna als verplichtend
wordt ervaren. De sterke kleuren van de imitatie-houten topgevels vragen nog om gewenning en roepen
geen herinneringen op aan Kolhorn. Het water is op

veel plaatsen aanwezig, enkele bruggen zijn voorzien
van bijzondere (kunst) leuningen. Behoudens enkele
appartementengebouwen kent de wijk nog geen
andere bebouwingssoorten. Wijk- of winkelcentra zijn
nog niet gerealiseerd, ook zijn er nog geen definitieve
scholen. Een prijsvraagwinnend plan voor een wijkcentrum met scholen van architect Krier en Kohl ging
in verband met de kosten niet door. Momenteel wordt
er een multifunctionele centrum (school, kinder
opvang, sporthal, enz.) gerealiseerd welke ontworpen
Bangert-Oosterpolder

is door Rudy Uytenhaak te Amsterdam. De foto’s van
de diverse woningen dienen als illustratie voor de
sfeer van het eerste deel van de wijk, de woningen
worden hier niet als architectuurproject besproken.
De bouw van de wijk zal nog enige jaren in beslag
nemen, de huidige crisis zorgt voor vertraging.
Opvallend is dat er bij advertenties voor de verkoop
van de woningen van de tweede fase nadrukkelijk
wordt vermeldt dat er ‘bakstenen gevels’ worden
toegepast.
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1. Woningen
Woningen
2005 en verder
Stedenbouwkundig ontwerp
Van Herik Partners
Opdrachtgever: Gemeente/ particulier
Lokatie:
o.a. Heemraad, Vredenmaker,
Dijkgraaf en Waarschap
Type:
Bouwjaar:
Architect:

Eerste woningen opgeleverd in 2005.

tekst ontbreekt
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Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze
sponsoren en naar de volgende personen die op de
een of andere manier hun medewerking aan deze
gids hebben gegeven, te weten; medewerkers bureau
Erfgoed, bestuur Architectuurcentrum, Gytha Heeren,
Ronald Plak, Jaap van der Hout.
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Joost Buchner (Aalsmeer, 1949) is architect en heeft zijn opleiding aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.
Na enkele jaren gewerkt te hebben bij diverse architectenbureaus in Amsterdam en Alkmaar is hij in 1977 in dienst
gekomen bij de gemeente Hoorn. De eerste jaren actief op het gebied van de stadsvernieuwing, daarna zowel
nieuwbouw als restauratie. Vanaf 2009 is hij bureauhoofd Erfgoed (monumentenzorg en archeologie) bij de gemeente
Hoorn. Verder is hij vanaf de oprichting van het Architectuurcentrum actief als bestuurslid.

