REGISTER
PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Hasselaarsweg 2-4, 1704 DW, Heerhugowaard
Sectie S 1067
1912
Onbekend
20-08-2000

HISTORIE: Voormalig café “De Koffiemolen” werd in 1912 gebouwd in Art Nouveaustijl. Sinds 1996
doet het gebouw dienst als Chinees specialiteitenrestaurant. N.B. De houten aanbouw tegen de
linkerzijgevel valt buiten de bescherming.

WAARDERING:
Het voormalige café “De Koffiemolen" is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard dorpscafé uit het eerste kwart van de
20ste eeuw, opgetrokken in art-nouveaustijl. Vanwege de beeldbepalende ligging op een kruispunt, is
het gebouw tevens ruimtelijk van belang.
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REGISTER
PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Huygendijk 14 - 16, 1703 RH, Heerhugowaard
Sectie O 190
1790 (oorsprong), 1869 (hoge bouwmassa), 1908 (verbouw)
2000-2016 (verbouw)
Onbekend
20-08-2000

HISTORIE: Het voormalige Polderhuis kreeg op verschillende tijdstippen tussen 1790 en 1908 zijn
monumentale vorm; door diverse verbouwingen vanaf 1908 tot heden kreeg het gebouw echter zijn
huidige uiterlijk (de verbouwingen worden in eigen beheer gedaan). Het in mei 1999 grotendeels
gesloopte lagere middengedeelte van het polderhuis diende als vergaderzaal voor het polderbestuur
van de Heerhugowaard. Links van de vergaderzaal werd in 1869 voor de polderbaas een vrijstaand
woonhuis van twee bouwlagen gebouwd dat naderhand (vermoedelijk in 1908) naar voren is verlengd
en verbonden werd met het lagere middengedeelte. De bouw van het woonhuis werd (ook toen al!) in
eigen beheer uitgevoerd door het aanbesteden van de levering van de benodigde bouwmaterialen (op
21 april 1869, tegelijkertijd met de jaarlijkse aanbesteding van de overige voor de polder benodigde
materialen) en door het inhuren van werklui ( R.A.A. archief polder Heerhugowaard, inv. nrs. 638b en
642a). Uit de bewaarde maandstaten van gedane werkzaamheden en uitbetaalde arbeidslonen over
1869 blijkt, dat in de periode mei-juli acht tot twaalf man werkzaam waren en in de periode augustus oktober twee of drie man (achter elke naam wordt het aantal gewerkte uren, het uurloon en het salaris
vermeld). De huidige eigenaar van het polderhuis kwam tijdens een verbouwing van de woning een
plank tegen met het opschrift “Den 11 October A 1869 / Willem Joon oud 28 jaren”. Diezelfde naam
wordt ook meermalen in de maandstaten genoemd. Het grootste deel van het metselwerk van de
voorgevel is na 1999 vernieuwd. De voor-en rechterzijgevel van de haaks op het middengedeelte
staande schuur rechts, zijn in regelmatige perioden vanaf de jaren ‘80 vernieuwd. Ook van binnen is
de schuur intensief verbouwd en wordt anno 2015/16 tot woning verbouwd; de schuur valt buiten de
bescherming.

WAARDERING: Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch
oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven voormalig polderhuis van de Heerhugowaard
e
daterend uit het laatste kwart van de 18 eeuw met een aangebouwde dienstwoning voor de
e
polderbaas uit het derde kwart van de 19 eeuw.

e

Foto begin 20 eeuw
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REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Huygendijk 17, 1703 RG, Heerhugowaard
Sectie P 2500
1877, 1889 vergroot
J. Leguit (waarschijnlijk)
20-08-2000

HISTORIE: Het voormalig gemaal werd in eigen beheer gebouwd onder leiding van de toenmalige
1
polderbaas J. Leguit die het bestek schreef en het gebouw vermoedelijk ook heeft ontworpen. Het
door de ijzergieterij "De Prins van Oranje" te ’s Gravenhage geleverde bemalingswerktuig bestond uit
twee vijzels met een doorsnede van 2,05 m, ieder aangedreven door een ééncilinder condenserende
2
stoommachine van 60 pk, waarbij de benodigde stoom geleverd werd door drie stoomketels . De
aanleiding om van wind- op stoombemaling over te gaan was de overvloedige regenval in de winter
3
van 1874-1875 waardoor een groot deel van de polder ruim vijf weken onder water stond . In de
vergadering van 2 december 1876 besloot het polderbestuur een stoomgemaal te bouwen aan de
Oostertocht op de plaats van vijzelmolen nr. 25. Om de bouw te kunnen bekostigen werd een lening
van f 100.000,- aangegaan. In 1889 werd de capaciteit van het gemaal vergroot door bijplaatsing van
een centrifugaalpomp, aangedreven door een direct gekoppelde compound stoommachine met ketel
4
(dezelfde leverancier als in 1877). Om de nieuwe machines te kunnen plaatsen werd het gebouw
naar ontwerp van architect Goldberg vergroot, vermoedelijk door het aan beide kanten te verlengen
(deze aanbouwen met lessenaardak zijn opgetrokken in machinale baksteen en niet zoals het overige
muurwerk in handvormsteen). Het werk werd gegund aan aannemer J. Oldenburg uit Bergen die met f
5
16.800,- als één na laagste inschrijver uit de bus kwam. Wegens het hoge kolenverbruik, liet het
polderbestuur in 1906 de ingenieurs W.C. en K. de Wit onderzoek doen naar de toestand van het
stoomgemaal met als doel het hoge kolenverbruik terug te dringen. Op hun advies werden binnen het
bestaande gebouw de twee stoommachines met vijzels vervangen door nieuwe met centrifugaalpompen en twee ketels door nieuwe met een grotere capaciteit. In 1935 werd het gemaal omgebouwd
tot dieselgemaal. Een olietekort als gevolg van de Tweede Wereldoorlog dwong het polderbestuur
reeds zes jaar later over te gaan tot elektrificatie van het gemaal. In de periode 1957-1960 werd het
ketelhuis in het rechter gedeelte van het gemaal verbouwd tot vergaderzaal met (achterin) kluis en
toiletgroep, en werd aansluitend achter de voorgevel een vestibule en een keuken gerealiseerd (in
eigen beheer uitgevoerd naar ontwerp van het "Adviesbureau voor polderbemalingen J. v.d. Boogaard
6
te Aalsmeer"). De bestaande dubbele paneeldeur in het midden van de voorgevel maakte hierbij
plaats voor een keukenvenster en de vensters ter weerszijden werden vervangen door een dubbele
deur waarvan de rechter toegang geeft tot de vestibule en de linker tot de machinehal. In de
achtergevel kwamen onder meer twee wc-ramen. In 1979 werd het rechter gedeelte van het gemaal in

1

In de notulen van de vergadering van het polderbestuur van 12 december 1876 (RAA, archief polder Heerhugowaard,
inv.nr. 26) staat over de bouw het volgende: "Voorts werd de polderbaas gemachtigd tot het aankopen van de
benoodigde gereedschappen voor de bouw der machine alsmede om een bestek te maken en die de Heere Conyn,
Jansen, Graftdyk en de Wit (houtleveranciers, JVDL) toetezenden van het benoodigde damhout en het hout van de
fundeering, en de steenen kalk, en Cement aan te koopen by Stoel te Alkmaar alsmede ook bij Geveke aldaar. Hierna
werd besloten om P. Leguit by den bouw die machine te gebruiken als onderopzigter tegen een loon van / 10,-- per
week, en dat het volk by de uitvoering zullen worden gebruikt wanneer dat noodig is waarvoor hun alsdan een verhoogd
loon zal worden uitbetaald".
2
RAA, archief polder Heerhugowaard, inv.nr. 41 (ingekomen stukken 1906-1910), in opdracht van het polderbestuur
opgesteld onderzoeksrapport van de ingenieurs W.C. en K. de Wit d.d. 7-4-1906 waarin de bestaande toestand van het
stoomgemaal wordt omschreven evenals hoe op de hoge bemalingskosten te bezuinigen. De naam van de leverancier
van de stoommachines blijkt uit de notulen van de vergadering van het polderbestuur van 24-4-1878: "Werd besloten de
Directie van de Maatschappy Yzergietery de Prins van Oranje te 's Gravenhage te berigten dat zy over de derde termyn
van de aannemingsom kunnen disponeren alsmede dat de machines naar genoegen werken."(RAA, archief polder
Heerhugowaard, inv.nr.26)
3
J. Belonje, De Heer-hugowaard (1629-1929); een geschiedenis van den polder, Alkmaar, Van Putten & Oortmeijer,
1929
4
RAA, archief polder Heerhugowaard, inv. nr. 41, rapport W.C. en K. de Wit d.d. 07-04-1906
5
RAA, archief polder Heerhugowaard, inv.nr. 26, vergadering d.d. 1-6-1889
6
Gemeentehuis Heerhugowaard, secretarie-archief, perceelsdossier 3853
3

7

opdracht van de Stichting Huygen-Dyck verbouwd tot poldermuseum. Tot de ingebruikname van het
naastgelegen nieuwe gemaal in 1996 heeft het pand als gemaal dienst gedaan. In 1999 vond een
inwendige verbouwing plaats om het gebouw naast het poldermuseum geschikt te maken als
trouwzaal.
De schoorsteen rechts achter het gemaal is gesloopt.

WAARDERING: Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch
e
oogpunt als merendeels gaaf bewaard poldergemaal daterend uit het vierde kwart van de 19 eeuw en
als voormalig gemaal van de polder Heerhugowaard. Daarnaast is het gebouw ruimtelijk van belang
vanwege de beeldbepalende ligging tussen de Huygendijk en het lager gelegen polderland.
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Ibidem
4
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Jan Glijnisweg 15, 1703 RL, Heerhugowaard
Sectie P 6932
1925
Aris Groot (bouwkundige)
20-08-2000

HISTORIE: Boerderij die gelijktijdig werd gebouwd met de naastgelegen boerderij Jan Glijnisweg 13 in
opdracht van landbouwer K. van Langen voor één van zijn zonen. Aris Groot, bouwkundige te
Heerhugowaard en tevens gemeente-opzichter, tekende het door neorenaissance en art nouveau
beïnvloede ontwerp (R.A.A., secretarie-archief gemeente Heerhugowaard, inv.nr. 133, bouwaanvraag
feb. 1925). De bouw was in handen van de plaatselijke aannemer P. Bot. In de jaren '70 is de
rechterzijgevel van het stalgedeelte vernieuwd.
In 2003 is de boerderij ingrijpend verbouwd. Daarbij is de oorspronkelijke interieurindeling
uitgebroken, de kelder dichtgezet (nog aanwezig onder de entreehal) en zijn twee moderne
dakkapellen toegevoegd.

WAARDERING: De boerderij is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als
e
grotendeels gaaf bewaard gebleven stolp met aangebouwd voorhuis uit de jaren ’20 van de 20 eeuw.
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Jan Glijnisweg 30, 1703 RL, Heerhugowaard
Sectie P 540
1922-23
J.F. Klomp (Den Haag)
28-8-2000

HISTORIE:
Rooms-katholieke kerk uit 1922-1923 met bijbehorende pastorie uit dezelfde tijd. De aan de H. Familie
gewijde kerk en de rechts hiervan gelegen pastorie werden gebouwd door de plaatselijke aannemer
P. Bot naar ontwerp van de Haagse architect J.F. Klomp (18661946). (Archief gemeente
Heerhugowaard, perceelsdossier 2881).
Opdrachtgever was het kerkbestuur van de nieuw opgerichte parochie van de H. Familie te
Heerhugowaard. Oorspronkelijk zou de kerk een veertig meter hoge fronttoren krijgen, maar deze
kwam wegens bezuinigingen te vervallen. De eerste steen voor de in Neogotische stijl gebouwde kerk
werd gelegd op 29 juni 1922 door deken M.P.A. Ooms van Alkmaar. Links tegen de linkerzijgevel
werd in 1946-1947 een ketelhuis met kolenbergplaats aangebouwd. In 1966 zijn de kerk en pastorie
ingrijpend verbouwd. De kerk kreeg middenvoor een door de Amsterdamse architect Fr. Boogers
ontworpen moderne portaaluitbouw waarboven een open klokkenstoel met twee luidklokken (Aagje en
Adriaan genaamd naar hun schenkers). De gotische tracering in de vensters van de zijgevels van de
kerk was reeds eerder vervangen door een moderne betonnen variant. De pastorie werd naar ontwerp
van de Alkmaarse architect W.E.J. Doedens ingrijpend verbouwd waarbij onder meer dakopbouwen,
erkers verdwenen en de vensterindeling grondig gewijzigd werd (oorspronkelijk merendeels series van
drie of vijf gekoppelde vensters met zes-of negen-ruits bovenlichten).

WAARDERING:
De kerk met bijbehorende pastorie is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch
oogpunt als gedeeltelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een neogotische kerk uit het eerste
e
kwart van de 20 eeuw.
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Jan Glijnisweg 57, 1703 RK Heerhugowaard
Sectie P 2469
e
e
17 of 18 eeuw
onbekend
28-8-2000

HISTORIE:
Stolpboerderij genaamd "De Landman" (voorheen "De Rustenburg"). Deze grote stolp met dubbel
vierkant en staart dateert uit de 17de of 18de eeuw. Vermoedelijk is het achterste vierkant naderhand
e
(in de 18 eeuw) toegevoegd, aangezien de twee achterste vierkantstijlen minder zwaar zijn
uitgevoerd en afwijkende poeren hebben. De sobere voorgevel en de linkerzijgevel dateren uit
e
omstreeks 1900. Eind jaren '30 van de 20 eeuw liet de toenmalige eigenaar Willem Appelman de
rechterzijgevel op het linker gedeelte na vernieuwen (mededeling eigenaar 1999). Het interieur was in
1999 nog grotendeels oorspronkelijk; bijzonder is een uit de eerste helft van de 19de eeuw daterende
smuiger waarop dieren staan afgebeeld.
In 2015 is het interieur (m.u.v. de smuiger) van de boerderij uitgebroken; in 2007 is een vergunning
voor wijziging eerste fase afgegeven. Anno 2016 is het bouwplan nog niet uitgevoerd.

WAARDERING:
De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
e
merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van ene 18 eeuwse Noord-Hollandse stolp waarin een
e
bijzondere smuiger uit de eerste helft van de 19 eeuw.
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Jan Glijnisweg 59, 1702 PA Heerhugowaard
Sectie P 547
1881-1882
Willem Frederik du Croix
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige onderwijzerswoning uit 1881-1882. De woning werd gelijktijdig met de
naastgelegen en inmiddels gesloopte openbare lagere school én de eveneens gesloopte lagere
school met onderwijzerswoning aan de Middenweg 479 in De Noord, (zie aldaar) gebouwd in opdracht
van B&W van Heerhugowaard. Alle vier gebouwen zijn ontworpen door de Alkmaarse architect Willem
Frederik du Croix (1828-1887) in een door Neorenaissance en chaletstijl beïnvloede bouwstijl. Du
Croix was vanaf 1856 tot aan zijn overlijden in 1887 stadsarchitect van Alkmaar. Het initiatief tot de
scholenbouw kwam van de inwoners van Heerhugowaard: bij de ingekomen stukken van 1880 bevindt
zich een petitie waarin voorgesteld wordt twee nieuwe scholen te bouwen omdat de bestaande school
aan de Middenweg te ver afgelegen en te klein is voor de circa 300-350 leerlingen (R.A.A. Archief
gemeente Heerhugowaard, inv. nr.13). Op 31 augustus 1881 vond in Koffyhuis de Zwaan te
Heerhugowaard de aanbesteding plaats van beide vierklassige (160 leerlingen) scholen met
onderwijzerswoning. De bouw van de onderwijzerswoning en school in 't Kruis werd voor 25.500,gegund aan de Oterleker aannemer J. Verweel die voor 26.000,-ook de school en onderwijzerswoning
in De Noord bouwde.(R.A.A. gemeente heerthugowaard, inv. nr. 130). In een brief van 13 juni 1882
deelt Du Croix het college mee, dat de voortgang van de bouw te wensen over laat en dat ook de aan
de aannemer opgedragen verbeteringen niet worden uitgevoerd. Op 31 maart 1922 werd de
onderwijzerswoning in 't Kruis verkocht aan het R.K. Kerkbestuur van de H. Dionysius, dat ook de
naastgelegen school overnam (R.A.A. gemeente Heerhugowaard, inv. nr. 60.3). Bij een interne
verbouwing troffen de huidige eigenaren onder de oudste behanglaag kranten aan uit 1882.
e
e
N.B. De houten bijkeukenaanbouw (4 kwart 20 eeuw)rechtsachter maakt evenals de naastgelegen
garage geen deel uit van de bescherming.

WAARDERING: Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als
karakteristieke en grotendeels gaaf bewaard gebleven onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de
e
19 eeuw. Tevens heeft het pand situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek
van de Jan Glijnisweg en de Rustenburgerweg.

8

REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Kerkweg bij 26, 1704 DH Heerhugowaard
Sectie R 522
1460
28-8-2000

HISTORIE: In Mechelen gegoten bronzen luiklok uit 1460 genaamd Dionysius. De klok is afkomstig uit
de in 1965 gesloopte hervormde kerk van Veenhuizen (bouwjaar 1862) en hing ook in de aan de
heilige Dionysius gewijde voorgangers op de plaats van de gesloopte kerk. Sinds 1983 hangt de klok
in een stalen klokkenstoel naast het nieuwe kerkgebouw.

WAARDERING: De klok is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard
e
gebleven 15 eeuwse luiklok van de gesloopte kerk van Veenhuizen.
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Kerkweg bij 28, 1704 DH Heerhugowaard
Sectie R 27
e
Laatste kwart 19 eeuw
28-8-2000

HISTORIE: In de Kerkweg gelegen brug over het punt waar de Noorder-en Zuiderkruistocht
samenvloeien. Gezien de vormgeving van de brugleuning dateert de brug vermoedelijk uit het laatste
kwart van de 19de eeuw.

WAARDERING:
De brug is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven en voor het
e
platteland zeldzame boogbrug uit het laatste kwart van de 19 eeuw.
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REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Kerkweg 28, 1704 DH Heerhugowaard
Sectie R 59
1889
Willem Frederik du Croix
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige onderwijzerswoning uit 1889 met bijbehorende openbare lagere school uit
1892. Samen met de onderwijzerswoning aan de Rustenburgerweg 59 en aan de Middenweg 479 is
ook deze school een product van de Alkmaarse stadsarchitect Du Croix.
De onderwijzerswoning ligt aan de zuidzijde van de Kerkweg. De linksachter tegen de woning aangebouwde tweeklassige school (gemeenteschool nr.2) dateert in oorsprong uit 1850 en werd in 1885
naar ontwerp van de Alkmaarse stadsarchitect Willem Frederik du Croix (1828-1887) gerenoveerd /
herbouwd (R.A.A. gemeente Heerhugowaard, inv. nr. 13 en 14) na een brand in februari 1892. Op 21
mei van dat jaar werd door B&W van Heerhugowaard de wederopbouw aanbesteed. Het bestek
vermeldt onder meer dat de afgebrande ruïne moest worden opgeruimd en dat enkele bestaande
muren en fundamenten moesten worden afgebroken. Het werk werd in drie delen aanbesteed: 1. de
afbraak en het metsel- en stukadoorswerk, gegund aan C. Appelman voor 1075,--, 2. het timmer-,
ijzer- zink-, lood-en koperwerk, gegund aan O. Keien voor 975,-- en 3. het schilder- en glaswerk,
gegund aan P. Scholten voor 165,-- (R.A.A. gemeente Heerhugowaard inv. nr. 130). Tot de opheffing
van de school in 1934 heeft het gebouw als zodanig dienst gedaan. De onderwijzerswoning werd
gebouwd op de plaats van een gesloopte voorganger. De aanbesteding van deze door de Alkmaarse
bouwkundige H.J. de Vries ontworpen woning vond blijkens het door de huidige eigenaar bewaarde
bestek plaats op 6 maart 1889 in het raadhuis aan de Middenweg. De dubbele portaaluitbouw tegen
de rechterzijgevel van het schoolgebouw is in de jaren '70 vervangen door een moderne aanbouw de
zich uitstrekt tot de achtergevel van de onderwijzers woning. Deze aanbouw maakt geen deel uit van
de bescherming.

WAARDERING: De voormalige openbare lagere school van Veenhuizen met bijbehorende
onderwijzerswoning is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als
grotendeels gaaf bewaard gebleven dorpsschool met onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de
e
19 eeuw. Tevens heeft het gebouw situationele waarde vanwege de landelijke ligging aan de
Kerkweg.
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 28, 1703 RC Heerhugowaard
Sectie P 5450
e
e
17 of 18 eeuw, gedeeltelijk herbouwd in 1884
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij, vroeger genaamd “Veldzigt”; gezien de zware vierkants-constructie dateert
deze in oorsprong uit de 17de of 18de eeuw (hij is zichtbaar op de eerste Topographische en Militaire
Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 1857-1858). In het vierde kwart van de 19de eeuw zijn de
buitengevels (volgens Henk Komen na een brand) van deze Noord-Hollandse stolp vernieuwd. Een
tegen de binnenzijde van de paneeldeur halverwege de darswand bevestigd plankje, waarop in
potlood de tekst "M. Klaver / timmerman in den / Heer Hugo / Waard 1884", doet vermoeden, dat deze
verbouwing in 1884 heeft plaatsgevonden. Sindsdien heeft het exterieur slechts kleinere wijzigingen
ondergaan. Zo zijn in 1955 de twee bedsteden tussen de woon-en slaapkamer verwijderd en is ter
plaatse in de voorgevel een raam aangebracht (het derde raam van Iinks) (perceelsdossier 3562). Het
interieur verkeert nog gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat.

WAARDERING:
De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een rond een oudere kern opgetrokken NoordHollandse stolp uit het laatste kwart van de 19de eeuw . Tevens is de boerderij vanwege haar
markante hoofdvorm ruimtelijk van belang.
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REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 30, 1703 RC Heerhugowaard
Sectie P 5601 en P 5604
e
e
1869, schuur 1 kwart 20 eeuw
onbekend
28-8-2000
e

HISTORIE: Stolpboerderij van oorsprong uit 1869 en varkensschuur uit het eerste kwart van de 20
eeuw. De stolp werd gebouwd in opdracht van de 21-jarige Eefje Kaper op een stuk weiland dat zij
gekocht had van Helena Heerles. Het exterieur van de boerderij verkeert ten tijde van de aanwijzing in
2000 op de vernieuwde voorgevel na nog grotendeels in de originele staat. In het interieur is het
stalgedeelte nog vrijwel oorspronkelijk. Links van de stolp staat verder van de weg af een voormalige
varkensschuur. Deze schuur dateert vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en maakt
evenals de achter de boerderij gelegen boomgaard, deel uit van de bescherming. De boerderij is in
2000 opnieuw opgebouwd met behoud van het historisch vierkant, de inwendig verhoogde koestand
binnenshuis, het rechthoekige grondplan, het schilddak en de kelder met plavuizen.

WAARDERING: Het ensemble van stolpboerderij met bijbehorende varkensschuur en boomgaard is
van cultuurhistorisch belang vanwege de ensemblewaarde. De rond een oudere kern opgetrokken
Noord-Hollandse stolp uit het laatste kwart van de 19de eeuw, samen met de oorspronkelijke
varkensschuur en boomgaard vormen nog een goed voorbeeld van een vroegere agrarische eenheid.
Het ensemble is vanwege deze kwaliteit ook ruimtelijk van belang.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 32, 1703 RC Heerhugowaard
Sectie P 2897
1877
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij, genaamd “Wolvenhof”, uit 1877 met (voorheen) bijbehorende boomgaard.
De boerderij is gebouwd als vervanger van een “huysmanswoning” en werd gebouwd in opdracht van
Klaas van der Busse ter vervanging van een voorganger die zijn grootvader in 1853 gekocht had. Van
het exterieur zijn de hoofdvorm en de voorgevel nog grotendeels intact. Het interieur is niet meer
oorspronkelijk. Rechts van de stolp bevond zich een boomgaard die bij de boerderij hoorde. Deze
boomgaard is anno 2015 weg gehaald.

WAARDERING:
De stolpboerderij (met voorheen bijbehorende boomgaard) is van algemeen belang uit
cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld
van een Noord-Hollandse stolp uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Daarnaast is de boerderij
ruimtelijk van belang vanwege haar markante hoofdvorm en ligging op ruime afstand van de weg.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 155, 1702 HB Heerhugowaard
Sectie N 3849
e
Laatste kwart 19 eeuw
onbekend
28-8-2000
e

HISTORIE: Rentenierswoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw. In het eerste kwart van de 20
eeuw liet de toenmalige eigenaar, burgemeester W. van Slooten, achter de woning op circa 1 meter
van de achtergevel een klein kantoor bouwen, dat evenals de vlak achter het huis gelegen waterput
deel uit maakt van de bescherming. Typologisch is het pand een rentenierswoning. Dit type woonhuis
werd in de tweede helft van de 19de eeuw veel gebouwd op het platteland van Noord-Holland.
Kenmerkend zijn de rechthoekige hoofdvorm, de enkele bouwlaag met schilddak, en de symmetrische
opzet van de voorgevel, vaak met een risalerende en/of verhoogde middenpartij (hier niet het geval)
en hoekpilasters. In 1952 werd het woonhuis in opdracht van het Nederlands Hervormd Kerkbestuur
te Heerhugowaard verbouwd tot verenigingslokaal waarbij de rechterzijgevel en de rechter helft van
het interieur werden gewijzigd (R.A.A. gemeente Heerhugowaard perceelsdossier 842). Sinds 1974
doet het pand weer dienst als woonhuis.
N.B. Het naderhand gerealiseerde tussen lid en de tegen de achtergevel van het genoemde
kantoortje aangebouwde garage vallen buiten de bescherming.

WAARDERING:
Het woonhuis met bijbehorend kantoor en waterput is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een
e
rentenierswoning uit het laatste kwart van de 19 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 166, 1702 HE Heerhugowaard
Sectie N 6835 / N 6836
1870
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige pastorie gebouwd in 1870. Het pand is, evenals de gelijktijdig gebouwde
naastgelegen Hervormde kerk, opgetrokken in Neo-Romaanse trant. Aannemer was vermoedelijk
Pieter Ruiter uit Winkel, die ook de kerk gebouwd heeft. De architect van de kerk en pastorie is
vooralsnog onbekend. In 1970 werd de pastorie in twee woningen gesplitst waarbij het interieur
volledig werd vernieuwd en het exterieur enkele kleine wijzigingen onderging (Perceelsdossier 1797).
Zo werden de driehoekige geveltoppen in gewijzigde vorm vernieuwd, de bestaande twee
dakkappellen vervangen door vier nieuwe, en maakten de zijingang in de linkerzijgevel en de
bijkeuken linksachter plaats voor een nieuwe entree respectievelijk een grotere aanbouw waarin een
woonkamer en bijkeuken. Naar verluidt lagen op de daken oorspronkelijk leien.
N.B. De vier genoemde dakkapellen maken evenals de aanbouw linksachter geen deel uit van de
bescherming.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
e
grotendeels gaaf bewaard gebleven pastorie uit het derde kwart van de 19 eeuw, opgetrokken in
neoromaanse trant. Daarnaast heeft de voormalige pastorie tezamen met de naastgelegen hervormde
kerk stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging in het centrum van
Heerhugowaard.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 168, 1702 HE Heerhugowaard
Sectie N 410
1870
J. de Haan en H.G. Gallay uit Amsterdam.
28-8-2000

HISTORIE: Nederlands-Hervormde kerk daterend uit 1870 met bijbehorend toegangshek. Deze in
Neo-romaanse trant opgetrokken kerk werd gebouwd door aannemer Pieter Ruiter uit Winkel.
Architecten waren J. de Haan en H.G. Gallay uit Amsterdam (www.PKN-Heerhugowaard.nl). In de
jaren '60 is de kerk gerenoveerd, waarbij onder meer de vloer is vernieuwd.
e
Aan de weg staat sinds 1983 een uit de tweede helft van de 20 eeuw daterend ijzeren toegangshek,
dat deel uit maakt van de bescherming. Dit hek stond oorspronkelijk aan de overkant van de
Middenweg (ter hoogte van nr. 159). In 2014 (opgeleverd januari 2015) werd een nieuw
Ontmoetingscentrum achter de kerk gebouwd. Deze aanbouw valt buiten de bescherming.

WAARDERING:
Het kerkgebouw met bijbehorend toegangshek is van algemeen belang uit architectuur- en
cultuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven neoromaanse kerk uit het derde
e
kwart van de 19 eeuw. Daarnaast heeft de kerk, tezamen met de naastgelegen voormalige pastorie
een stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging in het centrum van
Heerhugowaard. Tevens is de kerk van belang vanwege het daar in aanwezige Flaesorgel uit 1873.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 179, 1701 GA Heerhugowaard
Sectie D 2822
1835
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Voormalig raadhuis uit 1835, opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het rechter gedeelte
van het pand deed aanvankelijk dienst als veldwachterswoning en was later in gebruik als
onderwijzerswoning. Van de haaks tegen de achtergevel aansluitende tweeklassige openbare lagere
school resteert het voorste gedeelte. In 1951 werd het achterste gedeelte van de school verbouwd tot
werkplaats van Openbare Werken (R.A.A. Heerhugowaard perceelsdossier 4933). De rest van het
pand is in 1955 verbouwd tot gezondheidscentrum, toegankelijk via een nieuwe serre-achtige entree
tegen de achtergevel. In 1984 volgde een verbouwing tot woonhuis waarbij de door een plat dak
vervangen kap op het ingekorte school gedeelte terugkeerde. De in chaletstijl uitgevoerde dakopbouw
middenvoor dateert gezien de stijlkenmerken en de ter plaatse doorgezaagde dakgording van na de
bouwtijd (vermoedelijk de jaren '60 of '70 van de 19de eeuw). Tot de bouw van een nieuw raadhuis in
1914 heeft het pand als zodanig dienst gedaan.
N.B. De genoemde aangebouwde entree tegen de achtergevel en de twee moderne
dakkapellen op het voormalige schoolgedeelte vallen buiten de bescherming.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als uitwendig
e
grotendeels gaaf bewaard gebleven voormalig raadhuis uit het tweede kwart van de 19 eeuw,
opgetrokken in neoclassicistische stijl.
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Middenweg 200, 1701 GG Heerhugowaard
Sectie N 4333
1835
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Voormalig bejaardenhuis daterend uit 1912-1913. Dit "Tehuis voor Ouden van dagen en
Hulpbehoevenden" werd in opdracht van de gemeente gebouwd naar ontwerp van gemeenteopzichter Aris Groot. De aanbesteding vond plaats op 27 december 1912, waarna het werk gegund
werd aan de plaatselijke aannemer Gerrit Hartland, die met f 5321,-de laagste van de tien inschrijvers
was (R.A.A. gemeente Heerhugowaard, inv.nr 130). Initiatiefnemer achter de nieuwbouwplannen was
gemeenteraadslid J. Met, die in de raadsvergadering van 7 februari 1912 voorstelde een nieuw
armenhuis te bouwen. Na onderzoek ging de gemeenteraad op 7 mei 1912 akkoord met nieuwbouw
“om de oude arme menschen een beter thuis te verschaffen". In de raadsvergadering van 19 juli 1912
werden vier door de gemeentearchitect gemaakte plannen beoordeeld en werd het vierde als meest
geschikte uitgekozen. In 1950 liet de gemeente het gebouw volgens de plannen van
gemeentearchitect E. Besteman renoveren door de plaatselijke aannemer AJ. de Koning (secretariearchief perceelsdossier 4300). Hierbij werden onder meer de twee slaapzalen rechts op de begane
grond verbouwd tot een ruime conversatiezaal in oudhollandse stijl. Op de tot dan als bergruimte
gebruikte zolderverdieping kwamen één- en tweepersoons slaapkamers en twee slaapzalen met
chambrettes (afscheiding d.m.v. een gordijn). De twee bestaande aanbouwen tegen de achtergevel
werden evenals de vensters en deuren vernieuwd. Naderhand was in het gebouw de gemeentelijke
sociale dienst gehuisvest. In 1983 werd het pand verbouwd tot woningen voor geestelijk
gehandicapten. Vanaf 2000 is het pand in gebruik bij Jos Kamp Assurantiën.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als in hoofdvorm gaaf bewaard
e
gebleven gemeentelijk bejaardenhuis uit het eerste kwart van de 20 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 206, 1701 GH Heerhugowaard
Sectie N 5065
1935
H. Thunissen van Thunissen en Hendricks
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige burgemeesterswoning uit 1935 genaamd ´’t Huygenwaert". Deze in de stijl van
de Amsterdamse School opgetrokken villa werd in opdracht van B&W van Heerhugowaard gebouwd
naar ontwerp van ir. H. Thunnissen van het Haagse architectenbureau Thunnissen en Hendricks
(gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 4483). De uitvoering was in handen van de plaatselijke
aannemer P. Bot. Thunnissen en Bot waren geen onbekenden van elkaar, omdat zij tussen 1928 en
1940 als architect en aannemer samenwerkten aan de bouw van de St. Willibrordusstichting in Heiloo.
Middenweg 206 is gebouwd met een partij bakstenen die overbleef bij de bouw van Willibrord
(mededeling destijds van de toenmalige bewoner de heer J. Schreurs).
Oorspronkelijk waren bijna alle vensters volledig beglaasd met pastel kleurig glas in lood. Anno 2015
zijn de vensters allen voorzien van nieuwe, dubbele beglazing. Ook zijn uit drie parterrevensters één
of twee middenstijlen gezaagd. Verder verkeert het exterieur evenals het interieur nog vrijwel in de
oorspronkelijke staat. Tot 1972 heeft het pand dienst gedaan als burgemeesterswoning.

WAARDERING:
De villa is van algemeen belang uit architectuurhistorisch en cultuurhistorisch oogpunt als grotendeels
e
gaaf bewaard gebleven burgemeesterswoning uit de jaren ’30 van de 20 eeuw, opgetrokken in de stijl
van de AmsterdamseSchool.

20

REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 212, 1701 GH Heerhugowaard
Sectie N 2764
1916
J. Kamp, Heerhugowaard
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige kassierswoning daterend uit 1916. Het in art-nouveaustijl opgetrokken pand
werd gebouwd door en naar ontwerp van timmerman J. Kamp te Heerhugowaard (R.A.A.
Heerhugowaard, inv. nr. 131, bouwaanvraag febr, 1916). Opdrachtgever was J. Borst, kassier van de
plaatselijke Boerenleenbank. In 1988 is het pand verbouwd waarbij onder meer het interieur op de
begane grond werd vernieuwd en de bestaande uitbouw linksachter vervangen werd door een nieuwe
aanbouw over de volle breedte van de achtergevel. Deze aanbouw maakt geen onderdeel uit van de
bescherming.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
e
karakteristieke en merendeels gaaf bewaard gebleven kassierswoning uit het eerste kwart van de 20
eeuw, opgetrokken in art-nouveaustijl.
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Middenweg 252, 1701 GJ Heerhugowaard
Sectie G 1066
1937
Eef Besteman, Heerhugowaard
28-8-2000

HISTORIE: Markant gelegen woonhuis uit 1937. Het op een kruising van wegen gesitueerde pand
werd in opdracht van de gezusters A. en A. Scholten gebouwd naar ontwerp van de Heerhugowaarder
architect Eef Besteman in een aan de late Amsterdamse School verwante bouwtrant. Aannemer was
Groot en Besteman te Heerhugowaard en Alkmaar. In 1997 is het interieur verbouwd en de uitbouw
linksachter gewijzigd en vergroot.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als karakteristiek en
e
grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit de jaren ’30 van de 20 eeuw. Tevens heeft het
pand situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging op een driesprong.
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KADASTRALE AANDUIDING:
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AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 273, 1701 GD Heerhugowaard
Sectie N 5202
circa 1880
Bernardus Kamp
28-8-2000

HISTORIE: Rentenierswoning met beeldbepalende leilinden ervoor. Het geheel dateert van omstreeks
1880. De woning werd gebouwd door de plaatselijke aannemer Bernardus Kamp (1841-1915), die er
vermoedelijk ook ging wonen (de huidige eigenaar is een achterkleinzoon van hem). Typologisch is
het pand een rentenierswoning. Dit type woonhuis werd in de tweede helft van de 19de eeuw veel
gebouwd op het platteland van Noord-Holland. Kenmerkend zijn de rechthoekige hoofdvorm, de
enkele bouwlaag met schilddak, en de symmetrische opzet van de voorgevel waarin de nadruk ligt op
de veelal risalerende en verhoogde middenpartij. Stilistisch vertoont Middenweg 273 uiteenlopende
invloeden: de getoogde bovendorpels van de vensters gaan indirect terug op de Franse
barokarchitectuur van de 17de en 18de eeuw, de paneeldeur en de banden in de dakopbouw zijn neorenaissance kenmerken, en het flauw hellende zadeldak met ruim overstek van de dakopbouw wijst
op invloed van de chaletstijl. Naderhand is de woning vergroot met een aanbouw over de volle
breedte van de achtergevel. In 1997-1998 heeft een renovatie plaatsgevonden waarbij onder meer het
voegwerk en de dakgoten zijn vernieuwd (kunststof), de begane grond werd verbouwd en de zwarte
geglazuurde Friese golfpannen op het voorschild zijn vervangen door gesmoorde Hollandse pannen.
De leilinden in de voortuin maken deel uit van de bescherming.

WAARDERING:
Het pand met bijbehorende leilinden is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch
oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een rentenierswoning uit de tweede
e
helft van de 19 eeuw.
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Middenweg 307, 1701 GE Heerhugowaard
Sectie N 5286
1918
Aris Groot
28-8-2000

HISTORIE: Boerderij, van oorsprong uit 1918 genaamd "Scherpenheuvel" met bijbehorend tuinhuis.
Deze voormalige pachtboederij, die bestaat uit een woongedeelte waarachter een dwarsgeplaatste
Zuid-Hollandse stal, werd ontworpen en gebouwd door de plaatselijke aannemer, bouwkundige en
gemeenteopzichter Aris Groot (gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 4227). Opdrachtgever was
H.A.C. Fabius, "Kapitein der Huzaren" te 's Gravenhage. De in nieuw-historiserende stijl opgetrokken
boerderij verving een afgebrande stolpboerderij. Dat gekozen werd voor de bouw van een ZuidHollandse stal en niet voor een stolpboerderij hangt wellicht samen met de herkomst van de
opdrachtgever uit Den Haag. In 1942 of '43 liet de toenmalige bewoner P. Blauw voor zijn invalide
vrouw S. Nierop links in de voortuin een prieeltje bouwen. Dit markante en opvallend gesitueerde
gebouwtje maakt deel uit van de bescherming.
In 2001 is de toen zeer vervallen boerderij intensief gerestaureerd, gerenoveerd en veranderd, waarbij
het noordelijk deel van de stal is ingekort.

WAARDERING:
De boerderij met bijbehorend tuinhuis is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een uit het eerste kwart van
e
de 20 eeuw daterende boerderij met Zuid-Hollandse stal. Daarnaast heeft de boerderij
zeldzaamheidswaarde vanwege haar bijzondere opzet en situationele waarde vanwege de
opvallende ligging op een kruispunt.
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Middenweg 354-356, 1701 GM Heerhugowaard
Sectie N 4282 en N 4281
1950-51
C.D. van Reijendam en H.J. Hermans
28-8-2000

HISTORIE: Dubbel woonhuis in 1950-1951 gebouwd voor twee medewerkers van de tegenover
gelegen coöperatieve melkfabriek "Excelsior" (in 1981 gesloopt). Het pand werd ontworpen in de stijl
van de Delftse School door het Alkmaarse architectenbureau C.D. van Reijendam & H.J. Hermans
(archief Heerhugowaard, perceelsdossier C 4328). De bouwkosten bedroegen circa f 30.000,-. In de
linker woning (nr. 356) woonde de onderdirecteur van de melkfabriek en in de kleinere rechter woning
(nr. 354) de centrifugist. Achter het pand bevindt zich een dubbele stenen berging in dezelfde
bouwstijl. Deze wordt door een muur op de grens van de achtertuinen verbonden met de achtergevel.
De berging en de muur dateren uit de bouwtijd, horen bij het ontwerp en maken daarom deel uit van
de bescherming.

WAARDERING:
Het pand met bijbehorende berging en tussenmuur is van algemeen belang uit architectuurhistorisch
en cultuurhistorisch oogpunt als voormalige personeelswoningen van de coöperatieve melkfabriek
e
“Excelsior” en als karakteristiek en gaaf bewaard gebleven dubbel woonhuis uit het midden van de 20
eeuw, opgetrokken in de stijl van de Delftse School.
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Middenweg 401 - 403, 1704 BA Heerhugowaard
Sectie S 2226 en S 2225
1916
Aris Groot, bouwkundige en gemeente-opzichter
28-8-2000

HISTORIE: Dubbele arbeiderswoning uit 1916, gebouwd naar ontwerp van Aris Groot, bouwkundige
te Heerhugowaard en tevens gemeente-opzichter (R.A.A. Heerhugowaard, inv.nr. 131).
Opdrachtgever was het bestuur van de ruim 50 meter zuidelijker gelegen coöperatieve zuivelfabriek
"Excelsior", dat de woningen liet bouwen voor twee van haar medewerkers. De sobere architectuur
van het pand kan omschreven worden als late art-nouveau. In 1962-1963 werd tussen de achtergevel
en het uit de bouwtijd daterende dubbele schuurtje op het achtererf een dubbele bijkeuken
gerealiseerd (ontwerp en uitvoering: C. Kooij te Heerhugowaard, Heerhugowaard, perceelsdossier
3647). N.B. De bovengenoemde bijkeukens (thans keukens) vallen buiten de bescherming. In 2002 is
pand nr. 401 uitgebouwd aan de noordzijde; enige jaren later ook nr. 403.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf
e
bewaarde dubbele arbeiderswoning uit de jaren ’10 van de 20 eeuw, gebouwd in opdracht van de
coöperatieve zuivelfabriek "Excelsior".
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Middenweg 411, 1704 BA Heerhugowaard
Sectie S 2620
1862
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij die in 1862 gebouwd werd door Pieter Kuiper, pachter op boerderij
Middenweg 409. Noordelijk van dit perceel lag een landpad, dat liep van de Middenweg tot de
Westertocht, het Binkhorstpad, later verbasterd tot Burghorstpad. Ten noorden van dit pad werd
Middenweg 409 gebouwd. Deze kleine stolp heeft boven de voormalige stalgevel links nog een
traditionele lage wand (het aangekapte dakje dat buiten de gebinten van een koestal steekt).

WAARDERING:
De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een kleine Noord-Hollandse stolp daterend uit
e
het derde kwart van de 19 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 433, 1704 BB Heerhugowaard
Sectie S 2790
1910 (eigenaar zegt 1902)
onbekend
28-8-2000
e

HISTORIE: De stolp met voorhuis uit het begin van de 20 eeuw genaamd "Maria Jacoba Hoeve" (met
bijbehorende paardenstal uit 1941) werd gebouwd op de plaats van een 18de-eeuwse stolpboerderij,
waarbij gebruik is gemaakt van het oorspronkelijke vierkant. Dit vierkant werd naar voren toe vergroot
met een tweede vierkant waartegen een nieuw woonhuis in art-nouveaustijl werd aangebouwd. Van
de oorspronkelijke stolp resteert daarom het vierkant en de darswand rechts die sinds 1910 door een
aangebouwde varkensschuur aan het oog onttrokken wordt.
De in opdracht van C. Kuiper Jz. gebouwde paardenstal rechts op het achtererf verving een
voorganger op dezelfde plaats. De nieuwe paardenstal "dienende tot een tweetal boxen voor twee
dekhengsten" werd ontworpen en vermoedelijk ook gebouwd door Klaas Silver uit Hoogwoud
(Gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 1876). In 1948 werd het bestaande keukenraam (een Traam) in de rechterzijgevel van de woning vervangen door een eveneens door Silver ontworpen
driedelig keukenvenster.
N.B. Buiten de bescherming vallen de moderne ligboxenstal (ca. 1972) tegen de linkerzijgevel en
de aanbouw (1962) tegen de achtergevel van de boerderij.

WAARDERING:
De boerderij met bijbehorende paardenstal is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven art-nouveau stolp met
e
e
voorhuis uit het eerste kwart van de 20 eeuw met een 18 eeuwse kern. Daarnaast is de boerderij
ruimtelijk van belang vanwege haar markante hoofdvorm en ruime ligging. Wegens het gaaf
bewaarde interieur heeft de boerderij tevens een zeldzaamheidswaarde.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 433a, 1704 BB Heerhugowaard
Sectie S 1352
1954
Jb. De Vries uit Nieuwe Niedorp
28-8-2000

HISTORIE: Woonhuis uit 1954 genaamd "Op de Hoge Wurft". Het landelijk gelegen pand werd
ontworpen en gebouwd door aannemer Jb. de Vries uit Nieuwe Niedorp als rentenierswoning voor
veehouder C. Kuiper die boerde in de naastgelegen Maria Jacoba Hoeve (Middenweg 433). De
architectuur van het volgens de Premieregeling Woningbouw gebouwde pand vertoont invloeden van
de Amsterdamse School. Op 15 januari 1954 werd de bouwvergunning verleend en in juli van
datzelfde jaar vond de afschouw plaats (Heerhugowaard, perceelsdossier 1876). De vensters in de
voor-, linkerzij-en achtergevel waren vroeger voorzien van roedenramen. In de rechterzijgevel zijn
deze nog wel aanwezig. De linker zijgevel (Z) is omstreeks 1996 opnieuw opgetrokken met behoud
van de bestaande indeling.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als deels gaaf
e
bewaard gebleven voorbeeld van een uit de jaren ’50 van de 20 eeuw daterend woonhuis
opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 451, 1704 BB Heerhugowaard
Sectie S 2987
1927
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Tuinderswoning "Sunny Home" met naastgelegen koolschuur. Beide werden in 1927
gebouwd in opdracht van de tuinder Aris Kist (informatie bewoonster 1999). De bijkeuken
rechtsachter dateert, evenals de aanbouw tegen de achtergevel van de koolschuur uit 1959
(Gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 1595). Naderhand heeft de serre tegen de achtergevel
van de woning plaats gemaakt voor een als keuken dienende uitbouw van de kamer linksachter. N.B.
De genoemde latere aanbouwen tegen de achtergevel van het woonhuis en de schuur maken geen
deel uit van de bescherming.

WAARDERING:
Het woonhuis en de naastgelegen koolschuur zijn van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven tuinderswoning en
e
koolschuur daterend uit de jaren ’20 van de 20 eeuw. De koolschuur heeft tevens
zeldzaamheidswaarde omdat het één van de laatste koolschuren is die in Heerhugowaard hebben
gestaan.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 454, 1704 BK Heerhugowaard
Sectie S 2992, S 2993, S 2994
e
vierde kwart 19 eeuw
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Boerderij genaamd "Hoeve Oostwijk" bestaande uit een stolp, voor welke dwars een
woonhuis is gebouwd. Vóór 1655 stond op deze locatie al een boerderij. In 1880 werd het R.C.
Maagdenhuis uit Amsterdam eigenaar van de stolp; de stolp werd in 1897 gesloopt en vervangen door
de huidige. Links van de boerderij bevindt zich een koolschuur uit 1906 en rechts op het achtererf
staat een kleinveeschuur. Beide schuren maken deel uit van de bescherming. Wegens bezwaren van
de eigenaar konden de panden alleen vanaf de openbare weg worden beoordeeld.

WAARDERING:
De boerderij met bijbehorende twee schuren, is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit het vierde kwart
e
van de 19 eeuw vóór een oudere stolpboerderij met kleinveeschuur en als voorbeeld van een
e
koolschuur uit het eerste kwart van de 20 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 479, 1704 BC Heerhugowaard
Sectie S 203 (woning) en S 1059 (waterkelder die in tuin ligt)
1881-1882
Willem Frederik du Croix
28-8-2000

HISTORIE: De voormalige onderwijzerswoning uit 1881-1882 met waterkelder werd tezamen met de
inmiddels gesloopte achterliggende openbare lagere school gebouwd naar ontwerp van de Alkmaarse
architect Willem Frederik du Croix in een door neorenaissance en chaletstijl beïnvloede bouwstijl.
Opdrachtgever was de gemeente Heerhugowaard die gelijktijdig in 't Kruis een school (inmiddels
gesloopt) met onderwijzerswoning (Jan Glijnisweg, zie aldaar) liet bouwen, eveneens naar ontwerp
van du Croix. Willem Frederik du Croix was van 1856 tot aan zijn dood in 1887 stadsarchitect van
Alkmaar. Het initiatief tot de scholenbouw kwam van de inwoners van Heerhugowaard: bij de
ingekomen stukken van 1880 bevindt zich een petitie waarin voorgesteld wordt twee nieuwe scholen
te bouwen omdat de bestaande school aan de Middenweg te ver afgelegen en te klein is voor de circa
300-350 leerlingen (R.A.A. archief Heerhugowaard, inv. nr. 13). Op 31 augustus 1881 vond in
Koffyhuis de Zwaan te Heerhugowaard de aanbesteding plaats van beide vierklassige (160 leerlingen)
scholen met onderwijzerswoning. De bouw van de onderwijzerswoning en school in De Noord werd
voor fl. 26.000,- gegund aan de Oterleker aannemer J. Verweel die voor fl. 25.500,- ook de school en
onderwijzerswoning in 't Kruis bouwde (R.A.A. Heerhugowaard, inv. nr. 130). In een brief van 13 juni
1882 deelt du Croix het college mee dat de voortgang van de bouw te wensen over laat en dat ook de
aan de aannemer opgedragen verbeteringen niet worden uitgevoerd. De gemeente verkocht in 1922
de onderwijzerswoning aan het" RK Kerkbestuur der Parochie van het Heilig Hart van Jezus", die ook
de achterliggende school had overgenomen. In de naderhand gepleisterde linkerzijgevel bevond zich
een vier-ruits zoldervenster. De voorgevel was oorspronkelijk voorzien van zes-ruits schuifvensters.
De bovenlichten hiervan zijn vernieuwd en uit de onderramen zijn de roeden gezaagd.
In de achtertuin bevindt zich een waterkelder uit de bouwtijd die deel uit maakt van de bescherming.
N.B. Op 9-9-2015 is een Omgevingsvergunning verleend voor een wijziging aan de achtergevel
(gemeente Heerhugowaard, archief BWT), welke in eigen beheer wordt uitgevoerd.

WAARDERING:
Het pand met bijbehorende waterkelder is van algemeen belang uit architectuurhistorisch en
cultuurhistorisch oogpunt als karakteristiek en grotendeels gaaf bewaard gebleven
e
onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de 19 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 523, 1704 BE Heerhugowaard
Sectie S 1234
e
18 eeuw
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij genaamd "Lelyhof" met erf, bomen en koolschuur. Gezien de zware
vierkantconstructie en de in gele handvormsteen opgetrokken linkerzijgevel dateert deze voormalige
pachtboerderij tenminste uit de 18de eeuw. In 1730 wordt de boerderij omschreven als "een
huismanswoning met plantage en heerschapsvertrekken onder hetselve dak" (Monumentaal
Heerhugowaard, p. 270). Eigenaar in dat jaar is de Amsterdamse koopman Matthijs Ooms. Aan zijn
echtgenote Margaretha Lely dankt de boerderij haar naam. De huidige, uit 1915 daterende voorgevel
werd in opdracht van Nan Pool ontworpen en gebouwd door C. Hartland, "Mr. Timmerman" te
Heerhugowaard. In 1950 maakte het riet op het rechter dakschild plaats voor een pannendak en werd
de tegen de rechterzijgevel aangebouwde koolschuur vervangen door een enigszins bredere
"aardappelbewaarplaats " (ontworpen door P.J.Oudeman i.o.v zijn vader Klaas Oudeman).De
wapensteen in de achtergevel van de koolschuur werd daarbij overgezet naar de nieuwe achtergevel.
Het is onduidelijk waar deze wapensteen oorspronkelijk was ingemetseld en van welke familie dit
wapen is (mogelijk bevond het zich in de vroegere voorgevel). In 1966 is het woongedeelte in de
boerderij verbouwd en vergroot. N.B. De tegen de rechterzijgevel van de boerderij aangebouwde
schuur is uitsluitend beschermd vanwege de wapens teen in de achtergevel
Rechts van de boerderij staat een koolschuur daterend uit het interbellum. Deze schuur werd
gebouwd in opdracht van de veehouder en tuinder Klaas Oudeman, die sinds zijn huwelijk in 1918 de
boerderij pachtte. Van de dubbele water- en windsingel rond de enigszins verhoogd gelegen boerderij
resteert het gedeelte langs de Middenweg. Dit maakt evenals de koolschuur, de bomen langs de
oprijlaan en de vijf in de onderstaande omschrijving genoemde vruchtbomen deel uit van de
bescherming.

WAARDERING:
De stolpboerderij met bijbehorende bomen en koolschuur, is van algemeen belang uit
cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven Noorde
Hollandse stolp uit de 18 eeuw en als zeldzame en gave koolschuur uit het interbellum. Vanwege
haar markante hoofdvorm en ruime ligging in de dorpskern van De Noord, is de boerderij tevens
ruimtelijk van belang.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
Sectie S 2675
1910
C.P.W. Dessing (Gouda)
28-8-2000

HISTORIE: De Rooms-katholiek kerk met bijbehorende pastorie uit 1910 werden gebouwd naar
ontwerp van architect C.P.W. Dessing uit Gouda. De aanbesteding van de bouw vond plaats op 30
december 1909 waarna het werk voor f 62.782,-gegund werd aan de Haarlemse aannemers
Schiphorst en Philips. Op 21 april 1910 werd de eerste steen gelegd door deken H. Ebbenhuizen van
Alkmaar die op 22 november van datzelfde jaar de kerk inzegende. De aan het Heilig Hart van Jezus
gewijde kerk werd in mei 1911 ingewijd door bisschop A.J. Callier van Haarlem.
Reden voor de bouw van een kerk in De Noord was dat de Dionysiuskerk voor de parochianen in
het noordelijk deel van de Heerhugowaard te ver lag en te klein werd. Daarom benoemde Callier
in april 1909 de kapelaan van de Haagse Jozefkerk Chr. Helwig tot kapelaan in 't Veld met de
opdracht een nieuwe parochie voor te bereiden. Over de plaats van de nieuwe kerk ontstond naijver tussen de parochianen omdat zowel aan de Middenweg als aan de Veenhuizerweg een
gratis bouwterrein werd aangeboden. Bij bisschoppelijk besluit werd uiteindelijk gekozen voor het
door de weduwe C. Woltman-Elpers te Amsterdam beschikbaar gestelde perceel aan de
Middenweg. De Heilig Hartkerk is gebouwd in Neo- romaanse trant. De bovenbouw van de
markante hoektoren vertoont Byzantijnse invloeden. Wellicht heeft Dessing zich hierbij laten
inspireren door de romaans-byzantijnse architectuur van de Sacré-Coeur (1876-1919) in Parijs,
de belangrijkste Heilig Hartkerk ter wereld. In 1953-1954 werd tegen de linkerzijgevel van de
kerk een kleine Mariakapel aangebouwd in aangepaste stijl (ontwerp: architect Overtoom te
Alkmaar; uitvoering: Langedijk). De vijf gebrandschilderde koorramen zijn in 1961 vervaardigd
door de bekende glazenier Joep Nicolas in Tegelen. De overige ramen in de kerk zijn in 19581959 voorzien van pastel kleurig glas in lood (atelier fa. Geutjes te Venlo geadviseerd door Joep
Nicolas). In 1968 is het priesterkoor verhoogd en vergroot en zijn het hoogaltaar, de uit 1939
daterende houten communiebanken en de preekstoel uit 1926 (Maas, Haarlem) verwijderd. De
door een klein tussenlid met de kerk verbonden pastorie is opgetrokken in een relatief sobere
baksteenarchitectuur die aansluit bij het kerkgebouw.
N.B. De twee naderhand gerealiseerde lage aanbouwen tegen de sacristie vallen buiten de
bescherming.

WAARDERING:
Het kerkgebouw met bijbehorende pastorie is van algemeen belang uit architectuur- en
cultuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een neo-romaanse
e
trant gebouwde kerk uit het eerste kwart van de 20 eeuw. Tevens heeft de kerk met haar
beeldbepalende toren grote stedenbouwkundige waarde.

35

36

REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Middenweg 584, 1704 BR Heerhugowaard
Sectie S 2375
circa 1885
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij uit omstreeks 1885. De geblokte hoekpilasters van de voorgevel wijzen op
Neoclassicistische invloeden. Vanaf omstreeks 1928 werd de stolp bewoond door een uit Hem
afkomstige tuinder, die op de ingekorte koestal linksachter enkele koeien hield en het vierkant
gebruikte voor de opslag van onder meer kool, aardappelen, etc. Het achter het vierkant gesitueerde
achterom werd verbouwd tot bewaarplaats van pootaardappelen waartoe in de achtergevel een grote
glazen pui werd geplaatst. De rechterzijgevel is evenals het interieur vernieuwd.

WAARDERING:
De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als redelijk
e
gaaf bewaard gebleven Noord-Hollandse stolp uit het vierde kwart van de 19 eeuw. Vanwege haar
markante hoofdvorm is de boerderij tevens ruimtelijk van belang.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Molenweg 8, 1704 DL Heerhugowaard
Sectie R 188
1933
G. Hartland, Heiloo
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij uit 1933. De in opdracht van Evert Schoen door de Waardse timmerman
W.F. Kuiten, gebouwde stolp verving een afgebrande voorganger. (R.A.A. gemeente Heerhugowaard
inv.nr. 135). Architect G. Hartland te Heiloo tekende het ontwerp. De architectuur vertoont invloeden
van de Amsterdamse School (onder meer in de gekoppelde vensters en de deuren van het
woongedeelte). De landelijk gelegen boerderij wordt door een ruim voorerf gescheiden van de
openbare weg. De bovenlichten van het aan de voorgevel grenzende woongedeelte waren
oorspronkelijk voorzien van glas in lood. Om een betere lichtinval te krijgen zijn deze glas-inloodramen verwijderd en opgeslagen.
N.B. De uit 1967-1968 daterende stalaanbouw tegen de rechterzijgevel maakt geen deel uit van de
bescherming.

WAARDERING:
De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als
e
grotendeels gaaf bewaard gebleven Noord-Hollandse stolp uit het tweede kwart van de 20 eeuw.
De boerderij is vanwege haar markante hoofdvorm en landelijke ligging tevens ruimtelijk van belang.

38

REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Oostdijk 23, 1701 DB Heerhugowaard
Sectie P 42
1923
onbekend
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige bakkerij uit 1923, onderdeel van de voormalige buurtschap De Draai. De in
opdracht van broodbakker C. Groot gebouwde woning annex bakkerij verving een op 9 juli van dat
jaar afgebrande voorganger. Blijkens het op 31 juli 1923 ingediende verzoek tot wederopbouw was de
uitvoering in handen van de gebroeders Poland. Zij woonden in het naastgelegen pand Oostdijk 25.
Het exterieur is afgezien van twee vernieuwde dakkapellen en enkele gewijzigde vensters en deuren
nog intact. In het interieur is onder meer het winkeltje rechtsvoor herkenbaar gebleven.
N.B. De uit omstreeks 1955 daterende schuur rechts van het pand maakt geen deel uit van de
bescherming.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
e
merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een uit het eerste kwart van de 20 eeuw
daterende bakkerij op het platteland.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Oostdijk 25, 1701 DB Heerhugowaard
Sectie P 550
1862 (bouw), 1922 (verbouw)
Cornelis Poland
28-8-2000

HISTORIE: Woonhuis met achterliggende molenmakerswerkplaats gelegen in de voormalige
buurtschap De Draai. Het woonhuis werd in 1862 gebouwd in opdracht van timmerman Cornelis
Poland (1827-1880) die het met de bijbehorende timmerzaak in 1865 voor fl. 1200, -verkocht aan zijn
broer Dirk Poland (1831-1903),de eerste timmerman-molenmaker Poland en grondlegger van het nog
bestaande molenmakersbedrijf Poland dat hier tot halverwege de jaren '90 van de 20ste eeuw
gevestigd was. (Ed Dekker, “Het molenmakersbedrijf Poland, een ambachtelijke traditie van 130 jaar
in Heerhugowaard”, West-Frieslands Oud en Nieuw 62 (1995) pag. 59).
Het woonhuis is in 1922 verbouwd waarbij onder meer de voorgevel een dakopbouw kreeg, de zesruits schuiframen plaats maakten voor schuiframen met drie-ruits bovenlicht, en het rieten dak
vervangen werd door een pannendak. De rechts op het achtererf gesitueerde houten molenmakerswerkplaats dateert vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Het interieur kon niet worden beoordeeld (anno 1999 én 2015). De moderne aanbouw (1998) tegen
de achterzijde van het woonhuis valt buiten de bescherming.

WAARDERING:
Het woonhuis met bijbehorende houten werkplaats is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als zeldzame en gaaf bewaarde molenmakerswerkplaats uit het eerste
e
e
kwart van de 20 eeuw en als karakteristieke, uit het derde kwart van de 19 eeuw daterende
stolpwoning, waarvan het exterieur nog grotendeels verkeert in de toestand van na de verbouwing in
e
het eerste kwart van de 20 eeuw. Tevens is het complex van historische waarde omdat het
e
molenmakersbedrijf Poland hier vanaf de oprichting in 865 tot ver in de 20 eeuw gevestigd was.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Oostdijk 51, 1701 DC Heerhugowaard
Sectie P 4244
1949-1950
S. Vis, Oudkarspel
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij genaamd "Maria Hoeve" uit 1949-1950, gebouwd op een locatie van een
voormalige “herenhuizing” of “heerschapshuis” uit 1631. De naar ontwerp van architect S. Vis in
Oudkarspel gebouwde boerderij verving een afgebrande voorganger. Opdrachtgever was veehouder
A. Oudhuis (de aannemer is niet bekend). Op 8-8-1949 werd de bouwvergunning verleend en in juni
1950 vond de afschouw plaats. De architectuur van de boerderij vertoont zowel late Amsterdamse
School (o.a. potdekselwerk, dakopbouw) als Delftse School invloeden (o.a. parterrevensters). De stal
werd in 1983 vergroot met een forse aanbouw tegen de achtergevel. In het eerste decennium van de
e
21 eeuw zijn er grootschalige interieurwijzigingen gerealiseerd. Het vierkant is gehandhaafd.
N.B. De genoemde stalaanbouw tegen de achtergevel maakt geen deel uit van de bescherming.

WAARDERING:
De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
aan de buitenzijde grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een stolp van het NoordHollandse type uit het midden van de 20ste eeuw. Vanwege haar markante hoofdvorm is de
boerderij tevens ruimtelijk van belang.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Oterlekerweg 3, 1703 RM Heerhugowaard
Sectie P 6711
1938-1939
H.J. Schaap, Alkmaar
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij uit 1938-1939 genaamd "Grenshoeve" met (voorheen) achtergelegen
kapschuur uit omstreeks 1900. De op de grens tussen Heerhugowaard en Schermer (gemeente
Alkmaar) gelegen boerderij werd gebouwd in interbellum-architectuur naar ontwerp van de Alkmaarse
architect H.J. Schaap.
Opdrachtgever was de veehouder, tuinder en bollenkweker Dirk Kuilboer. Zijn zoon Nico legde
op 7 september 1938 de eerste steen. De nieuwe boerderij verving een in slechte staat
verkerende voorganger. Het rechter venster in de linkerzijgevel en de vensters in de voorgevel
zijn vervangen door moderne aluminium vensters die op de parterre dezelfde indeling hebben.
De kapschuur is in 2012 gesloopt (bouwarchief gemeente Heerhugowaard).
N.B. De bescherming betreft alleen de stolp, geen aanbouwen.

WAARDERING:
De boerderij (met de voorheen aanwezige schuur) is van algemeen belang uit architectuur- en
cultuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven stolpboerderij uit het tweede
e
kwart van de 20 eeuw, opgetrokken in interbellum-architectuur. De schuur was van belang als
e
karakteristieke en grotendeels gaaf bewaard gebleven kapschuur uit het laatste kwart van de 19
e
of het eerste kwart van de 20 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Rustenburgerweg 126, 1703 RZ Heerhugowaard
Sectie P 9188
1915
Aris Groot
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij met voorhuis uit 1915 genaamd "Reigerhof" (voorheen "Houtzicht"). De in
opdracht van onderwijzer J. Klomp te Beverwijk gebouwde boerderij verving een stolp die in 1914 was
afgebrand. Blijkens de bouwaanvraag werd het werk uitgevoerd door "A. Klaver en As. Groot Co".
(R.A.A., Heerhugowaard, inv.nr 130, 27-5-1915). Laatstgenoemde Aris Groot, naast bouwkundige ook
gemeente-opzichter, heeft de in art-nouveaustijl opgetrokken boerderij vermoedelijk ontworpen (de
bouwtekening is ongesigneerd). In 1950 is het stalgedeelte als gevolg van blikseminslag afgebrand.
De toenmalige eigenaar, de weduwe J. Klomp te Schoorl, liet dit gedeelte in 1950-1951 herbouwen
naar ontwerp van architect D. Noë te Assendelft. (Gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 1929).
Het nieuwe stalgedeelte is meer naar voren gebouwd zodat de bestaande dwarsgang achterin het
woongedeelte kwam te vervallen.
N.B. De tegen de linkerzijgevel aangebouwde loopstal maakt geen deel uit van de bescherming.

WAARDERING:
De boerderij is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
e
merendeels gaaf bewaard gebleven stolp met voorhuis uit het eerste kwart van de 20 eeuw.
Daarnaast is de boerderij ruimtelijk van belang vanwege haar markante hoofdvorm.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Rustenburgerweg 149, 1703 RV Heerhugowaard
Sectie P 569 (vm. woning) en P 2178 (vm. school)
1922-1923
Aris Groot
28-8-2000

HISTORIE: Voormalige Openbare Lagere school met onderwijzerswoning uit 1922-1923. Het in late
art-nouveaustijl opgetrokken pand werd gebouwd in opdracht van de gemeente Heerhugowaard naar
ontwerp van gemeentearchitect Aris Groot. De aanbesteding vond plaats op 6 november 1922 en
werd diezelfde dag voor fl. 18.966,-- gegund aan W. van Duin, aannemer te Spanbroek. Op 25 mei
1923 werd het nieuwe gebouw opgeleverd. De bouw van de school hing samen met de Lager
Onderwijswet van 1920. Als gevolg van de gelijkschakeling van het openbaar en bijzonder onderwijs
zou de bestaande vierklassige Openbare Lagere School vanwege het grote aantal katholieke
leerlingen grotendeels ontvolkt raken. Het kerkbestuur van de parochie van de H. Dionysius bleek
bereid om de bestaande school en onderwijzerswoning over te nemen. Voor de leerlingen waarvan de
ouders openbaar onderwijs verlangden werd een nieuwe tweeklassige openbare lagere school
gebouwd. Het gebouw heeft niet lang als zodanig dienst gedaan, want in 1946 werd de school in
opdracht van het R.K. Schoolbestuur van de Parochie H. Familie verbouwd tot kleuterschool waarbij
onder meer de vensterindeling enigszins werd gewijzigd door aannemer P. Bot (Gemeente
Heerhugowaard, perceelsdossier 4001). Sinds 1989 doet het gebouw dienst als woning en atelier
(gesplitst).

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
merendeels gaaf bewaard gebleven openbare lagere school met onderwijzerswoning daterend uit het
e
eerste kwart van de 20 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Rustenburgerweg 235, 1703 RV Heerhugowaard
Sectie P 6275
1929
Gebroeders Poland
28-8-2000

HISTORIE: Stolpboerderij uit 1929 met naastgelegen kleinveeschuur. De boerderij verving een in
slechte staat verkerende grotendeels houten voorganger waarvan het 17de-of 18deeeuwse vierkant
bleef staan. Rond dit vierkant bouwden de gebroeders Poland in opdracht van veehouder P. Hes een
nieuwe stolp (R.A.A. Inventarisnummer 134, bouwaanvraag dd 1-7-19229). Waarschijnlijk leverden zij
ook het ontwerp (de ontwerptekening bij de bouwaanvraag is ongesigneerd). De kleinveeschuur
rechts op het achtererf dateert vermoedelijk uit de 19de eeuw. Rond het ruime erf bevond zich vroeger
een windsingel van essen en iepen (thans merendeels knotwilgen). Van deze windsingel resteren
enkele essen langs de Rustenburgerweg.
In 2005 is de kleinveeschuur gerestaureerd en gewijzigd, in 2013 is de boerderij gerestaureerd en
gewijzigd.

WAARDERING:
De stolpboerderij met bijbehorende kleinveeschuur is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als vrijwel gaaf bewaard gebleven Noord-Hollandse stolp uit het tweede
e
e
e
kwart van de 20 eeuw met een 17 of 18 eeuws vierkant (telmerk!). Vanwege haar markante
hoofdvorm is de boerderij tevens ruimtelijk van belang.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Stationsweg 48, 1702 AG Heerhugowaard
Sectie N 2980
1919
Jan Leegwater
28-8-2000

HISTORIE: Woonhuis uit 1919. Het karakteristieke pand is ontworpen en gebouwd door de
Heerhugowaarder aannemer Jan Leegwater (mededeling eigenaar, de heer L.D. Stuurman). De
architectuur vertoont eigentijdse kenmerken zoals schuifvensters met meerruits bovenlichten en een
combinatie van schoonmetselwerk en contrasterend pleisterwerk. In 1949 liet de toenmalige eigenaar,
de weduwe De Jong -Groot te Alkmaar, rechts in de rechterzijgevel een venster aanbrengen (ontwerp
en uitvoering: A. Swager te Heerhugowaard) (Gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 3721). De
uitgebouwde bijkeuken linksachter maakte begin jaren zeventig plaats voor een nieuwe aanbouw.
Deze genoemde aanbouw valt buiten de bescherming.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als karakteristiek en
e
grotendeels gaaf bewaard woonhuis uit het eerste kwart van de 20 eeuw.
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PLAATSELIJKE AANDUIDING:
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING:
ARCHITECT:
AANWIJZINGSBESLUIT DD:

Stationsweg 52, 1702 AG Heerhugowaard
Sectie N 2978
1930
J.C. Klerq, Heerhugowaard
28-8-2000

HISTORIE: Woonhuis uit 1930. De woning werd gebouwd door aannemer J.C. Klerq te
Heerhugowaard (R.A.A. Heerhugowaard, inv.nr. 134, bouwaanvraag 11 december 1929).
Opdrachtgever was aannemer Jan Leegwater Jbzn. die er zelf ging wonen en het huis ook heeft
ontworpen in een door de Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant. In 1946-1947 werd het pand in
opdracht van het Gereformeerde Kerkbestuur van Heerhugowaard verbouwd tot pastorie (ontwerper
en aannemer: Jb. Lugtig te Heerhugowaard) (Gemeente Heerhugowaard, perceelsdossier 1717). Bij
deze verbouwing, waarvan tekeningen ontbreken, zijn vermoedelijk op de zolder meerdere
slaapkamers gerealiseerd (blijkens de ontwerptekening uit 1929 was oorspronkelijk alleen vóór op de
zolder een kamer afgeschoten). Om meer licht te krijgen werden toen ook de drie bestaande
gekoppelde glas-in-loodramen op de eerste verdieping van de voorgevel vervangen door twee negenruits vensters. Tot 1969 heeft het pand dienst gedaan als predikantswoning. In 2013 is de woning
gerenoveerd.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als karakteristiek en
e
(voorheen) grotendeels gaaf bewaard woonhuis uit het tweede kwart van de 20 eeuw, opgetrokken in
een door de Amsterdamse school beïnvloede bouwtrant.

49

REGISTER

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
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Stationsweg 53, 1702 AG Heerhugowaard
Sectie O 499
1916/17 en uitbreiding 1938 (kerk) / 1927 (begraafplaats)
Jan Leegwater, Heerhugowaard
28-8-2000 (kerk)

HISTORIE:
Ensemble van kerk en begraafplaats, gebouwd en aangelegd voor de gereformeerde gemeente.
Kerkje uit 1916/17. Deze kleine zaalkerk voor circa 100 kerkgangers werd gebouwd door en naar
ontwerp van de plaatselijke timmerman-aannemer Jan Leegwater (Gemeente Heerhugowaard,
perceelsdossier 4007). Opdrachtgever was de Raad der Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard. De
kerk werd gebouwd naast de uit 1912 daterende christelijke school. Na de ingebruikname van het
nieuwe kerkgebouw op 8 maart 1917 werd het oude kerkje aan de Middenweg (een tot kerkzaal
verbouwde stal) verkocht aan genoemde "ome Jan" Leegwater (Gereformeerde kerk Heerhugowaard
100 jaar onderweg, Heerhugowaard 1988, pag. 19). In 1938 werd de Stationswegkerk vanwege het
groeiende ledental vier meter naar voren vergroot en inwendig voorzien van een galerij (vergunning 86-1938; afschouw augustus 1938). Ook deze uitbreiding is ontworpen en gebouwd door J. Leegwater.
De nieuwe voorgevel in de stijl van de Amsterdamse School kreeg een karakteristiek torentje bekleed
met koper. Onder de ranke torenspits kwam een luidklok te hangen. Sinds de uitbreiding van '38 is het
exterieur op de vernieuwde deur in de achtergevel na, ongewijzigd. In de sobere kerkruimte bevindt
zich een Pels-orgel uit 1939 (in 1956 vergroot).
Begraafplaats. Na gemeentelijke toestemming van 30-7-1926 werd zuidwestelijk van de kerk een voor
de eigen gereformeerde gemeente bestemde begraafplaats met lijkenhuisje aangelegd achter de
boerderij van de weduwe Mej. Van der Oord. De gereedmelding bij de gemeente dateert van 2-111927 (R.A.A. 40.1.1.002/131).
De begraafplaats is aangelegd in een gereformeerde enclave in Heerhugowaard; de gereformeerde
kerk en school ten oosten daarvan waren al gebouwd.
De begraafplaats werd opgehoogd met zand afkomstig uit het kort daarvoor opgeheven Swager lijntje,
e
een particuliere spoorlijn vanaf het station van Heerhugowaard naar de Broekerhoek, die begin 20
eeuw was aangelegd door één van de rijke boeren in de buurt (informatie Henk Komen).
In Nederland zijn niet veel specifieke gereformeerde begraafplaatsjes (voor zover bekend hebben
alleen Nieuwe Pekela, Nijeveen, Siddeburen, Rijnsburg en Nieuwdorp nog een gereformeerde
begraafplaats). Omdat de gereformeerde gemeenten op zich niet heel groot zijn, konden waarschijnlijk
alleen heel rijke gereformeerde gemeenschappen zich een eigen begraafplaats veroorloven.

WAARDERING:
Het ensemble van kerk en begraafplaats is van algemeen belang uit architectuur- en
cultuurhistorisch oogpunt als geloofsuiting van een gereformeerde gemeenschap uit de periode van
vóór de Tweede Wereldoorlog. Zowel de kerk als de begraafplaats vormen een relict uit een periode
dat aan deze “Broekerzijde” van Heerhugowaard een gereformeerde enclave woonde, die rijk was en
het zich kon permitteren een eigen kerk en begraafplaats op te richten.
Het kerkgebouw is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als
e
grotendeels gaaf bewaard gebleven gereformeerde dorpskerk uit het eerste kwart van de 20 eeuw
met een karakteristieke voorgevel uit 1938 in de stijl van de Amsterdamse school. Samen met de
begraafplaats is er sprake van een ensemblewaarde.
De begraafplaats is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt vanwege de
ensemblewaarde in de gereformeerde enclave, de funerair-historische waarde en de
zeldzaamheidswaarde.
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Verlaat 1, 1704 JN Heerhugowaard
Sectie S 2616
1916
Rutsen, Nieuwe Niedorp
28-08-2000

HISTORIE: Voormalige bakkerij daterend uit 1916. Het pand werd gebouwd door aannemer Rutsen uit
Nieuwe Niedorp op de plaats van een gesloopte boerderij (gegevens verstrekt door de eigenaar dhr.
T. Bakker). Opdrachtgever was bakker Meurs. In 1918, reeds twee jaar na de bouw, werd de bakkerij
gewijzigd in een groentewinkel. Vanaf circa 1932 had paardenslager Vos er een slagerij met
achterliggende slachtplaats.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een uit het eerste kwart van de 20ste eeuw
daterende bakkerij op het platteland.
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Verlaat 30, 1704 JP Heerhugowaard
Sectie S 1922
1937
C. Leegwater, Heerhugowaard
28-08-2000

HISTORIE: Woonhuis uit 1937. Het pand werd gebouwd naast de nieuwe provinciale weg door
aannemer C. Leegwater die zelf in het buurpand Verlaat 32 woonde (gemeente Heerhugowaard,
perceelsdossier 4025). Leegwater leverde ook het ontwerp van dit in late Amsterdamse School
opgetrokken woonhuis. Opdrachtgever was meesterschilder W. Langedijk.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur-en cultuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf
bewaard gebleven voorbeeld van een woonhuis de jaren dertig van de 20ste eeuw.
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Verlaat 46-48, 1704 JP Heerhugowaard
Sectie S 769
e
18 eeuw
onbekend
28-08-2000

HISTORIE: Voormalige herberg daterend uit de 18de eeuw. Het momenteel in tweeën bewoonde
pand diende tussen 1919 en 1930 als pakhuis van de NV Handelsraad LTB Kring Koolstreek.
Daarvoor was het een café met bovengelegen danszaal en een later aangebouwde doorrijstal tegen
de zuidoost gevel. De doorrijstal werd in 1941 gesloopt en met het vrijkomende hout werd de kap van
het herenhuis geheel vernieuwd. Omstreeks 1960 is het pand voor dubbele bewoning geschikt
gemaakt, waartoe het interieur werd verbouwd en ook het exterieur wijzigingen onderging: het venster
in het midden van de gevel aan het Verlaat maakte plaats voor een deur, het linker venster van de
gevel aan de Niedorperdijk werd vervangen door twee deuren en ter plaatse van de in het interbellum
aangebrachte pakhuisdeur middenboven keerde een (kleiner) venster terug. Ook werd in het midden
van de zuidoost gevel ter hoogte van de eerste verdieping een smal venster aangebracht. De
e
schuifvensters zijn successievelijk in het vierde kwart van de 20 eeuw vervangen met behoud van de
oorspronkelijke kozijnen en de 19de-eeuwse roedenverdeling.
Op een ingekleurde tekening van C. Bok uit 1820 (prentverzameling gemeente Alkmaar) staat het huis
nog afgebeeld met een kleinere, 18de-eeuwse roedenverdeling in de vensters en luiken ter
weerszijden van de vensters op de begane grond. Onder de vensters zijn in deze eeuw lekdorpels
aangebracht van schuingeplaatste rode machinale baksteen. Van het in de loop van de 20ste eeuw
meermalen verbouwde interieur zijn de kelders, de schouw in de keuken, de balklagen en de
rookkanalen op zolder nog oorspronkelijk.

WAARDERING:
Het pand is van algemeen belang uit architectuur-en cultuurhistorisch oogpunt als deels gaaf
bewaard gebleven herberg uit de 18de eeuw. Het monumentale gebouw heeft situationele waarde
vanwege zijn beeldbepalende ligging pal op de hoek van het Verlaat en de Niedorperdijk.
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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Westdijk 32-34-36, 1704 AK Heerhugowaard
Sectie O 4000
1929
H. Cramer, Hoorn
28-08-2000

HISTORIE: Voormalige elektrische maalderij "De Goede Verwachting" uit 1916-1917 met
naastgelegen kunstmestpakhuis uit 1929. De maalderij werd gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
School naar ontwerp van de Hoornse architect H. Cramer. Opdrachtgever was het Bestuur der
Coöperatieve Aankoopvereeniging met Malerij "De Goede Verwachting" te Heerhugowaard. Op 12
september 1916 diende het bestuur een vergunningaanvraag voor de bouw van een "electrische
malerij met kantoor, paardenstal, privaten, kapberg, steiger, en een dubbele arbeiderswoning (R.A.A.
Heerhugowaard, inv. nr.131, bouwaanvraag 12-9-1916). Over de functie van het gebouw vermeldt de
aanvraag "Zij zal dienen tot het malen van graan, als mais, gerst, tarwe, enz. voor veevoeder, het
breken van Amerikaanse koeken tot brokken en het vermalen hiervan tot meel. Voorts tot het opslaan
van veevoeder als graan, koeken, pulp, enz. De beweegkracht zal worden voortgebracht door
electromotoren, waarvoor de stroom zal worden geleverd door de K.E.M.". Blijkens de
ontwerptekening bevond de paardenstal, waarin twee boxen en een tuigenkast, zich in een uitbouw
linksachter. Voor het verticale en het horizontale transport in de maalderij waren een jakobsladder
respectievelijk een ondergrondse dwarstransporteur aanwezig. In 1929 liet de vereniging tussen de
maalderij en de dubbele arbeiderswoning ten westen hiervan een kunstmestpakhuis bouwen naar
ontwerp van de bouwkundige (en gemeentearchitect) Aris Groot (R.A.A. Heerhugowaard, inv. nr. 134,
bouwaanvraag 12-8-1929). De bouw werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemers P. Hittema,
Goed en Boekenstyn. Wegens bezwaren van de eigenaar tegen een aanwijzing als gemeentelijk
monument zijn de maalderij en het kunstmestpakhuis vanaf de openbare weg beschreven. De
dubbele arbeiderswoning is te zeer verbouwd om voor plaatsing in aanmerking te komen.
N.B. 1. De latere aanbouwen (vierde kwart 20e eeuw) tegen de linkerzij- en achtergevel van de
maalderij, het tussenlid tussen de maalderij en het kunstmestpakhuis, en de dubbele arbeiderswoning
maken geen deel uit van de bescherming.
2. De nu aanwezige loswal vóór het pand, heeft in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm functioneel
deel uit gemaakt van de maalderij; in de bouwaanvraag is deze omschreven als een “steiger”. Echter
in de huidige, gemoderniseerde vorm kan deze geen deel uit maken van de bescherming. Het is zeer
goed mogelijk dat de oorspronkelijke “steiger” nog onder de huidige loswal aanwezig is.

WAARDERING:
De voormalige maalderij "De Goede Verwachting" met bijbehorend kunstmestpakhuis is van
algemeen belang uit architectuurhistorisch en cultuurhistorisch oogpunt als grotendeels gaaf bewaard
gebleven elektrische maalderij uit de jaren '10 van de 20ste eeuw, opgetrokken in de stijl van de
Amsterdamse School.
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