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gemeentelijk monument 

 

 

Geacht college, 

 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijk monumentenorganisatie, heeft geconstateerd dat veel belangrijk 

erfgoed in de gemeente Hollands Kroon nog geen enkele vorm van bescherming kent.  Sloop van historische bebouwing 

is een Hollands Kroon nog redelijk eenvoudig. Diverse bijzondere historische panden verdienen eigenlijk bescherming 

als gemeentelijk monument, om ze zo  te behoeden voor verminking of sloop. Onze stichting is van mening dat de 

gemeente Hollands Kroon meer voor haar erfgoed moet doen en een start moet maken met het vaststellen van een 

serieuze gemeentelijk monumentenlijst.  

 

Vanwege het bovenstaande verzoeken wij u de volgende panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument: 

Wieringerwerf: raadhuis Wieringermeer. Loggersplein 1,  Hippolytushoef: voormalig postkantoor. Koningstraat 32-34, 

Kolhorn:  Gemaal De Schagerkogge, Westfriesedijk 68en Wieringerwerf: brandweerkazerne, Verbindingsweg 2. Wij 

verzoeken u om conform de vigerende erfgoedverordening de aanwijzingsprocedures voor deze panden te starten. 

Verder verzoeken wij u om een onderzoek te starten naar de historische bebouwing in Hollands Kroon en een plan van 

aanpak op te stellen voor de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. 

 

Wieringerwerf: raadhuis Wieringermeer. Loggersplein 1. J.F. Berghoef, 1953-1955 

 

Het (oude) gemeentehuis van Wieringermeer staat sinds 10 september 1955 in Wieringerwerf. Het is ontworpen door de 

architecten Berghoef en Klarenbeek. Dit nieuwe gebouw was noodzakelijk geworden vanwege de grote 

bevolkingsaanwas in het nog jonge dorp. Het gebouw is rechthoekig geprojecteerd. Het raadhuis is een robuust vierkant 

gebouw met betonnen entree en hoger uitstekende trappartij (achter). Het gebouw is ontworpen in een voor het 

naoorlogs werk van Berghoef kenmerkende strakke traditionalistische architectuur. In de jaren ’70 en ’90 werd het 

complex voorzien van enkele uitbreidingen. Op de begane grond bevonden zich de kantoren met publieksfuncties, 

burgerzaken, financiën, en bouwzaken, erboven is de raads- en trouwzaal gelegen. In het interieur bevinden zich 10 

sgraffito's, variërend van grootte. Deze zijn van de hand van kunstenaar Jan Goeting en stamen uit 1955. Deze werken 

verbeelden de ontwikkeling van de Wieringermeer van 1930 tot en met 1955. 

 

Het raadhuis te Wieringerwerf is monumentwaardig om de volgende redenen: 

 

- als belangrijk voorbeeld van traditionalistische naoorlogse raadhuisbouw en als belangrijk voorbeeld van het 

werk van de voor de naoorlogse periode belangrijke architect J.F. Berghoef 

- cultuurhistorisch als illustratie van de ontwikkeling van Wieringwerf en de gemeente Wieringermeer na de 

tweede wereldoorlog 

- vanwege het beeldbepalende karakter van het gebouw 

- vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende integratie van monumentale wandkunst in het gebouw 

- vanwege het vrij gaaf bewaarde karakter van het oorspronkelijke gebouw, ondanks latere toevoegingen 

 

De latere toevoegingen aan het raadhuis kunnen uitgesloten worden van bescherming. 
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Hippolytushoef: voormalig postkantoor. Koningstraat 32-34. J. Crouwel, 1919. 

Het (voormalig) postkantoor met bijbehorende directeurswoning van Hippolytushoef is een eenlaagspand met hoger 

opgetrokken middendeel en houten geveltop. Het kwam in 1919 tot stand naar een sober expressionistisch ontwerp van 

J. Crouwel. Joop (Joseph) Crouwel jr trad na zijn opleiding aan de Quellinusschool in Amsterdam in dienst bij de 

bureaus van Karel de Bazel en H.P. Berlage. Hij besloot in 1917 om als architect bij de Landsgebouwendienst (die in 

1922 opging in de nieuwe Rijksgebouwendienst) te gaan werken. Hij werd bij de Landsgebouwendienst 'Tweede 

District' adjunct-Rijksbouwmeester onder Rijksbouwmeester Henry Teeuwisse. Bij de Rijksgebouwendienst was hij tot 

zijn pensioen één van de hoofdarchitecten. Joop Crouwel ontwierp vooral veel gebouwen voor de PTT. De opvallendste 

werken van zijn hand zijn de postkantoren in Utrecht, Haarlem, Bussum, het verwoeste telefoon/telegraafgebouw in 

Arnhem, enkele gebouwen voor de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht en een Rijks-H.B.S. in Harlingen. Het 

postkantoor te Hippolytushoef is een goed en kenmerkend voorbeeld van een kleiner postkantoor van zijn hand. De stijl 

van het gebouw is heel duidelijk beinvloed door de Amsterdamse school. Dit is vooral zichtbaar aan de opvallende 

combinatie van houten en stenen geveldelen en de vormen van ramen en deuren. Het rijkswapen boven de ingang van 

het postkantoor is vervaardigd door W. Brouwer. 

Het voormalige postkantoor is monumentwaardig om de volgende redenen: 

 

- als goed voorbeeld van het werk van de belangrijke architect J. Crouwel, als goed voorbeeld van een kleiner 

postkantoor uit het interbellum en als voor Hippolytushoef  bijzonder voorbeeld van de Amsterdamse school 

- vanwege het vrij gaaf bewaarde karakter van het gebouw 

- vanwege het beeldbepalende karakter van het gebouw 

- cultuurhistorisch als illustratie van de modernisering van het dorp in de twintigste eeuw (toevoegen nieuwe functies)  

 

 

Kolhorn:  Gemaal De Schagerkogge, Westfriesedijk 68. Architect onbekend, 1927 

 

In het Beschermd Dorpsgezicht van Kolhorn staat het oude gemaal Schagerkogge, dat in 1927 is gebouwd. Het gebouw 

werd opgetrokken in een strakke variant van de Amsterdamse School. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk 

en het pand is voorzien van een opvallend pannendak, gedekt met rode pannen. Het gemaal bemaalde  tot voor kort de 

Schagerkoggeboezem en hield een gebied van 3.000 ha droog. Het gemaal heeft twee horizontale elektrische 

schroefpompen (firma Pannevis).  Het gemaal is voorzien van een dienstwoning. Tot op heden heeft het gebouw haar 

karakter goed weten te behouden. Zowel het exterieur als het interieur zijn zeer gaaf bewaard gebleven. 

 

Het gemaal de Schagerkogge is monumentwaardig om de volgende redenen: 

 

- als goed voorbeeld van gemalenbouw uit het interbellum 

- vanwege het gaaf bewaarde karakter van het pand 

- vanwege het beeldbepalende belang van het gebouw voor de beschermde dorpskern van Kolhorn 

 

Wieringerwerf: brandweerkazerne, Verbindingsweg 2. Architect onbekend, 1949 

 

De brandweerkazerne (Verbindingsweg 2), met aangrenzende dienstruimten, dateert uit 1949. Door de houten 

slangentoren op een hoek van het schilddak heeft het gebouw iets weg van een kerk. De kazerne is opgetrokken in een 

voor de naoorlogse periode kenmerkende sobere traditionalistische architectuur. Het gebouw heeft voor de bouwtijd een 

bijzondere opzet en kan gerekend worden tot de interessantere brandweerkazernes uit de naoorlogse periode. Door een 

brand in het gemeentelijke archief zijn gegevens over de bouw moeilijk te achterhalen.  

 

De brandweerkazerne is monumentwaardig om de volgende redenenen: 

 

- als goed en bijzonder voorbeeld van een traditionalistische brandweerkazerne uit de wederopbouwperiode 

- vanwege het redelijk gaaf bewaarde karakter van het gebouw 

- vanwege de typologische zeldzaamheid  

 

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 

 

Hoogachtend,  

het bestuur van het Cuypersgenootschap,  

namens deze, 

 

 

 

Leo Dubbelaar, secretaris 
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