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Kunst &
AmbAcht

Met	veel	plezier	presenteer	 ik	dit	 informatieboekje	voor	de	Open	Mo-
numentendag	2015.	Dit	 jaarlijkse	evenement	wordt	 in	heel	Nederland	
georganiseerd	om	een	breed	publiek	bewust	te	maken	van	monumen-
ten.	Dit	boekje	laat	zien	wat	deze	bijzondere	dag	u	in	Hoorn,	Zwaag	en	
Blokker	te	bieden	heeft,	maar	geeft	ook	achtergrondinformatie	over	de	monumenten.	

Het	 thema	 dit	 jaar	 is	 ‘Kunst	 en	 Ambacht’	 en	 hiermee	 is	 Stichting	Open	Monumentendag	
Hoorn	 volop	 bezig	 geweest.	 Het	monument	 is	 dé	 plaats	waar	 kunst	 en	 ambacht	 samen-	
komen.	Denk	bij	ambacht	bijvoorbeeld	aan	het	stucwerk	van	een	monument,	het	metselwerk	
of	het	glas-in-lood.	Daarnaast	zijn	er	 in	en	om	een	aantal	monumenten	demonstraties	van	
oude	ambachten	te	zien.	Kunst	is	te	zien	in	de	architectuur	en	allerlei	vormen	zoals	podium-
kunsten,	beeldende	kunsten,	letteren	of	muziek.	

Bijzonder	 vandaag	 zijn	 de	 verhalenkamers	 die	 worden	 gehouden	 in	 de	 panden	 op	 het		
Grote	Oost	6	en	Roode	Steen	15.	Aan	de	hand	van	het	thema	Kunst	en	Ambacht	zijn	mensen	
uitgenodigd	om	betekenisvolle	verhalen	en	verborgen	geschiedenissen	te	delen.	Wat	ook	bij-
draagt	aan	het	prachtige	programma	van	vandaag,	is	de	mogelijkheid	een	tour	te	maken	met	
de	stoomtram	en	historische	bussen.	Veel	is	er	ook	te	zien	over	Hoorn	aan	het	water.	Denk	bij-
voorbeeld	aan	de	Mariatoren,	Centrum	Varend	Erfgoed,	De	Hoofdtoren	en	de	VOC-pakhuizen.	

Heeft	u	onze	Facebookpagina	www.facebook.com/openmonumentendaghoorn	al	eens	be-
zocht?	Hier	vindt	u	informatie	over	Open	Monumentendag	2015.	Achteraf	worden	hier	foto’s,	
verhalen	en	nieuwtjes	geplaatst	zodat	u	op	eigen	gemak	kunt	nagenieten	van	deze	dag	in	
Hoorn,	Zwaag	en	Blokker.

Tenslotte	hoop	ik	dat	het	boeiende	verleden	van	onze	mooie	stad	tot	leven	komt	en	u	van	de	
monumenten	en	verhalen	zult	genieten.	Zoals	elk	jaar	is	Open	Monumentendag	alleen	moge-
lijk	dankzij	de	inzet	en	creativiteit	van	Stichting	Open	Monumentendag	Hoorn,	enthousiaste	
vrijwilligers	en	bereidwillige	monumenteneigenaars.	Ik	wil	hen	hiervoor	hartelijk	bedanken!

Ik	hoop	dat	u	een	mooie	dag	beleeft	in	onze	schitterende	stad	aan	het	water.	

Met	vriendelijke	groet,

Judith	de	Jong
Wethouder	Erfgoed	en	monumenten

Voorwoord

Judith de Jong
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Opengestelde monumenten en objecten Activiteit

Blokker en Zwaag
1	 Westerblokker	125	 Monumentale	bruine	beuk	

2	 Westerblokker	105	 Hervormde	kerk	Blokker	 Kunst/Ambacht

3	 Westerblokker	44	 St.-Michaëlkerk	 Kunst/Ambacht	

4	 Veilingweg	1	 Veiling	Op	Hoop	van	Zegen	

5	 Noorderdracht	61	 Molen	De	Krijgsman

6	 Bangert	36	 Klooster	Bethlehem		

7	 Koewijzend	4	 Historische	fruitkwekerij	

8a	 Pastoor	Nuijenstraat	2	 Lourdeskapel		

8b	 Pastoor	Nuijenstraat	3	 Martinuskerk	

9	 Kerkelaan	8	 Hervormde	kerk	Zwaag	 Muziek

10	 Westerblokker	171	 Nadorst	

	

Binnenstad  
11	 Achter	de	Vest	1	 Maria-	of	Kruittoren	

12	 Achterom	15,	17	 Sint-Jozefhuis	en	museum	Kaap	Hoorn-vaarders	

13	 Achterom	19	 Sint	Jozefschool	

14	 Bierkade	10	 Woonhuis	16e	eeuw		

15	 Binnenluiendijk	2	 WIC/Vrijmetselaarsloge	

16	 Breed	38	 De	Gekroonde	Jaagschuit	

17	 Dal	3	 Timmermansgildehuis	

18	 Dal	9	 Sint	Pietershof	

19	 Van	Dedemstraat	8	 Museumstoomtram	

20	 Drieboomlaan/Holenweg	 RK-begraafplaats	

21	 Gouw	7	 Monumentale	binnentuin	bij	herenhuis	

22	 Grote	Noord	15	 St.	Cyriacus-	en	Franciscuskerk	of	Koepelkerk	 Muziek

23	 Grote	Oost	6	 Waterschapshuis		 Verhalenkamer

24	 Grote	Oost	43	 Foreestenhuis	 Muziek

25	 Grote	Oost	58,	60	 Oosterkerk	en	Claes	Joesthuys	 Muziek/

		 	 	 Kunst/Ambacht

26	 Hoofd	2	 Hoofdtoren	en	Houten	Hoofd	

27	 Kerkplein	 Grote	Kerk+toren	 Muziek

28	 Kerkplein	39	 Sint-Jansgasthuis	

29	 Kleine	Noord	32	 Noorder-	of	Vrouwekerk	 Muziek

30	 Korte	Achterstraat	2A	 Mariakapel	

31	 Korte	Achterstraat/Weeshuistuin	 Mariaklooster/Burgerweeshuis	

32	 Munnickenveld	21	 Claas	Stapelhofje	

33	 Nieuwstraat	23/Nieuwsteeg	 Statenlogement	

34	 Nieuwstraat,	Wisselstraat,	Kerkplein	 Vijf	poortjes		

35	 Onder	de	Boompjes	24/Pakhuistraat	VOC-pakhuizen	

36	 Oostereiland		 Admiraliteitsgebouwen/gevangenis	

37	 Oostereiland,	Schuijteskade	22	 Centrum	Varend	Erfgoed	 Kunst/Ambacht

38	 Pakhuisstraat	10	 Historische	speelgoedverzameling	

39	 Ramen	4	 Lutherse	kerk	 Muziek/Kunst/Ambacht

40	 Ramen	31	en	31a	 Doopsgezinde	kerk
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Blokker en Zwaag
1	 Westerblokker	125	 Monumentale	bruine	beuk	

2	 Westerblokker	105	 Hervormde	kerk	Blokker	 Kunst/Ambacht

3	 Westerblokker	44	 St.-Michaëlkerk	 Kunst/Ambacht	

4	 Veilingweg	1	 Veiling	Op	Hoop	van	Zegen	

5	 Noorderdracht	61	 Molen	De	Krijgsman

6	 Bangert	36	 Klooster	Bethlehem		

7	 Koewijzend	4	 Historische	fruitkwekerij	

8a	 Pastoor	Nuijenstraat	2	 Lourdeskapel		

8b	 Pastoor	Nuijenstraat	3	 Martinuskerk	

9	 Kerkelaan	8	 Hervormde	kerk	Zwaag	 Muziek

10	 Westerblokker	171	 Nadorst	

	

Binnenstad  
11	 Achter	de	Vest	1	 Maria-	of	Kruittoren	

12	 Achterom	15,	17	 Sint-Jozefhuis	en	museum	Kaap	Hoorn-vaarders	

13	 Achterom	19	 Sint	Jozefschool	

14	 Bierkade	10	 Woonhuis	16e	eeuw		

15	 Binnenluiendijk	2	 WIC/Vrijmetselaarsloge	

16	 Breed	38	 De	Gekroonde	Jaagschuit	

17	 Dal	3	 Timmermansgildehuis	

18	 Dal	9	 Sint	Pietershof	

19	 Van	Dedemstraat	8	 Museumstoomtram	

20	 Drieboomlaan/Holenweg	 RK-begraafplaats	

21	 Gouw	7	 Monumentale	binnentuin	bij	herenhuis	

22	 Grote	Noord	15	 St.	Cyriacus-	en	Franciscuskerk	of	Koepelkerk	 Muziek

23	 Grote	Oost	6	 Waterschapshuis		 Verhalenkamer

24	 Grote	Oost	43	 Foreestenhuis	 Muziek

25	 Grote	Oost	58,	60	 Oosterkerk	en	Claes	Joesthuys	 Muziek/

		 	 	 Kunst/Ambacht

26	 Hoofd	2	 Hoofdtoren	en	Houten	Hoofd	

27	 Kerkplein	 Grote	Kerk+toren	 Muziek

28	 Kerkplein	39	 Sint-Jansgasthuis	

29	 Kleine	Noord	32	 Noorder-	of	Vrouwekerk	 Muziek

30	 Korte	Achterstraat	2A	 Mariakapel	

31	 Korte	Achterstraat/Weeshuistuin	 Mariaklooster/Burgerweeshuis	

32	 Munnickenveld	21	 Claas	Stapelhofje	

33	 Nieuwstraat	23/Nieuwsteeg	 Statenlogement	

34	 Nieuwstraat,	Wisselstraat,	Kerkplein	 Vijf	poortjes		

35	 Onder	de	Boompjes	24/Pakhuistraat	VOC-pakhuizen	

36	 Oostereiland		 Admiraliteitsgebouwen/gevangenis	

37	 Oostereiland,	Schuijteskade	22	 Centrum	Varend	Erfgoed	 Kunst/Ambacht

38	 Pakhuisstraat	10	 Historische	speelgoedverzameling	

39	 Ramen	4	 Lutherse	kerk	 Muziek/Kunst/Ambacht

40	 Ramen	31	en	31a	 Doopsgezinde	kerk

Opengestelde panden Activiteit

Binnenstad 	

41	 Roode	Steen	1	 Westfries	Museum	 	Muziek

42	 Roode	Steen	8	 Waag	

43	 Roode	steen	9	 Restaurant	Ridderikhoff	

44	 Roode	Steen	15	 Pand	in	restauratie	 Verhalenkamer

45	 Schoolsteeg	7		 Water	en	Vuurhuys		



kunst        A mbAcht6

Verhalenkamers
Stichting	Op	Roet	 organiseert,	 in	 opdracht	 van	de	Gemeente	Hoorn,	 tijdens	Open	Monu-
mentendag	 een	 tweetal	 verhalenkamers.	 Aan	de	hand	 van	het	 thema	Kunst	 en	Ambacht	
zijn	mensen	uitgenodigd	om	betekenisvolle	verhalen	en	verborgen	geschiedenissen	te	delen.		
De	 verhalenkamers	 gaan	 over	 de	 inspiratie	 die	 de	 gebouwen	 opleveren	 in	 het	 verleden,	
heden	en	de	toekomst.	

Verhalenkamers	gebruiken	het	immaterieel	erfgoed	(verhalen,	gebruiken,	rituelen)	van	bewo-
ners	als	inspiratiebron	en	verbindt	deze	verhalen	aan	het	heden	en	de	toekomst.	

Waterschapshuis - Grote Oost 6
12.30	uur:		 	Ron	Laan:	advocaat-partner	van	Diepen	van	der	Kroef	-	Ron	is	de	huidige	gebrui-

ker	van	het	pand	en	hij	vertelt	over	hoe	het	is	om	in	een	rijke	omgeving	te	werken.	
12.45	uur:		 	Hieke	Stapel:	Vereniging	Oud	Hoorn-Comité	40-45.	Zij	vertelt	over	de	onderduik-

geschiedenis	van	het	achterhuis.
13.00	uur:		 	Carel	 de	 Jong:	 historicus	 en	 voormalig	 adjunct	 directeur	 Westfries	 Museum.		

Hij	benadert	de	kunst	in	het	gebouw	en	zoemt	uiteindelijk	in	op	‘storm	op	zee’	
van	Hendrik	Rietschoof.

14.30	uur:		 	Thea	van	Lier:	beeldend	kunstenares.	Zij	 vertelt	over	de	plaquette	die	 ze	heeft	
ontworpen	van	Aaf	Dell	en	Dieuw	van	Vliet,	de	twee	vrouwen	die	de	onderduikers	
verborgen	hielden.

14.45	uur:		 Jan	de	Bruin:	Westfries	archief.	Hij	vertelt	over	de	geschiedenis	van	het	Waterschap	
15.00	uur:		 	Pieter	van	Foreest:	nazaat	van	Cornelis	van	Foreest.	Hij	vertelt	over	hoe	het	is	om	

de	geschiedenis	van	Foreest	in	zich	te	dragen.

Rozenkruisers - Rode Steen 15
13.30	uur:			 	Boudewijn	de	Langen:	Directeur	TPAHG.		

Hij	vertelt	als	architect	over	de	schoonheid	en	noodzaak	van	verbouwen.
13.45	uur:			 	Jet	Dijkstra:	Rozenkruiser	en	bewoonster	van	de	bovenverdieping	van		

Rode	Steen	15.	Zij	vertelt	over	hoe	het	is	om	te	wonen	in	het	gebouw.
14.00	uur:	 	John	Lamers:	Oud	Hoorn	hij	vertelt	over	het	belang	van	de	familie	Carbasius	

en	waarom	hij	zich	hard	heeft	gemaakt	voor	het	opknappen	van	het	in	verval	
geraakte	graf.

15.30	uur:		 	Trudi	Kreher:	Rozenkruiser.		
Zij	vertelt	over	wat	het	betekent	om	Rozenkruiser	te	zijn.	

15.45	uur:		 Mystery	guest.	
16.00	uur:	 	Carel	de	Jong:	historicus	en	voormalig	adjunct	directeur	Westfries	Museum.		

Hij	vertelt	over	de	geschiedenis	van	het	gebouw.

Foto door Kenneth Stamp
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Overzicht demonstraties kunsten en ambachten 
Kunst/ambacht Nr. pand Naam pand Adres

Archeologie 6 Klooster	Bethlehem Bangert	36	

Allerlei	kunstenaars 13 Sint	Jozefschool Achterom	19

Beeldhouwen/schilderen	 10 St.-Michaëlkerk Westerblokker	44

Glazenier 25 Oosterkerk Grote	Oost	58,	60

Houtsnijder 39 Lutherse	Kerk Ramen	4

Restaurateur	schilderwerk 41 Westfries	Museum Roode	Steen	1

Visserij	en	scheepsvaart 37 Centrum	Varend	Erfgoed	 Oostereiland,	Schuijteskade	22

Vilttechnieken	 2 Hervormde	Kerk	Blokker Westerblokker	105

Overzicht van muziekoptredens 

Locaties Nr. pand Tijden Optreden van

Noorderkerk	 29 14.00-15.00	 Hoorns	Harmonie	Orkest	

Westfries	Museum	 41 14.00-14.20	
15.00-15.20	

Kamerkoor	Spiro	Musica											

Grote	Kerk																								 27 13.00-13.30									 Carillonconcert	ism	Hoornse	
Brassband

Oosterkerk 25 12.30-12.50	
14.30-14.50

Orgelconcerten;	organist	Wim	Brienen																																							

Lutherse	kerk																				 39 regelmatig Orgelspel	door	Rieuwert	Blok																												

Foreestenhuis 24 middag:	
openbare	repetitie

Kleinkoor	Camerata	Liocorno																					

Koepelkerk 22 12.00-16.00									 Orgelestafette	door	amateur	organisten																																																																					

NH	kerk	te	Zwaag																
Dorpsstraat																						

9 12.00-12.20		
13.00-13.20	
14.30-14.50

Blokfluitkwartet	JG				

Overzicht van de verhalenkamers

Kunst/ambacht Nr. pand Naam pand Adres

Waterschapshuis 23 12.30	-	13.15
14.30	-	15.15

Grote	Oost	6	

Pand	in	restauratie		
(Rozenkruizers)

44 13.30	-	14.15
15.30	-	16.15

Roode	Steen	15
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Kaart bus en tramroute

  		 =		 Busroute
  		 =		 Tramroute
l  		 =		 Objecten	en	panden
19	 =	 Opstapplaats	stoomtram
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Tour historische bussen en tram 
Tijdens	Open	Monumentendag	2015	wordt	 station	Blokker	gebruikt	als	 centraal	punt	voor	
de	stoomtram	en	voor	de	historische	bussen.	Vanaf	dit	punt	kunnen	bezoekers	ook	gebruik	
maken	van	de	historische	bussen	die	een	mooie	route	rijden	door	Zwaag	en	Blokker.	De	rond-
ritten	van	de	bussen	duren	50	tot	60	minuten.	Als	een	bus	vol	is,	rijdt	deze	door	en	komt	de	
volgende	bus	15	minuten	later.	

Dienstregeling tram
Hoorn	naar	Blokker	–	10.40	uur	t/m	16.45	uur	(elk	half	uur,	vanaf	11.00	uur)	
Blokker	naar	Hoorn	–	11.15	uur	t/m	17.00	uur	(elk	half	uur)										
Bus: De	bussen	rijden	elke	15	min.
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Kaart fietsroute

=			Opengesteld	pand		19

l  				=			Bezienswaardigheden,	zie	beschrijving	fietsroute
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Genoeg te zien op de fiets
Als	u	graag	Blokker	en	Zwaag	ziet	vanaf	de	fiets,	volg	dan	deze	mooie	route.	De	rode	stippen	
op	de	kaart	zijn	interessante	objecten	en	panden	waar	u	langs	fietst.	De	fietsroute	begint	op	
de	hoek	van	de	Draafsingel	en	de	Johan	Messchaertstraat	en	is	circa	15	kilometer	lang.	Op	
pagina	12	t/m	17	staan	de	beschrijvingen	van	alle	adressen.	



 

kunst        A mbAcht12

Fietsroute door Hoorn-Noord, Blokker en Zwaag

Deze	 fietsroute	 brengt	 u	 langs	 interessante	 objecten	 en	 panden.	 Deze	 zijn	 aangegeven	
met	 rode	 stippen	 op	 de	 kaart	 van	 de	 fietsroute.	De	 fietsroute	 begint	 op	 de	 hoek	 van	 de		
Draafsingel	en	de	Johan	Messchaertstraat		en	is	circa	15	kilometer	lang.

Voormalige openbare MULO-school
Draafsingel 37
Voormalige	Gemeenteschool	3	voor	MULO	uit	
1915-1916,	 ontworpen	 door	 gemeentearchi-
tect	Jakob	Faber	(geboren	1868	Groningen)	in	
neorenaissancestijl.	In	het	interieur	zijn	ook	in-
vloeden	van	Berlage	herkenbaar	(o.a.	de	trap).		
De	elf-klassige	 school	werd	gebouwd	 ter	ver-
vanging	van	de	eerste	burgerschool	voor	jon-
gens	en	die	voor	meisjes.	In	2013-2014	gerestaureerd	en	verbouwd	tot	appartementen.	

Truydemanhof
Commandeur Ravenstraat 49
Het	Truydemanhof	is	gebouwd	in	1950	naar	ontwerp	van	de	toenmalige	gemeentearchitect	
Cornelis	Ruitenbeek.	Het	bevatte	45	woningen	verdeeld	over	4	vleugels,	gebouwd	om	een	
gemeenschappelijke	binnenhof.	Particulieren	en	organisaties	hielpen	mee	met	de	inrichting	
van	het	complex	voor	bejaarden,	Truydemanhof,	zoals	het	ging	heten.	In	1979	is	het	complex	
gerenoveerd.	Het	aantal	woningen	is	toen	teruggebracht	naar	43.	

Woningbouwcomplex Goed Wonen
Drieboomlaan 202-208, 234-280 en 
Liornestraat 2-12, 13-23
In	1920-1921	in	opdracht	van	de	'Coöperatieve	
Arbeiderswoningbouwvereeniging	 Goed	Wo-
nen'	 gebouwd	 gelijknamige	 woningbouw-
complex.	Het	door	de	Amsterdamse	 architec-
ten	 Z.	 Gulden	 en	 M.	 Geldmaker	 ontworpen	

complex	 bestaat	 uit	
zes	blokken	van	in	totaal	veertig	arbeiderswoningen	gesitueerd	aan	
de	 zuidoostzijde	van	de	Drieboomlaan	en	 ter	weerszijden	van	de	
Liornestraat.	Het	grootste	blok	telt	twaalf	woningen	en	is	in	een	U-
vorm	rond	een	hof	gelegen.	De	woningen	tonen	invloeden	van	de	
Amsterdamse	School	 in	onder	meer	de	verticaal	gemetselde	plint	
en	de	expressief	vormgegeven	stijlen	van	de	portieken.	Dat	 ‘Goed	
Wonen’	voor	haar	eerste	woningbouwcomplex	koos	voor	twee	ar-
chitecten	uit	Amsterdam	zal	verband	houden	met	hun	ruime	erva-
ring	op	dit	terrein:	Gulden	en	Geldmaker	hadden	in	de	hoofdstad	al	
enkele	grote	woningbouwprojecten	op	hun	naam	staan.

RK-begraafplaats
Drieboomlaan/Holenweg, Hoorn (opengesteld, zie tekst nr. 20 in gids)

TSH 
Johannes Poststraat 71, Hoorn
Voormalige	openbare	lagere	technische	school,	gebouwd	in	1956-1959	in	de	stijl	van	het	Nieuwe	
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Bouwen	 naar	 ontwerp	 van	 Architectenbureau	 Kuiper,	 Gouwetor,	 De	 Ranitz	 en	 Bleeker	 uit	
Rotterdam.	De	nieuwe	school	bood	ruimte	aan	450	leerlingen	en	verving	de	te	klein	geworden	
Ambachtsschool	uit	1912	op	de	hoek	van	het	Keern	en	de	Provinciale	weg	(in	1995	gesloopt).	
Het	hoofdgebouw	en	de	aan	de	Liornestraat	gelegen	praktijkvleugel	met	zaagtanddak	zijn	in	
2011	verbouwd	tot	wijkcentrum.	De	westvleugel	met	fietsenkelder	en	het	gymnastieklokaal	
annex	stelloods	daarachter	hebben	plaatsgemaakt	voor	een	appartementengebouw.	 In	de	
kelder	onder	het	hoofdgebouw	bevond	zich	de	commandopost	voor	West-Friesland	van	de	
Bescherming	Bevolking.		

De Nadorst
Westerblokker 171, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 10 in gids) 

Kadetjesland
tussen Westerblokker 159 en 161, Blokker 
Perceel	weiland	met	een	in	oorsprong	vermoedelijk	uit	de	late	middeleeuwen	daterend	pro-
fiel	bestaande	uit	vier	bolle	stroken	land	(“kadetjes”)	gescheiden	door	drie	in	de	lengterichting	
van	het	perceel	gegraven	(voormalige)	greppels.	De	kadetjesstructuur	 is	ontstaan	door	het	
eeuwenlang	uitbaggeren	van	de	greppels	en	sloten	en	het	met	de	baggerspecie	ophogen	
van	het	 land	 ter	 verbetering	van	de	 afwatering.	 Vroeger	was	een	dergelijk	microreliëf	 een	
algemeen	verbreid	landschapstype	in	Noord-Holland,	maar	door	ruilverkavelingen	en	opruk-
kende	nieuwbouw	is	het	inmiddels	een	zeldzaam	verschijnsel	geworden.	Binnen	de	gemeen-
te	Hoorn	is	dit	perceel	voor	zover	bekend	het	laatst	resterende	kadetjesland.

Buitenrust
Westerblokker 159, Blokker
Stolpboerderij	genaamd	Buitenrust,	in	zijn	huidige	vorm	daterend	uit	1862.	De	stolp	is	van	het	
zogenaamde	gekeerde	West-Friese	type.	Kenmerkend	hiervoor	is	dat	de	darsdeuren	zich	in	
de	zijgevel	bevinden.	De	voorgevel	heeft	twee	deuren:	links	de	daagse	voordeur	die	toegang	
gaf	tot	de	koestal,	de	trots	van	de	boer,	en	rechts	van	het	midden	de	staatsiedeur	voorzien	
van	 twee	 rijke	gietijzeren	deurroosters,	een	bovenlicht	met	dito	 rooster	en	 ter	weerszijden	
pilasters.	De	rieten	kap	heeft	zowel	aan	de	voor-	als	rechterzijde	een	pannenspiegel.	Linksvoor	
een	bijhorend	ijzeren	damhek.	
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Westerhout
Westerblokker 125, Blokker
Voormalige	boerderij	Westerhout	bestaan-
de	uit	een	woonhuis	uit	1917	waarachter	een	
aangebouwde	stolpschuur	van	oudere	da-
tum.	Het	 in	Jugendstil	opgetrokken	woon-
huis	verving	een	voorganger	met	klokgevel.	
Opdrachtgever	voor	de	nieuwbouw	waren	
veehouder	 Pieter	 Portegies	 en	 zijn	 vrouw	
Catharina	Karsten.	De	stolpschuur	is	in	1917	
verlengd.	Onder	de	rechter	helft	van	het	woonhuis	bevindt	zich	een	grote	kelder	uit	de	17de	
of	18de	eeuw	met	een	vloer	van	groene	en	gele	plavuizen	in	schaakbordpatroon.	Bijzonder	
zijn	het	zorgvuldig	gedetailleerde	metselwerk	van	de	voorgevel	en	de	rolluiken	uit	1917	die	
nog	steeds	functioneren.	Links	van	het	pand	staat	een	monumentale	bruine	beuk	(zie	hierna).

Monumentale bruine beuk
Westerblokker 125, Blokker
Ruim	200	 jaar	oude	bruine	beuk	
die	 van	 gemeentewege	 be-
schermd	is.	Met	een	stamomtrek	
van	 ruim	 zeven	meter	 is	 het	 de	
dikste	 boom	 in	 Noord-Holland.	
Lopend	 bereikbaar	 via	 de	 inrit	
naast	het	huis.

Hervormde kerk Blokker 
Westerblokker 105, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 2 in gids)

St.-Michaëlkerk
Westerblokker 44, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 3 in gids)

Een levend monument

Ik	ben	bijna	8	meter	dik,	ruim	200	jaar	oud,
en	heb	een	hart	van	hout.

Toen	ik	nog	maar	net	hier	stond	in	het	gras,
en	zo	slank	en	net	zo	jong	als	jullie	was,

bogen	mijn	takken	met	alle	winden	mee.
Nu	ben	ik	zo	stijf	als	een	plank,	maar	ik	voel	me	nog	oké.
Ik	ben	geen	saai	gebouw,	maar	een	monument	dat	leeft!

Ja,	ik	heb	al	heel	wat	gezien	en	beleefd.
Ik	heb	gezien	dat	Betsie	met	haar	moeder	klompjes	ging	halen,

maar	ook	dat	zij	voor	haar	kleinkinderen	Birkenstocks	mocht	betalen.
Ik	heb	gezien	dat	kinderen	een	uur	naar	school	moesten	lopen,
maar	nu	kunnen	ze	gewoon	een	kaartje	voor	de	bus	kopen.
Ik	heb	de	kaasmakers	zien	sjouwen	met	hun	zware	kazen,
maar	ook	de	vrachtwagens	naar	de	Dekamarkt	zien	razen.

Het	leven	is	nu	zo	mooi	en	rijk,
Dat	is	iets	waarvan	ik	iedere	keer	weer	opkijk.
Misschien	heb	ik	als	oudje	niet	zoveel	macht,
maar	ik	heb	wel	een	overvloed	aan	pracht.

Groeten	van	de	grootste	boom	van	Noord-Holland

Gedicht	van	Mara	Telkamp,	Kinderstadsdichter	Hoorn	voor	de	
Klassendag	voor	schoolkinderen	in	het	kader	van	Open	
Monumentendag	2013	(thema	Macht	&	Pracht).	
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Westerblokker 71
Westerblokker 71, Blokker
Vrijstaand	woonhuis	daterend	uit	omstreeks	1910.	De	woning	heeft	een	vooruitspringende	
middenpartij	van	twee	bouwlagen	en	lagere	flankerende	zijdelen.	In	het	begin	van	de	vorige	
eeuw	was	dit	een	populair	woningtype	onder	de	beter	gesitueerden	in	Blokker	en	Zwaag.	Het	
dakoverstek	boven	de	middenpartij	wordt	verfraaid	door	onder	meer	een	makelaar	en	een	
sierspant	dat	de	vorm	volgt	van	de	korfboog	boven	de	balkondeuren.	In	het	boogveld	bruine	
en	gele	tegels	in	schaakbordpatroon.

Veiling Op Hoop van Zegen 
Veilingweg 1, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 4 in gids)

Molen De Krijgsman
Noorderdracht 61, Oosterblokker (opengesteld, zie tekst nr. 5 in gids)

Klooster Bethlehem
Bangert 36, Blokker (opengesteld, zie nr. 6 in gids)
De	 Werkgroep	 Kloosters	 heeft	 van	 de	 stenen	 van	 het	
klooster	een	monument	gemetseld,	waardoor	deze	his-
torische	plek	een	gezicht	heeft	gekregen.	

Historische fruitkwekerij 
Koewijzend 4, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 7 in gids)

Lourdeskapel
Pastoor Nuijenstraat 2, Zwaag (opengesteld, zie tekst nr. 8a in gids)

St.-Martinuskerk Zwaag
Pastoor Nuijenstraat 3, Zwaag (opengesteld, zie tekst nr. 8b in gids)

Raadhuis Zwaag
Dorpsstraat 131, Zwaag
Voormalig	 raadhuis	 van	 de	 gemeente	
Zwaag	 met	 onderwijzerswoning	 en	
achterliggend	 schoollokaal,	 in	 1869	
gebouwd	 naar	 ontwerp	 van	 de	 Pur-
merendse	 architect	 P.	 Mager.	 Tot	 de	
gemeentelijke	herindeling	in	1979	heeft	
het	gebouw	dienst	gedaan	als	raadhuis.	
Het	 school-	 en	 woongedeelte	 waren	
al	 eerder	 bij	 het	 raadhuis	 getrokken.	
Bovenin	de	voorgevel	bevindt	zich	het	
wapen	 van	 Zwaag,	 een	 ooievaar	 met	
een	paling	in	zijn	bek.	Opvallend	zijn	de	
overhoekse	 pilasters	 op	 de	 eerste	 ver-
dieping.	
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Hervormde kerk Zwaag
Kerkelaan 8, Zwaag (opengesteld, zie tekst nr. 9 in gids)

Beau Regard
Dorpsstraat 111, Zwaag
Voormalige	 tuinderswoning	 uit	 1917	 ge-
bouwd	 in	 opdracht	 van	 tuinder	 P.	 van	
Kampen.	 Vergeleken	 met	 andere	 tuinders-
woningen	 in	 Blokker	 en	 Zwaag	 is	 dit	 huis	
rijker	uitgevoerd.	Zo	 liggen	op	het	dak	ge-
glazuurde	dakpannen	en	zijn	de	 lekdorpels	
onder	 de	 parterrevensters	 niet	 van	 hout,	
maar	 van	 hardsteen.	 De	 voorgevel	 wordt	
verfraaid	 door	 oranje	 siermetselwerk,	 geel	
gefigureerd	glas	 in	de	bovenlichten	van	de	
vensters,	 kleurig	 tegelwerk	 boven	 de	 bal-
kondeuren,	en	een	ruim	dakoverstek	met	sierspant	en	makelaar.	 In	de	portiek	 links	een	Ju-
gendstil	paneeldeur	met	facetgeslepen	ruitjes	en	een	geëtst	bovenlicht	tonend	een	schaal	
met	bloemen.	Rechts	van	de	portiek	een	witmarmeren	eerste	steen.	De	naam	Beau	Regard	
(mooi	uitzicht)	is	oorspronkelijk.	

d’ Hofstede Swaegh
Dorpsstraat 14, Zwaag
Stolpboerderij	van	het	West-Friese	type	daterend	uit	omstreeks	1840.	Kenmerkend	voor	de	
bouwtijd	zijn	onder	meer	de	negenruits	schuifvensters	in	de	voorgevel.	De	voordeur	is	uitge-
voerd	als	een	kussendeur	verfraaid	met	gesneden	ornament.	Boven	de	deur	een	geprofileerd	
kalf	en	een	gesneden	bovenlicht.	De	houten	topgevel	wordt	bekroond	door	een	makelaar.

Geertje-hoeve
Dorpsstraat 7, Zwaag
Stolpboerderij	 van	 het	 West-Friese	 type	
genaamd	Geertje-hoeve,	 in	1970	na	brand	
herbouwd	met	behoud	van	de	19de-eeuw-
se	 voorgevel.	 Kenmerkend	voor	 een	West-
Friese	stolp	zijn	de	darsdeuren	aan	de	voor-
zijde.	Links	hiervan	heeft	de	voorgevel	een	
symmetrische	 indeling	 met	 centraal	 een	
staatsiedeur.	 Deze	 door	 Ionische	 pilasters	
geflankeerde	 tweepaneelsdeur	 is	 verfraaid	
met	 een	 rond	 en	 puntig	 ovaal	 kussen	 en	

gesneden	ornament.	Boven	de	deur	een	kalf	en	eveneens	fraai	gesneden	bovenlicht.	De	hals-
gevel	is	in	1970	aangebracht.		

Voormalig P.E.N.-kantoor
Geldelozeweg 47-49 
In	1922	gebouwd	kantoor	van	het	Provinciaal	Electriciteitsbedrijf	met	twee	voormalige	op-
zichterswoningen.	Het	gebouw	is	ontworpen	door	de	Hoornse	architect	H.J.	Cramer	in	een	
door	de	Amsterdamse	School	en	Frank	Lloyd	Wright	(dak)	beïnvloede	bouwstijl.	Het	kantoor-
gedeelte	 is	 uitgebouwd	 ten	 opzichte	 van	 de	 flankerende	woningen	 en	 heeft	 een	 hogere	
eerste	verdieping.	Tot	1925	was	de	begane	grond	van	het	kantoor	deels	 in	gebruik	bij	het	
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Provinciaal	Waterleidingbedrijf,	daarna	het	gehele	pand.	Sinds	1997	is	hier	een	wijnhandel	en	
distilleerderij	gevestigd.	Achter	en	rechts	van	het	gebouw	lag	het	waterleidingcomplex	met	
op	de	hoek	van	het	Keern	de	beeldbepalende	watertoren	(1912-1913),	in	1970	helaas	gesloopt.	
Wel	bewaard	zijn	de	voormalige	dienstwoningen	Keern	62	en	64.

Koepoortsweg
Veel	Hoornse	regentenfamilies	hadden	in	de	
17de	en	18de	eeuw	naast	hun	woonhuis	 in	
de	 binnenstad	 ook	 een	 buitenhuis	 aan	 de	
Koepoortsweg.	Hiervan	zijn	er	slechts	enkele	
bewaard	 gebleven,	 waaronder	 Koepoorts-
weg	 29,	 51	 en	 73.	Het	 laatste	pand,	 dat	 de	
toepasselijke	naam	Buitenvreugd	droeg,	is	in	
2009	gerestaureerd	en	herbestemd	tot	zorg-

hotel.	De	overige	bebouwing	aan	de	Koe-
poortsweg	dateert	grotendeels	van	na	1850	
en	laat	een	grote	variatie	zien	in	woningty-
pen	en	bouwstijlen.	Om	deze	cultuurhisto-
risch	waardevolle	panden	te	behouden,	zijn	
er	de	afgelopen	jaren	ruim	zestig	aangewe-
zen	als	gemeentelijk	monument.		

Door	 het	 uitrijden	 van	 de	 Koepoortsweg	
komt	 u	weer	 op	 de	Draafsingel,	 het	 eind-
punt	van	de	fietsroute.
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koninklijkewoudenberg.nl

Ameide 0183 - 60 66 00 

info@koninklijkewoudenberg.nl

VANDAAG 
BOUWEN 
AAN 
DE 
HISTORIE 
VAN 
MORGENTrots op de toekomst 

voor het VOC in Hoorn. 

Michael Bruinsma

Timmerman

MORGEN

Restauratie, renovatie 

en herbestemming van 

het 400-jaar oude VOC-

graanpakhuis in Hoorn. 

Het gebouw is weer 

teruggebracht in de 

staat van vóór 1860 maar 

dan voorzien van alle 

moderne gemakken. 

MORGEN

n RESTAURATIE n NIEUWBOUW
n RENOVATIE n ONDERHOUD
n LOOD-ZINK DAKWERK

Enkhuizer Aannemersbedrijf
korte Tuinstraat 8, 1601 CJ Enkhuizen

T: 0228 - 315586
E: info@eab-enkhuizen.nl
W: www.eab-enkhuizen.nl
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Kaart wandelroute
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Wandelroute

Kunst en Ambacht 
	
Bij het station kunt u kiezen: wandelen of met de stoomtram! De museumstoom-
tram biedt vandaag een gratis dienst aan: een ritje van Hoorn naar station Blokker. 
Vervolgens kunt u instappen in de bijhorende bussen die een mooie route rijden 
langs interessante monumenten in Blokker en Zwaag. Als u genoeg gezien heeft, 
kunt u weer instappen op station Blokker om terug te rijden naar station Hoorn. 
(Natuurlijk kunt u allebei de routes doen. )

De	wandelroute	begint	aan	de	overkant	van	
het	station,	op	de	Veemarkt.	U	ziet	hier	de	
ijzeren	hekken	van	de	voormalige	koemarkt,	
en	even	verderop	ziet	u	rechts	aan	de	over-
kant	 de	 achterkant	 van	 de	 middeleeuwse	
Noorderkerk.	 Hier	 werkten	 vroeger	 am-
bachtslieden	 als	 steenhouwers,	 glazenma-
kers,	 timmerlieden	 en	 metselaars.	 U	 loopt	
rechtdoor	 en	 bijna	 aan	 het	 einde	 van	 de	
straat	 ziet	 u	 voorbij	 het	 bankgebouw	 links	
een	binnenplaats,	waar	u	de	bakstenen	zij-

kant	ziet	van	het	Timmermansgildehuis.	Daar	werden	destijds	de	proeven	van	bekwaam-
heid	aan	timmerlieden	afgenomen.	Op de hoek slaat u linksaf.	Om	de	hoek	de	smalle	in-
gang	 naar	 het	 Timmermansgildehuis	 naast	
nr.	 3.	 Vijftig	 meter	 verderop	 de	 prachtige	
gevel	van	het	Sint Pietershof,	het	voorma-
lige	Oude	Mannen	en	Vrouwenhuis.	De	bin-
nenplaats	 is	 open,	 maar	 er	 zijn	 regelmatig	
rondleidingen	 zodat	u	dan	ook	het	 interes-
sante	interieur	kunt	zien.	Bij	het	verlaten	van	
het	pand	loopt	u	linksaf,	langs	de	zijgevel	en	
dan	rechtsaf	het	Munnickenveld	op	langs	het	
water.	De	dubbele	trapgevel	is	van	het	Claes 
Stapelhof,	 gesticht	 door	 drie	 welgestelde	

Kunst &
AmbAcht
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burgers	van	Hoorn	in	1682.	De	unieke	houten	gevelsteen	is	gemaakt	door	een	houtsnijder	
en	heeft	de	Bijbelse	afbeelding	van	Judith	en	Holofernes.	Het	poortje	(verplaatst)	is	van	de	
voormalige	ingang	van	de	Latijnse	school.	
U gaat de twee bruggetjes over.	Het	 ijzeren	bruggetje	heet	 in	de	volksmond	het	Kippe-
bruggetje.	Rechtdoor	over	het	Koepoortsplein,	ziet	u	door	de	bomen	een	van	de	oude	ver-
dedigingstorens,	de Mariatoren,	gebouwd	in	1508.	De	toren	is	eigendom	van	de	Vereniging	
Hendrick	de	Keyser	die	de	toren	nu	gebruiken	als	‘Monument	en	Bed’.	Vandaag	geopend.	De	
route	van	de	wandeling	gaat	echter	rechtsaf,	de	Achterstraat	in.	Aan	het	einde	van	de	straat	
vindt	u	op	huisnummer	2,	de	Doelen.	Oorspronkelijk	gebouwd	om	het	ambacht	van	soldaat	
te	oefenen.	Hier	waren	dat	de	handboog-	en	de	voetboogschutters,	die	allebei	later	vuurwa-
pens	kregen.	Achter	het	gebouw	lag	een	lange	schietbaan	met	doelen,	vandaar	de	naam.	
De	brede	straat	oversteken	en	rechtdoor	naar	de Mariakapel	van	het	voormalige	Mariakloos-
ter.	Na	de	slag	op	de	Zuiderzee	
in	 1573	 heeft	 admiraal	 Graaf	
Bossu	hier	nog	jaren	gevangen	
gezeten	zoals	nog	op	de	muur	
te	 lezen	 is.	 De	 kapel	 heeft	 na	
de	 reformatie	 de	 functie	 ge-
had	 van	 arsenaal,	 RK-kerk	 en	
Gereformeerde	 kerk.	 Het	 hele	
complex	 is	 Burgerweeshuis	
geweest	 en	 heeft	 pas	 in	 1958	
die	 functie	 verloren.	 Er	 is	 een	
mooie	binnentuin,	te	betreden	
vanaf	het	wandelpad	langs	de	
Turfhaven,	maar	ook	via	de	ka-
pelruimte	van	de	voormalige	Mariakapel,	nu	een	centrum	voor	de	kunst.	Doorlopend	komt	
u	op	een	kruispunt	van	vijf	straten,	waar	het	mooiste	gebouw	de	dubbele	trapgevel	 is	van	
het	Statenlogement.	Oorspronkelijk	een	kloostercomplex,	sliepen	en	dineerden	hier	de	Ge-
committeerde	Raden	van	het	Noorderkwartier	 tijdens	de	80-jarige	oorlog.	Bekijkt	u	vooral	
de	eetzaal,	die	door	architect	Leendert	Viervant	in	1788	is	ontworpen.	Schuin	tegenover	het	
Statenlogement(Nieuwstraat)	vind	u	de	vijf poortjes.	U	gaat	het	kleine	poortje	uit	het	jaar	
1603	in,	dat	toegang	geeft	tot	de	Wisselstraat.	In	deze	straat	was	eens	de	bank	van	lening	ge-
vestigd,	de	Lommerd,	afgeleid	van	de	Lombarden	die	dat	beroep	uitoefenden.	Dat	gebouw	
staat	50	meter	verderop,	rechts.	U	kunt	nog	de	tralies	voor	de	ramen	zien	die	de	ingebrachte	
goederen	moesten	beschermen	tegen	diefstal.	U gaat het poortje in	waarboven	een	mo-
derne	gevelsteen	de	oude	vervangt,	die	geheel	 verweerd	was.	Oorspronkelijk	was	dit	een	

poortje	 behorend	 bij	 het	 kloos-
ter	op	deze	plaats,	het	Agnieten-
klooster.	 Dat	 kunt	 u	 nog	 zien	
op	 de	 binnenplaats,	 de	 oude	
kloostertuin.	Door	het	volgende	
poortje	komt	u	op	het	Kerkplein.	
Terugkijkend	 ziet	 u	 het	 Kloos-
terpoortje	 van	 1610	 van	 het	
Oude	Vrouwenhuis	en	naar	links	
kijkend	ziet	u	het	Admiraliteits-
poortje	van	1607	met	de	letters	
P	P	P,	dat	betekent	Pugno	Pro	Pa-
tria:	 ik	vecht	voor	het	vaderland.	
U steekt het Kerkplein over, 
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langs	de	achterkant	van	de	kerk,	naar	de	Breestraat.	De Grote Kerk	van	1883	 is	 in	gebruik	
genomen	voor	woningen	en	winkels.	Het	bevat	nu	32	woningen	in	het	dak	en	aan	de	ach-
terkant,	waarin	zich	de	consistoriekamer	bevond.	De	Breestraat,	gaat	over	in	de	Schoolsteeg,	
waar	ooit	een	schooltje	 is	geweest.	Rechts	 is	het	water-en-vuur-huisje,	dat	vandaag	ook	
geopend	is.

Dan	komt	u	op	het	Groote	Oost,	één	van	de	voorname	straten	van	Hoorn.	Gelijk	rechts	op	
Groote	Oost	43	staat	het	Foreestenhuis,	 sinds	1815	 in	gebruik	als	 remonstrantse	kerk.	Het	
Groote	Oost	 is	een	deel	van	de	Westfriese	Omringdijk.	Nog	 in	1629	werd	de	straat	zo	ver-
hoogd	dat	de	huizen	onder	het	 straatniveau	kwamen	en	dat	bracht	grote	kosten	voor	de	
huiseigenaren	mee.	U steekt schuin over,	de	Wijdebrugsteeg	in.	Bij	de	volgende	hoek,	de	
Gedempte	Appelhaven	sla	linksaf	en	na	10	meter	staat	een	huis	(nr.	7)	genaamd	D.STAT	GENVA	
(de	stad	Genua),	waar	de	steenhouwer	een	stel	schitterende	gevelstenen	heeft	afgeleverd.	U 
gaat weer terug,	linksaf	richting	haven	en	u	passeert	op	Korenmarkt	nr.	8	een	groot	pakhuis	
uit	omstreeks	1560.	De	meest	 rechtse	deur	 is	een	 inpandige	poort	naar	de	tuin.	Ook	 is	de	
steenhouwer	aan	het	werk	geweest	op	de	hoekstukken	van	nummer	3,	dit	ziet	u	op	bovenop	
de	woning.	Zouden	dit	griffioenen	zijn?	U gaat rechtsaf over de brug	en	meteen	linksaf	de	
Veermanskade	op.	De		unieke	houten	gevelsteen	van	een	bonte	koe	in	het	eerste	huis	heeft	
niet	te	maken	met	schipper	Bontekoe,	die	verderop	in	deze	straat	woonde	maar	met	de	wel-
vaart	die	kwam	van	het	Westfriese	platteland.	Op	het	tweede	stuk	van	deze	straat	staan	voor-
name	woonhuizen,	vele	met	een	trapgevel,	maar	in	de	19e	eeuw	waren	ze	bijna	allemaal	in	
gebruik	als	kaaspakhuis.	Dan	konden	de	kazen	van	het	Westfriese	platteland	daarna	makkelijk	
vervoerd	worden	naar	de	grote	stad	Amsterdam.	De Hoofdtoren	is	een	verdedigingstoren	
uit	1532,	waarbij	de	steiger	genaamd	het Houten Hoofd	ook	diende	om	de	zeilschepen	bij	
tegenwind	de	haven	uit	te	trekken.	U loopt door langs het Hoofd,	over	de	nieuwe	brug,	
het	Oostereiland	op.	De	gebouwen	dienden	tot	voor	een	paar	jaar	als	gevangenis	onder	
de	volksnaam	Krententuin.	Nu	is	er	onder	meer	een	hotel/restaurant	gevestigd,	een	cinema	
en	het	Museum	van	de	20e	eeuw	(geen	vrije	toegang).	Op	het	einde	van	het	voetpad	is	het	
Centrum Varend Erfgoed.	Naast	een	haven	met	historische	schepen	is	er	ook	een	museum.	
Tevens	is	hier	vanaf	mei	dit	jaar	het	ontvangstcentrum	van	de	replica	van	het	ontdekkings-
schip	De	Halve	Maen	(beide	toegankelijk,	maar	niet	gratis).

Hier	is	ook	het	einde	van	de	wandeling.	
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Ode aan Hoorn

"Wij	zijn	geboren	uit	de	oksel	van	de	zee
als	tussenstop	voor	negotie	
op	de	reis	van	de	Oostzee	naar	het	rijke	Vlaanderen.	
Wij	waren	een	stadsvlek	onder	de	hoede	van	Maria
die	bij	ons	wonderen	deed
verdween	en	na	eeuwen	weer	thuiskwam.
Wij	werden	een	grote	stad	met	een	eigen	munt
een	eigen	metriek	stelsel,	een	eigen	vloot
de	baas	van	Indonesië,	zonen	van	de	Eenhoorn
dat	fabeldier	dat	sterft	als	men	zijn	vrijheid	neemt.
Wij	liepen	scheef	van	het	geld	
en	onze	huizen	stralen	dat	nog	uit.
Men	kent	ons	van	Japan	tot	New	York
van	Kaliningrad	tot	Malacca.
Wij	zijn	een	kleine	wereldstad.
En	de	eenzaamste	hoek	van	ruige	winden	en	hoge	zeeën	
zingt	alle	dagen	onze	naam
Kaap	Hoorn."

‘Een ode aan de stad Hoorn door Onno van Veldhuizen (burgemeester van 2003-2015) 
in 2009 voor het Vlaams-Nederlands Huis “deBuren.”
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Zonsopkomst	Hoorn	aan	het	water.

Afkomstig	uit	de	Erfgoed	Kalender	2014.

Foto	door	dhr.	R.	Schneiders.
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1  Monumentale bruine beuk        
Westerblokker 125, Blokker

Ruim	200	jaar	oude	bruine	beuk	die	van	gemeentewege	beschermd	is.	Met	een	stamomtrek	
van	ruim	zeven	meter	is	het	de	dikste	bruine	beuk	in	Noord-Holland.	Volg	de	borden	naast	
Westerblokker	125	om	de	beuk	te	bereiken.	

In	oorsprong	middeleeuwse	kerk	die	in	1830	
herbouwd	 is	 met	 behoud	 van	 de	 laatgoti-
sche	 toren	en	hergebruik	van	een	deel	van	
de	 oude	 bouwmaterialen	 waaronder	 de	
middeleeuwse	 kapspanten.	 Bij	 een	 verbou-
wing	in	1863-1864	is	achter	in	het	schip	een	
vergaderruimte	gerealiseerd	(in	1976-’78	ver-
groot).	 De	 gepleisterde	 noordgevel	 van	 de	
kerk	wordt	geleed	door	steunberen.	De	ove-
rige	gevels	door	pilasters,	die	 in	combinatie	
met	 de	 kroonlijst	 en	 de	 rondboogvensters,	
het	kerkgebouw	een	neoclassicistische	uitstraling	geven.	Dit	was	in	de	19de	eeuw	een	po-
pulaire	bouwstijl.	In	het	interieur	is	onder	meer	een	eiken	preekstoel	uit	1657	rijkelijk	voorzien	
van	snijwerk	en	een	Ypma-orgel	uit	1871.	De	toren	heeft	een	ingesnoerde	spits	en	telt	drie	
geledingen.	In	de	eerste	de	oorspronkelijke	entree	gevat	in	een	hoge	spitsboog	en	in	derde	
aan	elke	zijde	twee	gekoppelde	galmgaten.	In	de	toren	hangt	een	door	Goebel	Zael	gegoten	
klok	uit	1537.	

Activiteit: binnen het thema Kunst en Ambacht is in de kerk een tentoonstelling ge-
organiseerd van de Felty Five: een groep van vijf vrouwen die verschillende vilttech-
nieken gebruiken. Vilt is het oudste textiel, wat wordt gemaakt door wol vezels met 
vocht in elkaar te drukken. Eeuwenlang maakten nomadenvolken vilt van de wol van 
hun kudden om zichzelf te beschermen tegen de kou. 

Hervormde kerk Blokker   
Westerblokker 105, Westerblokker

Beschrijving monumenten

3  St.-Michaëlkerk      
Westerblokker 44, Blokker

Voormalige	 rooms-katholieke	 kerk	 van	 de	 Heilige	
Aartsengel	 Michaël	 uit	 1852-1853.	 Deze	 driebeukige	
kerk	 met	 ingebouwde	 fronttoren	 is	 tegelijk	 met	 de	
aangrenzende	pastorie	opgetrokken	in	eclectische	stijl.	
Ontwerper	was	Theo	Molkenboer,	met	circa	70	kerken	
op	zijn	naam	de	belangrijkste	kerkarchitect	in	het	mid-
den	van	de	19de	eeuw.	In	1972	raakte	de	Michaëlkerk	
buiten	gebruik.	Het	kreeg	een	nieuwe	functie	als	tapijt-
hal	en	de	 toren	werd	afgeknot	vanwege	bouwvallig-
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Veilinggebouw	Op	Hoop	van	Zegen	uit	1948-
’49	met	de	nog	authentieke	afmijnzaal	waar	
tot	1981	groente	en	fruit	werden	geveild.	Het	
gebouw	is	ontworpen	door	het	Haagse	inge-
nieursbureau	Netto	en	Smit.	In	de	veilinghal-
len	traden	50	jaar	geleden	The	Beatles	op.	De	
kamer	rechts	naast	de	 ingang	deed	die	dag	
dienst	als	 kleedruimte.	De	afmijnzaal	 is	nu	 in	gebruik	bij	de	Historische	Vereniging	Blokker.	
Dankzij	deze	vereniging	is	de	zaal	gerestaureerd	en	werkt	ook	de	originele	veilklok	weer.	

Veiling Op Hoop van Zegen
Veilingweg 1, Blokker 

5  Molen De Krijgsman
Noorderdracht 61, Oosterblokker

De	geschiedenis	van	Molen	de	Krijgsman	in	
Oosterblokker	 begint	 in	 1602.	 Aan	 de	 over-
kant	 van	 de	Noorderdracht	werd	 een	 stan-
derdmolen	 gebouwd.	 Toen	 deze	 in	 1862	
omwaaide	 werd	 een	 nieuwe	 achtkantige	
houten	molen	gebouwd;	De	Krijgsman.	Deze	
molen	verbrandde	 in	 september	1896	door	
een	 blikseminslag.	 Voor	 de	 herbouw	 zijn	
delen	gebruikt	van	een	molen	uit	Zaandam-
Oost.	Omdat	er	in	de	omgeving	veel	fruitteelt	
was,	werd	de	molen	op	een	vijf	meter	hoge	
onderbouw	 geplaatst,	 om	 genoeg	wind	 te	
vangen,	Hierdoor	werd	de	nieuwe	Molen	de	
Krijgsman,	met	een	stellinghoogte	van	10.40	
meter	de	hoogste	molen	van	Noord-Holland.	In	de	molen	kan	het	maalproces	worden	be-
leefd,	in	de	molenwinkel	de	zelfgebakken	producten	geproefd.	

heid.	Sinds	2014	wordt	de	kerk	door	de	stichting	Stadsherstel	Hoorn	gerestaureerd	en	heeft	
de	kerk	weer	een	torenspits	gekregen.	

Activiteit: vandaag is er in de kerk een expositie van twee Hoornse kunstenaars. 
George van Heeteringen exposeert met beeldhouwwerken en Marita Horbach 
exposeert met schilderijen. 
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In 2005 en 2008 werd archeologisch onderzoek gedaan naar het voormalig kloos-
ter Bethlehem (1475-1572). Nu, 10 jaar later kunt u een kijkje nemen op het terrein. 
Er wordt uitleg gegeven over het voormalig klooster, de archeologische vondsten 
en ambachten uit de kloostertijd. Voor kinderen worden bijpassende activiteiten 
georganiseerd. Het terrein is bereikbaar via de linkerzijde van het huis Bangert 36. 
Het recent uitgegeven boek over Bethlehem en het kloosterleven in de 15e en 16e 
eeuw door Christiaan Schrickx wordt te koop aangeboden. 

(Bij slecht weer wijken enkele activiteiten uit naar de hervormde kerk van Zwaag.) 

Uitgelicht

Klooster Bethlehem (1475-1572)

De opgraving van een klooster
Tussen	 2003	 en	 2008	 is	 het	 vrouwenklooster	 Bethlehem	 aan	 de	 Bangert	 in	Westerblokker	
voor	een	groot	gedeelte	opgegraven	in	verband	met	de	geplande	nieuwbouwwijk	Bangert-
Oosterpolder.	Gebouwen,	bijgebouwen,	het	brouwhuis,	een	ommuring	met	poortgebouw,	
het	kerkhof,	waterputten	en	talloze	andere	sporen	van	dit	verdwenen	klooster	zijn	terugge-
vonden.	De	opgravingen	hebben	verder	enorme	hoeveelheden	vondstmateriaal	opgeleverd.	
Vele	honderden	kookpotten,	borden,	bakpannen	en	andere	gebruiksvoorwerpen	zijn	uit	de	
bodem	naar	boven	gekomen.	Bijzonder	 zijn	de	 talloze	 fragmenten	van	 religieuze	beeldjes	
van	pijpaarde	(fijne	witte	kleisoort)	en	terracotta.	Al	deze	vondsten	geven	een	beeld	van	het	
leven	in	het	klooster.

6  Klooster Bethlehem       

Bangert 36, Blokker
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Een bijzonder geval
Bethlehem	neemt	een	bijzondere	po-
sitie	in	binnen	het	laatmiddeleeuwse	
kloosterlandschap.	 Het	 kwam	 tot	
stand	 (in	 1475)	 op	 een	moment	 dat	
de	grote	stichtingsgolf	van	kloosters	in	
de	steden	voorbij	was.	In	Hoorn	waren	
tussen	 1385	 en	 1408	 vijf	 conventen	 tot	
stand	gekomen	die	de	derde	regel	van	Franciscus	volgden.	Deze	
regel	gaf	de	mogelijkheid	het	religieuze	leven	te	combineren	met	
nijverheidswerkzaamheden,	 bijvoorbeeld	 weven	 en	 spinnen.	 De	
Mariakapel	en	de	Ceciliakapel	zijn	de	overblijfselen	van	twee	van	
deze	 gemeenschappen.	 In	 1464	 en	 1468	 kwamen	nog	 twee	 ge-
meenschappen	in	Hoorn	tot	stand,	waarmee	het	totaal	aantal	vrou-
wenkloosters	in	Hoorn	uitkwam	op	zeven.
Bethlehem	volgde	een	geheel	eigen	formule:	het	nam	de	regel	van	Augustinus	aan	en	voeg-
de	zich	onder	de	Orde	van	het	Heilig	Kruis	(de	kruisbroeders).	Deze	orde	kende	sinds	1462	een	
vestiging	in	Hoorn:	klooster	St.	Pietersdal.	In	de	17de	eeuw	werd	op	die	plek	het	St-Pietershof	
gebouwd,	waarvan	de	naam	nog	aan	het	verdwenen	klooster	herinnert.	Aanvankelijk	hadden	
de	kruisbroeders	alleen	het	toezicht	over	het	vrouwenklooster.	Op	zeker	moment	namen	ze	
ook	het	biechtvaderschap	op	zich.	De	biechtvader	of	pater	van	een	vrouwenklooster	nam	de	
biecht	bij	de	zusters	af,	droeg	de	dagelijkse	mis	op,	gaf	geestelijk	leiding	en	droeg	zorg	voor	
het	dagelijks	bestuur.	

Het statutenboek
De	kruisbroedersorde	liet	in	1537	een	volledig	nieuw	statutenboek	op	basis	hun	eigen	statu-
ten	voor	Bethlehem	maken.	Hierin	staan	alle	regels	waaraan	de	zusters	zich	moesten	houden.	
We	 krijgen	 een	prachtig	 beeld	 van	het	 religieuze	 leven	 in	 het	 klooster	 en	op	welke	wijze	
de	kruisbroeders	onder	hun	hoede	vorm	gaven	aan	een	vrouwenklooster.	We	 lezen	 in	dit	
boek	bijvoorbeeld	de	 regels	over	het	 	vasten.	Op	meer	dan	200	dagen	per	 jaar	golden	er	
vasten-	of	onthoudingsregels.	Op	vastendagen	werd	slechts	één	maaltijd	per	dag	genuttigd.	
Op	onthoudingsdagen	aten	de	zusters	geen	vlees	en	op	sommige	dagen	mochten	ook	geen	
zuivelproducten	worden	gebruikt.	Vis	eten	was	wel	toegestaan.	Ook	op	ander	vlakken	golden	
strenge	regels,	zoals	verplicht	stilzwijgen	(niet	mogen	praten),	het	openlijk	schuld	bekennen	
en	zelfs	zelfkastijding	kwam	voor.	Al	deze	regels	waren	gericht	op	het	afstand	doen	van	aard-
se	zaken	en	het	bevorderen	van	gehoorzaamheid	en	nederigheid.

Het succes van Bethlehem
In	het	statutenboek	staan	de	namen	van	zusters	genoteerd	die	in	het	klooster	intraden.	Helaas	
is	de	boekhouding	onvolledig,	maar	af	te	leiden	valt	dat	de	gemeenschap	op	het	hoogtepunt	
uit	zeker	50	zusters	bestond.	Waarschijnlijk	had	de	gemeenschap	een	aantrekkingskracht	op	
plattelandsdochters	uit	de	omgeving,	die	vertrouwd	waren	met	het	verzorgen	en	melken	van	
koeien.	Uit	het	statutenboek	blijkt	verder	dat	veel	mensen	het	klooster	begunstigden.	
Zij	gaven	een	geldbedrag	aan	Bethlehem	in	ruil	waarvoor	de	zusters	voor	hun	zielenheil	ba-
den.	De	bijzondere	positie	die	Bethlehem	 innam	als	vrouwenklooster	onder	gezag	van	de	
kruisbroeders,	was	dus	succesvol.
Aan	het	klooster	hebben	achtereenvolgens	een	aantal	vooraanstaande	kruisbroeders	leiding	
gegeven.	De	meest	 opmerkelijke	 is	 Franciscus	 Vaes	 van	 Tongeren.	Hij	 staat	bekend	 als	 de	
grote	kloosterhervormer	van	het	kruisbroedersklooster	Mariënlof	in	Kolen	bij	Borgloon	(Bel-
gië).	Zijn	laatste	jaren	van	zijn	leven	bracht	hij	bij	de	zusters	in	Bethlehem	door.
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De kloosterplattegrond
Het	klooster	is	niet	in	één	keer	neergezet,	maar	heeft	geleidelijk	door	diverse	bouwactiviteiten	
zijn	definitieve	vorm	gekregen.	Aan	de	Bangert	stond	een	aantal	grote	gebouwen,	waaronder	
de	kapel,	gegroepeerd	rondom	een	binnenhof.	Een	groot	deel	van	dit	complex	is	niet	opge-
graven	en	bevindt	zich	in	de	bodem	van	Bangert	36.	
De	westvleugel,	 die	wel	 volledig	 is	 onderzocht,	 bestond	 uit	 twee	 gebouwen	 en	 had	 een	
totale	 lengte	van	71	meter.	Binnen	het	kloosterhof	 lag	een	kerkhof,	waar	de	 resten	van	64	
personen	zijn	aangetroffen.	De	begravenen	waren	zowel	vrouwen	als	mannen,	waaruit	blijkt	
dat	niet	alleen	kloosterzusters,	maar	ook	weldoeners	van	het	klooster	hier	hun	laatste	rust-
plek	vonden.	Op	het	achterterrein	stond	de	brouwerij.	Verder	was	er	een	boomgaard	en	een	
kruidentuin.	De	 kloostermuur	omsloot	een	 terrein	van	ongeveer	1,7	hectare.	 Van	dit	grote	
kloostercomplex	is	niets	meer	over.	Nadat	Hoorn	in	1572	de	kant	van	Willem	van	Oranje	koos,	
werden	de	kloosters	opgeheven.	Bethlehem	werd	met	uitzondering	van	één	gebouw	met	de	
grond	gelijk	gemaakt.	Het	kloosterterrein	werd	veranderd	in	boomgaarden.

Meer lezen
Over	klooster	Bethlehem	is	een	boek	verschenen:

Christiaan	Schrickx,	2015:	Bethlehem	in	de	Bangert.	Een	historische	en	archeologische	studie	
naar	de	ontwikkeling	van	een	vrouwenklooster	onder	de	orde	van	het	Heilig	Kruis	in	het	bui-
tengebied	van	Hoorn	(1475-1572).

Het	boek	 is	op	Open	Monumentendag	 te	 verkrijgen	op	de	voormalige	 kloostergrond	van	
Bethlehem,	achter	Bangert	36.
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Lourdeskapel      
Pastoor Nuijenstraat 2, Zwaag

Neogotische	 Lourdeskapel	 uit	 1882	 en	 daarmee	
een	van	de	oudste	Lourdeskapellen	in	Nederland.	
In	de	zeshoekige	kapel	een	kopie	van	de	grot	 in	
Lourdes	waar	Bernadette	Soubirous	in	1858	Maria	
zag	verschijnen.	Gebouwd	voor	rekening	van	de	
toenmalige	pastoor	Masker,	die	Lourdes	had	be-
zocht	en	de	grot	ter	plaatse	door	een	deskundige	
exact	had	laten	natekenen.	Gebrandschilderde	ra-
men	met	o.a.	de	Heilige	Familie,	votiefstenen	en	
gedenkplaat	van	wit	marmer.	Naast	de	kapel	de	
nieuw	aangelegde	 tuin	op	het	 voormalige	 kerk-
hof.

Historische fruitkwekerij      
Koewijzend 4, Blokker

Eén	van	de	laatste	fruitkwekerijen	waar	het	gebied	Bangert/Koewijzend	sinds	de	17e	eeuw	om	
bekend	stond.	Op	dit	bedrijf	vindt	u	nog	drie	historische	kniekassen	(serres)	uit	het	eind	van	de	
jaren	’20	van	de	vorige	eeuw.	In	één	daarvan	wordt	nog	steeds	de	Aliante-druif	geteeld.	Een	in	
1943	herplaatst	"warenhuis"	afkomstig	uit	Oudendijk	is	eveneens	bewaard	gebleven,	met	een	
naastgelegen	ketelhuis	uit	hetzelfde	jaar.	Schuin	achter	het	in	1930	gebouwde	woonhuis	een	
bewaarschuur	voor	appels	uit	1938.	 In	de	voortuin	staat	een	beschermde	hoogstamboom,	
een	blonde	goudreinet	‘Boskoop’.	

Sinds	februari	wordt	op	de	kwekerij	gewerkt	aan	de	herbouw	van	een	voormalige	tuinders-
schoorsteen	uit	1929.	De	schoorsteen	stond	aan	de	Kolenbergstraat,	maar	moest	daar	weg	
wegens	het	uitbreidingsplan	Bangert	en	Oosterpolder.	De	schoorsteen	is	in	delen	vervoerd	
en	binnenkort	te	bezichtigen	door	bezoekers.	Bij	de	schoorsteen	wordt	ook	een	authentiek	
ketelhuis	herbouwd	zodat	een	compleet	beeld	van	een	historische	fruitkwekerij	gegeven	kan	
worden.

Speciaal	 voor	 de	 Open	Monumentendag	 zal	 een	 (gemotoriseerde)	 lorrie	 ingezet	worden.	
Deze	zal	goederen	en	mensen	verplaatsen	over	de	ijzeren	rails	 langs	de	kassen.	Deze	lorrie	
werd	gebruikt	voor	het	vervoeren	van	de	producten	van	het	land.
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De nieuwste VR sensatie
www.wfm.nl

Reserveer nu:

Kaap
Varen

 aannemingsbedrijf k. dekker b.v.
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tel (0226) 39 16 29
WWW.kdbv.nl
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de basis  

van burgerlijke- en  
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WaterbOuW
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• utiliteitsprojecten
• woningbouwprojecten
• renovatieprojecten
• projectontwikkeling
•  parkeergarages en  

(parkeer)kelders
•  duurzame bedrijfspanden  

& kantoren

betOn- en WaterbOuW
• bruggen, viaducten en tunnels
•  zuiveringen, gemalen, rioleringen 

en bergbezinkbassins
• kademuren en beschoeiingen
• houten (voetgangers) bruggen
• spoorwegkruisingen
• grondverzet en bestrating
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8b  Martinuskerk      
Pastoor Nuijenstraat 3, Zwaag

De	 Martinuskerk	 is	 in	 1932-1933	 gebouwd	
naar	ontwerp	van	 Jozef	Bekkers	 (1892-1945).	
Het	 is	een	 interbellumkerk	 in	de	stijl	van	de	
Amsterdamse	 School.	 De	 kerk	 is	 T-vormig	
met	 aan	 weerszijden	 van	 het	 schip	 vier	
dwarskappen.	De	voorgevel	is	asymmetrisch	
met	 bovenaan	 een	 granieten	 kruis.	 Onder	
het	kruis	siermetselwerk	in	de	vorm	van	een	
waaier.	In	het	midden	van	de	gevel	staan	drie	
lancetbogen.	De	toren	heeft	een	zogenaamde	naaldspits	met	bovenaan	een	vergulde	bol	en	
metalen	kruis.	

Het	interieur	is	nog	grotendeels	origineel.	In	de	zijbeuken	altaars	voor	Maria	en	Jozef.	Beide	
heiligen	zijn	gebeeldhouwd	in	Frans	kalksteen.	Het	hoofdaltaar	is	van	wit	paonazzomarmer	
met	zwarte	aders.	Links	van	de	kerk	staan	op	een	lage	tuinmuur	twee	beelden	afkomstig	uit	
de	gesloopte	Martinuskerk	aan	de	Westerblokker.	Links	is	een	priester	en	rechts	een	francisca-
ner	monnik.	Gelet	op	de	attributen	mogelijk	twee	van	de	19	martelaren	van	Gorcum.

9 Hervormde kerk Zwaag      
Kerkelaan 8, Zwaag

Hoorn’s	 oudste	 monument	 gebouwd	 voor	
het	midden	van	de	15e	eeuw.	Eenbeukige	go-
tische	kerk	met	een	smaller	en	lager	koor	dat	
nog	deels	uitgevoerd	is	in	tufsteen	en	kloos-
termoppen.	Boven	de	noordelijke	ingang	tuf-
stenen	 maaswerk.	 De	 voorgebouwde	 toren	
telt	drie	geledingen	en	wordt	bekroond	door	
een	achthoekige	gemetselde	spits.	Boven	de	
toreningang	 latei	 en	 boogvulling	 van	 rood	
zandsteen	met	gotische	drie-	en	vierpasmo-
tieven.	Inwendig	houten	tongewelven,	eiken	
preekstoel	 uit	 1659	 (achterschot	 18e-eeuws)	
met	snijwerk,	ebben	kussenpanelen	en	fraaie	
koperen	Lodewijk	XIV	lezenaar	(tweede	kwart	
18e-eeuw),	 doophek	met	 koperen	 voorzan-
gerslezenaar,	 kaarsenarm,	 beide	 17e-eeuws,	
en	fraaie	koperen	Lodewijk	XIV	doopboog	uit	
1748	bekroond	door	een	pelikaan	met	jongen	
als	symbool	voor	Christus,	memoriebord	uit	hetzelfde	 jaar,	 twee	psalmbordjes	uit	1696,	en	
een	tweeklaviers	Van-Damorgel	(1881).	Tussen	kerk-	en	dienstruimte	18e-eeuws	gemarmerd	
schot	met	vier	deuren.	De	klok	 in	de	toren	 is	 in	1468	gegoten	door	de	bekende	Utrechtse	
klokkengieter	Steven	Butendiic.

Activiteit: Blokfluitkwartet JG: 12.00-12.20 uur en 13.00-13.20 uur en 14.30-14.50 uur. 
(Bij slecht weer wijken enkele activiteiten van Klooster Bethlehem uit naar deze kerk.)
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11  Maria- of Kruittoren     
Achter de Vest 1

De	enig	overgebleven	verdedigingstoren	van	de	stads-
wal	van	1508.	De	toren	is	genoemd	naar	het	St.	Mari-
aconvent	dat	grensde	aan	de	locatie	van	de	toren.	De	
toren	heeft	een	overdekte	en	overkraagde	weergang	
met	 schietsleuven.	 De	 kraagstenen	 van	 Bentheimer	
zandsteen	tonen	nog	het	gotische	peerkraalprofiel.	De	
gemetselde	 vertandingen	op	de	hoeken	 van	de	ge-
vel	duiden	op	een	voormalige	stadsmuur.	Er	heeft	hier	
echter	waarschijnlijk	nooit	een	stadsmuur	gestaan,	de	
bouwsporen	zijn	bij	een	verbouwing	in	de	eerste	helft	van	de	20e	eeuw	aangebracht.				

Sinds	18	juni	2015	geopend	als	‘Monument	en	Bed’	door	vereniging	Hendrik	de	Keyser.	Ieder-
een	kan	de	unieke	en	historische	Mariatoren	als	luxe	vakantiehuisje	huren.	De	Mariatoren	is	
één	van	de	twee	monumentale	locaties	in	Hoorn,	die	Hendrik	de	Keyser	als	logies	verhuurt.	

10  Nadorst        
Westerblokker 171, WesterBlokker

Tot	 restaurant	 en	 partyboerderij	 verbouwde	 stolp-
boerderij	van	het	West-Friese	type	daterend	van	rond	
1880.	Kenmerkend	voor	een	West-Friese	stolp	is	dat	de	
darsdeuren	zich	aan	de	voorzijde	bevinden.	De	naam	
De	Nadorst	herinnert	aan	de	op	de	hoek	van	de	Wes-
terblokker	en	de	Holenweg	gelegen	gelijknamige	uitspanning	die	eeuwenlang	het	klassieke	
eindpunt	was	van	de	zondagmiddagwandelingen	van	de	inwoners	van	Hoorn.	In	1954	is	deze	
gesloopt	voor	de	aanleg	van	de	Provinciale	Weg.

Gedempte Turfhaven 44  
0229-270808

www.detuynkamer.nl

brasserie   -   restaurant
De Tuynkamer

 geniet  ook van onze binnentuin

- huisgemaakte appeltaart- speciale broodjes- brunch- en lunch-buffet op zondag- high-tea- verrassende avond-kaart

BESTE APPELTAART 
van NOORD-HOLLAND

(Algemeen Dagblad Appeltaarttest, maart 2005)

CIJFER: 8,5!!!!!!!
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12  Sint-Jozefhuis en museum Kaap Hoorn-vaarders      
Achterom 15, 17

Voormalig	 ‘R.K.	 Wees-	 en	 Oude-
liedenhuis	 St.	 Jozef’	 uit	 1773.	 Het	
gebouw	bestaat	 uit	 vier	 vleugels	
rondom	een	rechthoekig	binnen-
hof.	De	zuilengalerij	van	de	achter-
vleugel	 is	 in	 1884	 dichtgezet.	 De	
voorgevel	 heeft	 een	 rijkversierde	
ingangspartij	met	lofwerk	in	Lode-
wijk	XV-stijl.	In	1985	gerestaureerd	
en	verbouwd	tot	31	woningen.	
De	 regenten-	 en	 regentessen-
kamer	 ter	 weerszijden	 het	 toe-
gangsportaal	zijn	nu	tentoonstellings-	en	voorlichtingsruimten	van	de	Stichting	Nederlandse	
Kaap	Hoorn-vaarders.	Door	 kaarten,	prenten,	 scheepsmodellen,	 scheepsgerei,	 navigatie-in-
strumenten	en	andere	voorwerpen	wordt	hier	een	duidelijk	overzicht	gegeven	van	de	histo-
rische	boeiende	zeevaart	om	Kaap	Hoorn,	het	uiterste	zuidelijke	puntje	van	Zuid-Amerika.	De	
monumentale	interieurs	van	de	stijlkamers	zijn	voorzien	van	op	linnen	geschilderd	behangsel,	
plafondschilderingen	en	houtsnijwerk	in	Lodewijk	XV-stijl.	Oorspronkelijk	heette	het	gebouw	de	
‘Barmhartigheid’.	Het	schoorsteenstuk	in	de	regentessenkamer	verwijst	daar	nog	naar.

13  Sint Jozefschool      
Achterom 19

Voormalige	 katholieke	 lagere	 school	 voor	
jongens.	Het	ontwerp	is	van	de	Zaanse	archi-
tect	S.	B.	van	Sante	wat	nog	afleesbaar	is	op	
het	gedenkplateau	in	de	gang	op	de	begane	grond.	Ten	behoeve	van	het	schoolplein	zijn	
in	1922	twee	woningen	gesloopt,	Achterom	17	en	19.	In	1951	is	de	school	aan	de	westzijde	
uitgebreid	met	onder	andere	een	gymnastieklokaal.	Het	 interieur	verkeert	nog	grotendeels	
in	oorspronkelijke	staat	met	ruime	gangen	met	tegelvloeren	en	tegellambriseringen.	In	deze	
lambriseringen	 zijn	 bijzondere	 tegeltableaus	 opgenomen	met	Hoornse	 stadsgezichten	 en	
vergelijkingen	tussen	beroepen	en	leefomstandigheden	in	de	oudheid	en	begin	20e	eeuw.	
De	school	wordt	momenteel	als	atelierruimte	verhuurd.	

Activiteit: vandaag is er in de Sint Jozefschool een open huis van kunstenaars.
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14  

Klein	woonhuis	uit	de	laatste	kwart	16e	eeuw	–	eerste	kwart	
17e	eeuw	in	eigendom	van	Vereniging	Oud	Hoorn.	Het	pand	
heeft	een	houten	pui	met	18e-eeuwse	roedeverdeling	tussen	
gesneden	consoles.	De	opvallende	goot	die	dwars	over	de	ge-
vel	loopt	liep	vroeger	naar	een	waterput.	In	het	interieur	een	
18e-eeuwse	tegelschouw	en	mooi	houten	schotwerk.

Woonhuis 16e eeuw      
Bierkade 10

info@awfbouw.nl
www.awfbouw.nl Dr. Nuyensstraat 20

1617 KC Westwoud

A A N N E M E R S B E D R I J F   W E S T - F R I E S L A N D

Bouwbedrijf Hoorn 80 B.V.

Met het oog op de toekomst
en het hart naar het verleden.

Atoomweg 14-16, 1627 LE Hoorn
Telefoon 0229 - 211290
Fax 0229 - 211295
info@bouwhoorn80.nl

H.F.M. Kaptein
C.H. Veld

Wij danken u voor
de prettige samenwerking
in het afgelopen jaar
en wensen u

prettige kerstdagen
en 

gelukkig nieuwjaar

HN80 2005 af  13-12-2006  15:26  Pagina 1

Atoomweg 14-16
1627 LE Hoorn
Tel:   (0229) 21 12 90
Fax:  (0229) 21 12 95
E-mail:  info@bouwhoorn80.nl
  www.bouwhoorn80.nl

Met het oog op de toekomst
en het hart naar het verleden
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15  WIC/Vrijmetselaarsloge      
Binnenluiendijk 2

Voormalige	Kamer	van	de	Westindische	Compag-
nie.	De	huidige	voorgevel	met	verhoogde	entree	
verving	in	1784	de	gevels	van	de	oorspronkelijke	
panden,	die	zich	hierachter	bevonden.	Deze	hui-
zen	waren	in	1689	aangekocht	door	de	West-Indi-
sche	Compagnie	(1621-1791)	en	ingericht	tot	haar	
"kamer"	(kantoor).	In	het	fronton	het	monogram	
GWCH	 (Geoctroyeerde	 West-Indische	 Compag-
nie	Hoorn).	Na	de	opheffing	van	de	compagnie	
vervaardigde	 de	 Vaderlandse	Maatschappij	 hier	
o.m.	geschilderd	behang.	 Sinds	1872	 in	gebruik	
als	 loge	 ‘West-Friesland’	 en	 loge	 ‘De	 Eenhoorn’.	
Oude	vrijmetselaarsalmanakken	uit	1778	en	1780	
maken	melding	van	een	loge	in	Hoorn:	L	 ’Esprit	
de	Corps.	Dit	was	een	militaire	loge,	behorende	
bij	het	in	Hoorn	gelegerde	regiment	dat	nu	en	dan	van	standplaats	wisselde.	Sommige	ge-
bruiken	die	nog	in	de	loge	in	zwang	zijn	vinden	daar	hun	oorsprong.	De	vestibule	met	18e-
eeuws	stucwerk	biedt	toegang	tot	de	‘werkplaats’	of	‘tempelruimte’.

16  De Gekroonde Jaagschuit      
Breed 38

Winkelpand,	 in	1878	gebouwd	 in	 rijke	neorenaissancestijl	naar	
ontwerp	van	de	bekende	Hoornse	architect	A.C.	Bleijs	voor	de	
Hoornse	koffiebranderij	en	handel	 in	koffie,	thee	en	tabak	van	
de	familie	Kaag.	Grotendeels	nog	oorspronkelijke	monumentale	
winkelinrichting.	 De	 rijk	 bewerkte	 gevelsteen	 toont	 een	 voor-
stelling	van	een	trek-	of	jaagschuit.	Mogelijk	staat	deze	voorstel-
ling	hier	in	verband	met	de	vertrek-	en	aankomstplaats	van	de	
trekschuit	naar	Amsterdam	en	Alkmaar.	Deze	bevond	zich	bij	de	
200	meter	westelijker	gelegen	Westerpoort	(gesloopt	1872),	na-
bij	de	huidige	schouwburg	(2004).	(Pand	is	mogelijk	dicht).

17  Timmermansgildehuis      
Dal 3

Het	 enig	 overgebleven	 gildehuis	 van	 Hoorn,	 nu	 in	
gebruik	bij	het	Westfries	Genootschap.	Een	eenvou-
dig	gemetseld	pand	met	17e-eeuws	schilderwerk	op	
wanden,	houtskelet	en	zoldering	van	de	vergaderka-
mer	van	de	gildevoogden	op	de	eerste	verdieping.	
Er	worden	regelmatig	voorlichtingen	gegeven	en	er	
worden	boeken	verkocht	over	de	geschiedenis	van	
Westfriesland.	De	ingang	is	naast	Dal	3.
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18  Sint Pietershof     
Dal 9 

Van	oorsprong	een	klooster	van	de	Kruisherenbroeders.	Na	de	hervorming	is	het	‘Oude	Man-
nen-	en	Vrouwenhuis’	geworden.	Heeft	ook	als	psychiatrische	inrichting	en	gevangenis	dienst	
gedaan.	Het	geheel	bestaat	uit	drie	binnenhoven,	waarvan	de	grootste	toegankelijk	is.	Toe-
gang	via	het	hoofdgebouw	van	1692	in	bouwstijl	van	het	laat	Hollands	Classicisme.	Links	de	
wapenschilden	van	regenten	en	rechts	van	burgemeesters.	 In	het	fronton	op	de	voorgevel	
de	eenhoorn	met	het	wapen	van	Hoorn.	De	westelijke	en	oostelijke	 vleugels	en	het	 klok-
kentorentje	van	het	binnenhof	dateren	van	1617,	de	galerijen	zijn	van	een	iets	latere	datum.	
Monumentale	regentenkamer	met	goudleerbehang	uit	1768.	Tuinaanleg	gedeeltelijk	in	18e-
eeuwse	trant.	Twee	vroeg	19e-eeuwse	waterpompen.	In	de	Sint	Pietershof	zijn	45	woningen	
voor	senioren	ondergebracht.	Door	privacy	van	bewoners	 is	uitsluitend	het	binnenhof	zelf	
toegankelijk,	tenzij	tijdens	een	rondleiding.	Het	complex	is	in	2011	gerestaureerd.	Vanwege	de	
privacy	van	de	bewoners	is	uitsluitend	de	binnenhof	toegankelijk,	maar	er	zijn	wel	regelmatig	
rondleidingen	door	het	gebouw.

19  Museumstoomtram      
Van Dedemstraat 8

De	19e	eeuw	 is	een	eeuw	van	 in-
dustriële	 revolutie	 en	 technolo-
gische	 vernieuwingen,	 waarvan	
het	spoor	en	de	stoomlocomotief	
heel	 belangrijke	 symbolen	 zijn.	
Een	 van	de	grootste	 collecties	op	
dit	 gebied	 in	 ons	 land	 bevindt	
zich	 bij	 de	 Museumstoomtram	
Hoorn-Medemblik.	 Een	 museum	
waar	 de	 beroemde	 Bello	 en	 de	 andere	 locomotieven	 niet	 alleen	 prachtig	worden	 onder-
houden,	maar	 bovendien	 nog	 steeds	 rijden	 op	 een	 kolenvuur	 om	mensen	 te	 vervoeren.		
Op	 het	 emplacement	 kunnen	 een	 klein	 spoorwegmuseum,	 een	 oud	 seinhuis	 en	 de	 her-
stelwerkplaats	 'de	lange	loods'	bezocht	worden.	Beleef	de	bijzondere	sfeer	van	dit	 levende		
museum	 in	de	museumwerkplaats	 te	Hoorn,	dat	deze	dag	gratis	 toegankelijk	 is.	 	 Vandaag	
kunt	u	gratis	gebruik	maken	van	de	rit	van	Hoorn	naar	Blokker,	die	speciaal	voor	Open	Monu-
mentendag	wordt	gereden.	Voor	de	dienstregeling	van	deze	speciale	tour,	kijk	op	pagina	8/9.
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20  RK-begraafplaats      
Drieboomlaan/Holenwegg

Rooms-katholieke	begraafplaats	uit	1871	met	
kapel	 en	 gemetselde	 toegangsbrug	 met	
daarop	smeedijzeren	hek.	Het	geheel	is	ont-
worpen	door	de	bekende	Hoornse	architect	
A.C.	 Bleijs.	 De	 neogotische	 kapel	 heeft	 een	
dakbedekking	 van	 zeldzame	 Oegstgeester	
pannen.	Grafmonumenten	van	1871	tot	he-
den.	Twee	monumentaal	beschermde	plata-
nen	en	een	paardenkastanje.

21  Monumentale binnentuin bij herenhuis     
Gouw 7

De	woning	op	Gouw	7	 is	gebouwd	in	1753	
voor	 de	 toenmalige	 burgemeester	 van	
Hoorn,	Timon	Velius.	Er	werd	toen	een	tuin	
aangelegd	die	liep	tot	aan	de	Lutherse	kerk,	
maar	 tegenwoordig	 is	 de	 tuin	 veel	 breder.	
De	tuin	is	 in	1965	opgemeten	en	heeft	een	
totale	 lengte	 van	 61	meter	 en	 een	breedte	
van	49	meter.	De	reden	dat	tuin	zo	groot	 is	
geworden	zoals	hij	nu	is,	is	een	bijzonder	ver-
haal.	In	de	19e	eeuw	kwam	dokter	Jacob	Bor-
des	wonen	in	het	huis.	Zijn	vrouw	was	gees-
tesziek	 en	hij	 zag	maar	 één	oplossing	 voor	
haar:	wandelen	in	de	buitenlucht,	ongeveer	
45	minuten	per	dag.	Dit	was	 therapie	 voor	
haar	 om	 aan	 te	 sterken	 en	 beter	 bestand	
te	zijn	tegen	het	dagelijks	leven.	Zij	zag	het	
echter	niet	zitten	om	in	de	drukte	van	Hoorn	
te	gaan	wandelen.	De	dokter	had	als	oplos-
sing	om	alle	aangrenzende	tuintjes	te	kopen	en	er	één	grote	tuin	van	te	maken,	liet	bomen	
neerzetten	en	een	eindeloos	slingerend	pad	aanleggen.	De	conditie	bij	dit	plan	was	dat	zijn	
vrouw	dat	pad	tien	keer	per	dag	zou	aflopen,	wat	ongeveer	45	minuten	koste.	De	prachtige	
binnenstadstuin	is	opengesteld,	bereikbaar	via	het	poortje	naast	de	Lutherse	kerk	aan	de	Ra-
men.
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22   St. Cyriacus- en Franciscuskerk of Koepelkerk    
Grote Noord 15

Driebeukige	 kruisbasiliek	 uit	 1879-1882	met	
twee	elegante	fronttorens	en	grote	achthoe-
kige	vieringkoepel	bekroond	door	een	 lan-
taarn.	Baanbrekend	ontwerp	van	de	Hoorn-
se	 architect	 A.C.	 Bleijs	 in	 een	 combinatie	
van	barokke,	renaissance,	romaanse	en	zelfs	
oosterse	vormen.	Van	groot	belang	voor	het	
stadsbeeld.	Inwendige	galerijen	met	boven-
lichten,	houten	tongewelven	met	cassetten,	
deels	houten	binnen	 koepel,	 zijbeukgewel-
ven	 en	 binnenmuren	 van	 kunstzandsteen,	
kolommen	en	pilasters	van	Nassaus	marmer.	
Muurschilderingen	van	 Jan	Dunselman	e.a.,	
kruiswegstaties,	houten	biechtstoelen,	glas-
in-loodramen	van	o.a.	F.	Nicolas	&	Zonen	in	
Roermond.	Door	Bleijs	ontworpen	orgelkas	
van	het	Maarschalkerweerdorgel	(1883)	met	
de	eerste	open	pijpopstelling	in	Nederland.	
De	15e-eeuwse	houten	piëta	(Maria	met	de	
dode	 Christus)	 en	 eikenhouten	 preekstoel	
(W.F.	Krayenschot,	1756)	zijn	afkomstig	uit	de	gesloopte	voorganger,	een	schuilkerk.	

Activiteit: Orgelestafette door amateur organisten van 12.00-16.00 uur. 

23  Waterschapshuis       
Grote Oost 6

Het	 herenhuis	 Grote	 Oost	 6	 is	 gebouwd	 in	
1728	naar	aanleiding	van	het	huwelijk	tussen	
Cornelis	 van	 Foreest	 en	Maria	 Everdina	 van	
Akerlaken.	 In	1895	uitgebreid	met	het	 rech-
ter	buurpand	en	vanaf	1915	tot	1999	samen	
met	Grote	Oost	2	gebruikt	als	Waterschaps-
huis	 voor	 het	 Waterschap	 Westfriesland.	 In	
2002	weer	 afgesplitst	 van	 het	 complex.	 Op	
de	gevel	een	wapenbord	van	het	Ambacht	
Drechterland.	In	voorkamer	een	18e-eeuwse	
schouw	 met	 wapenschilden	 afkomstig	 uit	
Oosterdijk.	 Tijdens	 WO	 II	 was	 het	 complex	
ingevorderd	 door	 Duitse	 Ortskommandtur	
terwijl	 in	 de	 conciërgewoning	onderduikers	
werden	gehuisvest.	Na	1945	is	de	benedenverdieping	in	neo-Lodewijk	XVI-stijl	opnieuw	in-
gericht.	

Activiteit: verhalenkamer om 12.30 uur tot 13.15 uur en van 14.30 uur tot 15.15 uur 
(het pand is naast de verhalenkamers de hele dag toegankelijk tot 17.00 uur). 
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24  Foreestenhuis      
Grote Oost 43

Voornaam	woonhuis	van	de	patriciërsfamilie	Van	
Foreest,	 in	 1724	 ontstaan	 door	 samenvoeging	
van	drie	bestaande	huizen	waarvoor	een	nieuwe	
zandstenen	voorgevel	met	attiek	werd	opgetrok-
ken.	De	gevel	wordt	bekroond	door	vier	beelden	
uit	 de	 Romeinse	 godenwereld:	 v.l.n.r.	 Minerva,	
Amor,	Fides	en	Mars.	De	deurpartij	en	twee	ven-
sters	erboven	worden	omlijst	door	Lodewijk	XIV	
beeldhouwwerk.	Het	door	twee	atlanten	gedra-
gen	balkon	is	voorzien	van	een	smeedijzeren	hek	
met	daarin	het	monogram	van	de	opdrachtge-
ver	Nanning	van	Foreest.	In	de	vestibule	gestucte	
wanden	en	plafond	met	o.a.	het	oordeel	van	Pa-
ris,	een	vanwege	de	drie	schaars	geklede	mooie	
godinnen	 veelvuldig	 afgebeelde	 scène	 uit	 de	
Griekse	 mythologie.	 Gedeeltelijk	 oorspronkelijk	
smeedijzeren	stoephek.	Sinds	1815	in	gebruik	als	remonstrantse	kerk.	Verdere	bijzonderheden	
zijn	een	grote	drijfkelder	en	de	drie	nog	aanwezige	houten	kapconstructies	van	de	oorspron-
kelijke	panden.	De	achtertuin	is	ingericht	met	Bijbelse	planten.	

Activiteit: Kleinkoor Camerata Liocorno: in de middag is een openbare repetitie

25  Oosterkerk en Claes Joesthuys      
Grote Oost 58, 60

Laatgotische	kruiskerk	met	renaissance	voorgevel	
uit	 1616	naar	 ontwerp	 van	de	bekende	Amster-
damse	 architect	 en	 beeldhouwer	 Hendrick	 de	
Keyser.	Vanouds	vooral	een	schippers-	en	vissers-
kerk.	 Prachtig	 Lodewijk	 XV	 snijwerk	 van	 Bätzor-
gelfront,	 kast	 voor	 klokgewichten,	gebrandschil-
derde	ramen,	wenteltrap	naar	klokkenzolder.	Het	
voorhuis	 van	 het	 naastgelegen	 17e-	 of	 mogelijk	
16e-eeuwse	Claes	Joesthuys	is	vanuit	de	kerk	toe-
gankelijk.	De	ruimtelijke	structuur	is	nog	intact:	een	
4,50	m	hoog	voorhuis	met	daarachter	twee	verdie-
pingen.	Ook	het	houtskelet	is	nog	aanwezig.	

Activiteiten: binnen het thema van Kunst 
en Ambacht is in de kerk de glazenier en 
kunsthistoricus Marije Wolfswinkel aanwe-
zig. Marije is op dit moment bezig met een groot nieuw glas-in-loodraam voor de 
Oosterkerk. Zij zal haar ambacht demonsteren en toelichten. 

Orgelconcerten; organist Wim Brienen: 12.30-12.50 uur - 14.30-14.50 uur. 
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26 Hoofdtoren en Houten Hoofd      
Hoofd 2

Als	verdedigingstoren	in	1532	gebouwd	tegen	aan-
vallen	vanuit	zee.	Laatgotische	opzet.	De	bakstenen	
westgevel	 was	 oorspronkelijk	 uitgevoerd	 als	 een	
trapgevel.	De	 zeezijde	 is	opgebouwd	van	 lichte	 le-
desteen.	Als	baken	voor	de	scheepsvaart	al	van	verre	
zichtbaar.	Aan	deze	zijde	is	ook	een	z.g.	 lichtkooi	te	
zien.	De	gevels	 zijn	 voorzien	van	een	boogfries	 ter	
hoogte	van	de	weergang.	Het	torentje	met	lantaarn	
uit	1750	is	een	kopie	van	een	verbrande	voorganger	
uit	1651.	Op	de	walmuur	links	van	de	toren,	uitkijkend	
over	zee,	de	beeldengroep	De	scheepsjongens	(Rolf,	
Hajo	en	Padde)	van	Bontekoe.	Het	daarachter	gele-
gen	Houten	Hoofd	 dateert	 oorspronkelijk	 uit	 1464.	
Het	diende	om	vertrekkende	zeilschepen	bij	tegen-
wind	uit	de	haven	te	kunnen	trekken.	

27  Grote Kerk      
Kerkplein

Wonen	en	winkelen	gaan	tegenwoordig	samen	in	deze	kerk.	De	Grote	Kerk	dateert	uit	1881-
1883	en	is	gebouwd	in	neohollandse	renaissancestijl	naar	ontwerp	van	de	Amsterdamse	ar-
chitect	C.	Muysken.	De	torenspits	is	in	1939	in	soberder	vorm	vernieuwd.	Verbouwd	in	1984	tot	
winkels	en	32	woningen.	Sinds	de	terugkeer	van	een	carillon	in	1939	waaien	weer	regelmatig	
de	feestelijke	klanken	van	de	beiaard	over	de	stad.	De	winkelruimte	is	grotendeels	ontdaan	
van	voorzetwanden	en	verlaagde	plafonds	waardoor	de	monumentale	muren	en	kap	zicht-
baar	zijn.	De	Grote	Kerk	is	de	hele	dag	toegankelijk.	

Activiteiten: Carillonconcert in samenwerking met de Hoornse Brassband van 13.00 
– 13.30 uur. 

Na	dit	concert	is	er	de	mogelijkheid	om	de	toren	te	beklimmen	tot	17.00	uur.	Vanaf	de	balkons	
kun	je	over	de	binnenstad	van	Hoorn	kijken.	
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Dit	in	vroeg-renaissancestijl	gebouwde	gasthuis	uit	
1563	diende	oorspronkelijk	voor	verzorging	van	zie-
ken	 en	 onderkomen	 van	 vreemdelingen.	 Tot	 1841	
was	hier	het	gasthuis	gevestigd	en	daarna	deed	het	
gebouw	 o.a.	 dienst	 als	magazijn	 van	 het	 Hoornse	
garnizoen	 en	 als	 botermarkt.	 Oorspronkelijke	 kleu-
ren	van	de	koppen	en	maskers	op	de	kraagstenen	
onder	 de	 eerste	 verdiepingsvloer.	 Nu	 tentoonstel-
lingsruimte	 van	 Kunstenaarsvereniging	 Hoorn	 en	
omstreken.	 Het	 pand	wordt	 in	 verschillende	 fasen	
gerestaureerd.

29  Noorder- of Vrouwekerk      
Kleine Noord 32

Driebeukige	gotische	hallenkerk	uit	de	15e	eeuw.	De	
westgevel	aan	het	Kleine	Noord	telt	drie	topgevels	
waarvan	 de	 middelste	 met	 uithangende	 wijzer-
plaat.	Het	koor	was	na	de	hervorming	eeuwenlang	
ingericht	 als	 ‘armenkerk’.	 Kansel	 (1635)	 en	 koorhek	
(1642)	 rijk	 voorzien	 van	 snijwerk,	 evenals	 de	uit	 de	
afgebrande	 Grote	 Kerk	 afkomstige	 gotische	 eiken	
spiltrap.	 Beschildering	balken	en	houten	gewelven	
in	gotisch	trant.	In	de	dakruiter	hangen	twee	klokken	
uit	1606	,gegoten	door	Cornelis	Ammeroy.	De	kerk	is	
nog	steeds	 in	gebruik	voor	de	eredienst,	maar	ook	
voor	culturele	activiteiten.	

Activiteit: een optreden van het Hoorns Harmonie Orkest van 14.00 – 15.00 uur 

30  Mariakapel      
Korte Achterstraat 2A

Kapel	uit	 1508,	onderdeel	 van	het	 voormalige	Ma-
riaklooster.	Het	naastgelegen	complex	werd	na	de	
hervorming	 burgerweeshuis	 en	 de	 kapel	 zelf	 wa-
penarsenaal	 voor	 de	 Staten	 van	 Holland	 en	West-
friesland.	 De	 gotische	 voorgevel	 is	 gepleisterd	 en	
na	 een	brand	 in	 1877	 voorzien	 van	 een	neoclassi-
cistische	 toegangspartij.	 Het	 gotische	 uiterlijk	 van	
de	kapel	is	goed	waarneembaar	vanuit	de	vroegere	
weeshuistuin,	 via	 het	 poortje	 aan	 de	 kant	 van	 de	
Turfhaven	te	bereiken.	De	kapel	is	nu	in	gebruik	als	
tentoonstellingsruimte	van	het	kunstenaarsinitiatief	
Hotel	Mariakapel.	

28  Sint-Jansgasthuis      
Kerkplein 39
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31  Mariaklooster/Burgerweeshuis      
Korte Achterstraat/Weeshuistuin 

Toegankelijk	via	poortje	aan	de	Weeshuistuin.	Dit	 is	de	voormalige	binnentuin	van	het	Ma-
riaklooster.	Vanaf	het	poortje	gezien	links	de	gotische	kapel	uit	1508	en	rechts	de	voormalige	
kloostergebouwen,	die	na	de	hervorming	tot	 in	de	 jaren	1960,	dus	bijna	vier	eeuwen	lang,	
als	burgerweeshuis	dienst	deden.	De	gevels	van	deze	gebouwen	dateren	grotendeels	uit	de	
18de	eeuw.	Achter	de	kapel	zijn	de	fundamenten	van	de	vroegere	Catharinakapel	boven	het	
maaiveld	opgetrokken.	Hardstenen	waterpomp	in	Lodewijk	XV-stijl.	Schuin	daartegenover	in	
de	hoek	van	de	muur	is	nog	een	vroegere	wandpomp	aanwezig.	Een	regenpijp,	nog	uit	loden	
delen	bestaand,	voert	het	hemelwater	naar	een	ondergrondse	water	verzamelbak,	waar	het	
water	uit	opgepompt	wordt.	De	paardenkastanje,	de	plataan	en	de	linde	zijn	als	monumen-
tale	bomen	beschermd.	

32  Claas Stapelhofje      
Munnickenveld 21

Voormalig	vrouwenhofje	gesticht	door	Claas	Stapel	en	 twee	vrienden	 in	1682.	Twee	histo-
rische	waterpompen	 zijn	nog	 aanwezig.	Het	 renaissance	 toegangspoortje,	mogelijk	 uit	 de	
werkplaats	van	Hendrick	de	Keyser,	heeft	in	de	Kruisstraat	gestaan	als	toegang	tot	het	terrein	
van	het	voormalige	Ceciliaklooster,	waar	de	Latijnse	school	was	gevestigd.
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33  Statenlogement      
Nieuwstraat 23/Nieuwsteeg

De	 ‘broeders	 van	 goeden	 wil-
le’	 hebben	 al	 in	 1385	 op	 deze	
plaats	 het	 Jeronymitenklooster	
gesticht.	 Een	 halve	 eeuw	 later	
gaven	 zij	 al	 hun	 bezittingen	
aan	 het	 nonnenklooster	 van	 St.	
Cecilia	 op	 voorwaarde	 dat	 de	
nonnen	 een	 nieuwe	 stenen	 ka-
pel	zouden	bouwen.	Deze	kapel	
van	1453	staat	er	nog	steeds.	Na	
de	 reformatie	 veranderde	 de	
functie	 van	 de	 gebouwen:	 de	
Gecommitteerde	raden	van	West-Friesland	en	het	noorderkwartier	gebruikten	het	als	loge-
ment	en	de	kapel	werd	als	eetzaal	gebruikt.	Het	grote	schilderij	van	de	slag	op	de	Zuiderzee	
(de	Spaanse	vloot	van	admiraal	Bossu	tegen	de	Watergeuzen	en	de	Westfriezen)	is	van	Jan	
Blanckerhoff	uit	1665.	De	houten	lijst	is	gemaakt	door	Jan	Kinnema	voor	een	bedrag	van	ƒ475,	
maar	hij	kreeg	nog	ƒ100	extra	vanwege	de	buitengewone	kwaliteit	van	het	houtsnijwerk.	De	
eetzaal	kreeg	de	tegenwoordige	inrichting	in	1788	door	architect	Leendert	Viervant	en	acht	
laar	later	werden	de	gebouwen	aangekocht	door	de	stad	Hoorn	en	ingericht	als	stadhuis,	de	
eetzaal	werd	raadzaal.	Tot	1977	heeft	het	complex	als	stadhuis	dienst	gedaan.	

PRONK STAAT VOOR VAKMANSCHAP

Machinestraat 2, Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen, telefoon (0226) 391374, fax (0226) 392032
E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl

PRONK  RESTAURATIE BVmonumentenonderhoud
instandhouding
restauratie    
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34  Vijf poortjes      
Nieuwstraat, Wisselstraat, Kerkplein

-	 Poortje	 tussen	 Nieuwstraat	 nr.	 18	 en	 20.	 Een	
eenvoudige,	bakstenen	poortomlijsting,	met	zes	
natuurstenen	 blokjes	 en	 ingekrast	 jaartal	 1603.	
De	doorgang	naar	de	Wisselstraat	is	aangebracht	
ter	plaatse	van	de	voormalige	Baghijne	poort	na-
dat	 de	 VOC	haar	 kamer	Hoorn	 vestigde	 in	 een	
voormalige	kloostervleugel	aan	de	Nieuwstraat.	
Let	 op	 de	 ongebruikelijke	 toepassing	 van	 de	
houten	sleutelstukken	als	console	voor	de	hou-
ten	zolderingbalken.	

-	 Kloosterpoortje	 in	 de	 Wisselstraat	 van	 het	 in	
1606	 gestichte	 Oude	 Vrouwenhuis,	 dat	 op	 het	
terrein	 van	 het	 in	 1602	 afgebrande	 Geerten-
klooster	was	 gesticht.	 Boven	 de	 doorgang	 een	
fries	met	jaartalcartouche	en	leeuwenkoppen	en	
hoger	een	door	geblokte	pilasters	geflankeerde	
moderne	 gevelsteen,	 die	 geïnspireerd	 is	 op	 de	
sterk	verweerde	oorspronkelijke	voorstelling	van	twee	zittende	met	elkaar	pratende	vrouwen.	
In	het	gebouw	links	van	het	poortje	was	van	1639	tot	1885	de	bank	van	lening	gevestigd.	Het	
poortje	geeft	via	een	gang	die	gedeeltelijk	overwelfd	is	met	een	kruisribgewelf	en	deels	met	
een	houten	tongewelf	toegang	tot	een	binnentuin.	

-	Poortje	bij	de	binnentuin	van	het	vroegere	Oude	Vrouwenhuis	en	Geertenklooster	met	om-
lijsting	van	Namense	steen	en	op	de	sluitsteen	van	de	boog	het	wapen	van	Hoorn.	Verbon-
den	door	een	houten	overwelfde	gang	uitkomend	op	het	Kerkplein.

-	Poortje	op	het	Kerkplein	van	‘Het	Oude	Vrouwen	Huys’.	Dit	poortje	uit	1610	heeft	een	Dori-
sche	poortomlijsting	 tussen	 Ionische	halfzuilen.	
Een	bijzondere	versiering	vormen	o.a.	de	‘schar-
nieren’	 rond	 de	 halfzuilen.	 In	 de	 bovenhoeken	
twee	 putti	met	 een	 zandloper	 en	 doodshoofd	
als	 symbolen	 van	 vergankelijkheid,	 toepasselijk	
voor	een	oude-vrouwenhuis.	Het	fronton	wordt	
doorbroken	door	het	wapen	van	Hoorn	en	ge-
flankeerd	door	twee	zittende	vrouwenfiguren.	

-	 Admiraliteitspoortje	 in	 de	 hoek	 van	 het	 Kerk-
plein.	Het	enig	overgebleven	bouwdeel	van	het	
daarachter	 gestaan	 hebbende	 Admiraliteitsge-
bouw	 en	 Prinsenhof.	 Het	 poortje	 dateert	 van	
1607.	 Het	 wapenschild	 draagt	 het	 wapen	 van	
de	Westfriese	Admiraliteit:	het	wapen	van	West-
Friesland	met	 twee	 gekruiste	 ankers	 en	 de	 let-
ters	PPP	die	staan	voor	Pugno	Pro	Patria	(ik	vecht	
voor	het	vaderland).	
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35  VOC-pakhuizen      
Onder de Boompjes 24/Pakhuisstraat

Twee	voormalige	pakhuizen	van	de	Hoornse	
kamer	van	de	Verenigde	Oostindische	Com-
pagnie.	Het	 rechter	 pakhuis	 van	 1606	 (ver-
lengd	 tussen	 1630	 en	 1639),	 het	 linker	 ver-
moedelijk	van	1610.	Eenvoudige	renaissance	
trapgevels	tegen	hoog	zadeldak.	Boven	de	
deur	van	het	rechter	pakhuis	een	cartouche	
met	 het	 bouwjaar	 1606	 en	 een	geopende	
baal	 met	 Oost-Indische	 specerijen.	 In	 de	
linker	 voorgevel	 een	grote	gevelsteen	met	
17e-eeuwse	driemasters.	Inpandig	heeft	het	
rechter	pakhuis	aan	de	Onder	de	Boompjes-
kant	 een	 schouw	uit	 het	 laatste	 kwart	 van	
de	18de	eeuw	met	in	reliëf	een	tak	van	de	nootmuskaatboom,	Mercuriusstaf	en	twee	spe-
cerijbalen	met	het	monogram	van	de	Hoornse	VOC.	Dit	gedeelte	van	het	 rechter	pakhuis	
herbergt	het	onderkomen	van	de	Vereniging	Oud	Hoorn	met	een	voorlichtingsbalie	over	de	
geschiedenis	van	Hoorn.	In	het	linker	pakhuis	is	theater	Het	Pakhuis	voor	amateurtoneel	en	
toneelcursussen	gevestigd.	

Jaarlijks	geeft	Vereniging	Oud	Hoorn	de	monumentenprijs	uit	aan	monumenten	 in	de	ge-
meente	Hoorn.		De	laatste	prijs	werd	in	2014	vergeven	aan	het	pand	Breed	22-24.	De	grond-
leggers	van	Blokker	openden	hier	hun	eerste	winkel	in	1896.	

Andere Monumentenprijzen zijn:
2013:	Grote	Oost	38	(niet	toegankelijk)
2012:	Kleine	Noord,	Schermerpanden	(niet	toegankelijk)
2011:	Oostereiland
2010:	Dorpsstraat	5	(Zwaag),	tuinderswoning	(niet	toegankelijk)	

36  Admiraliteitsgebouwen/gevangenis      
Oostereiland

Het	Oostereiland	is	rond	
het	midden	 van	de	 17e	
eeuw	 aangelegd.	 Kort	
daarna	 liet	 koopman	
Cornelis	 Schuyt	 er	 en-
kele	 pakhuizen	 bou-
wen	 die	 het	 oudste	
deel	 vormen	van	het	huidige	gebouwencomplex.	Vanaf	1692	was	hier	de	Admiraliteit	 van	
West-Friesland	en	het	Noorderkwartier	gevestigd	met	een	eigen	scheepswerf	en	haven	(de	
naastgelegen	Grashaven).	In	1814	heringericht	tot	militaire	gevangenis	en	daarna	in	gebruik	
als	verbeteringsgesticht	voor	bedelaars,	landlopers,	alcoholisten,	souteneurs,	enz.	Vervolgens	
weer	gevangenis,	o.a.	na	de	Tweede	Wereldoorlog	voor	500	collaborateurs	en	kortgestrafte	
politieke	gevangenen.	In	de	loop	der	eeuwen	vele	malen	verbouwd	en	uitgebreid.	Momen-
teel	zijn	hier	o.a.	het	Filmhuis	en	het	Museum	van	de	Twintigste	Eeuw	gevestigd.
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37  Centrum Varend Erfgoed      
Oostereiland, Schuijteskade 22

Bij	de	binnenvaart	en	visserij	van	honderd	jaar	geleden	
horen	vele	ambachten.	Zo	zijn	er	het	naaien	van	zeilen,	
het	naaien	en	boeten	van	netten,	het	klinken	van	staal,	
het	slaan	van	touw	en	meer.	Deze	ambachten	vergen	
vakmanschap	(de	resultaten	zijn	vaak	zelfs	 ‘kunstig’	te	
noemen)	en	zijn	lang	niet	meer	zo	veel	te	zien	als	vroe-
ger.	Bij	Centrum	Varend	Erfgoed	Hoorn	worden	deze	
oude	werkzaamheden	nog	regelmatig	uitgevoerd.	Niet	
alleen	zijn	de	ambachten	die	bij	de	historische	schepen	
horen	op	zichzelf	boeiend:	ze	hebben	ook	een	nieuwe	
functie	 in	het	heden.	De	ambachten	die	bij	Centrum	
Varend	Erfgoed	Hoorn	bedreven	worden,	maar	ook	de	
schepen	 zelf,	 het	 restaureren	 en	behouden	 ervan	 en	
het	varen	ermee,	kunnen	namelijk	dienen	als	inspiratiebron	voor	kunstenaars.	Op	12	septem-
ber	zullen	een	nog	onbekende	en	een	bekende	kunstenaar	exposeren	op	het	uiterste	punt	
van	het	Oostereiland	en	laten	zien	hoe	oud	en	nieuw	elkaar	versterken.	Bovendien	is	natuurlijk	
de	museumhaven,	met	monumentale	schepen,	de	moeite	van	het	bezoeken	waard.	

Activiteiten: binnen het thema van Kunst en Ambacht worden er demonstraties 
gegeven van ambachten op het gebied van binnenvaart en visserij. Kunstenaars 
exposeren vandaag over genoemde ambachten: 

38 Historische speelgoedverzameling      
Pakhuisstraat 10

17e-eeuws	woonhuis	met	 een	 nog	groten-
deels	 aanwezig	 houtskelet,	 dat	 gedeeltelijk	
is	te	zien	in	het	opgestelde	en	als	winkel	in-
gerichte	voorhuis.	Hier	bevindt	zich	een	uit-
gebreide	verzameling	historisch	speelgoed.	
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Stichting Stadsherstel Hoorn 
Al bijna 50 jaar voor behoud van Hoorns cultureel erfgoed

Michaelskerk in Blokker,                       
De toren wordt  in 2014 
geplaatst, de rest volgt …

Het interieur van de 
Michaelskerk.      

Recente projecten STICHTING STADSHERSTEL HOORN

Weeshuistuin 9, 1621 GE Hoorn
Bank: ING Hoorn nr. 67.74.97.911

Tel. 0229 - 275345
Fax 0229 - 275345

brief_stadsherstel  13-04-2006  13:50  Pagina 1

Grote Oost 47,                                             
restauratie van twee 
woningen start binnenkort.
Belangstelling? 
Vraag Kingma Makelaars.  
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39  Lutherse kerk      
Ramen 4

In	 sobere	 Lodewijk	 XV-	 of	 rococo-
stijl	gebouwde	kerk	uit	1769.	Rijkelijk	
van	rococo	snijwerk	voorziene	ma-
honiehouten	kansel.	Dooptuin	met	
messing	 doopboog.	 Oorspronke-
lijke	18e-eeuwse	banken.
Het	 orgel	 gebouwd	 door	 Pieter	
Müller,	 zoon	 van	 de	 befaamde	 or-
gelbouwer	Christiaan	Müller,	wordt	
regelmatig	bespeeld.	De	middelste	
van	de	drie	uitgebeelde	figuren	op	
het	 orgel	 stelt	 de	 harp	 spelende	
koning	 David	 voor.	 De	 herenbank	
onder	 het	 orgel	 heeft	 een	 rijk	 ge-
sneden	 opzetstuk	 in	 Lodewijk	 XV-
stijl	met	klok.	

Activiteiten: houten is een vakmanschap waarbij ‘goedkoper’ hout beschilderd 
wordt tot hout dat lijkt op een duurdere houtsoort. Van dit ambacht geeft restaura-
tieschilder Max Polman een demonstratie. 

          Orgelspel door Rieuwert Blok: geen vaste tijd, wordt regelmatig gespeeld. 

40  Doopsgezinde kerk      
Ramen 31 en 31a

Voormalige	 doopsgezinde	 kerk	 uit	
1864-1865	gebouwd	 in	 rondboog-
stijl	 naar	 ontwerp	 van	de	Hoornse	
civiel	 ingenieur	 H.	 Linse.	 Kenmer-
kend	 zijn	de	 rondboogvensters	 en	
de	 combinatie	 van	 rode	 baksteen	
met	 contrasterende	 gepleisterde	
onderdelen	 zoals	 vensteromlijs-
tingen,	 pilasters	 en	 lijstwerk.	 De	
ingang	wordt	geaccentueerd	door	
een	rondboogportaal	waarin	hard-
stenen	zuilen	bekroond	door	zeld-
zame	 kapitelen	 van	 gegoten	 zink,	
een	in	de	19de	eeuw	nieuw	bouw-
materiaal.	Het	voorste	gedeelte	van	
de	 kerk	 werd	 tot	 1935	 bekroond	
door	 een	 achtkantig	 torentje	 op	
een	koepelachtige	onderbouw.	Tot	
1965	heeft	het	gebouw	als	kerk	dienst	gedaan.	Bij	een	renovatie	in	1995	is	een	verdiepings-
vloer	aangebracht.	Op	de	eerste	verdieping,	bereikbaar	via	het	buitentrappenhuis	rechts,	kunt	
u	de	oorspronkelijke	gestucte	wand-	en	plafondafwerking	bekijken.	
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41  Westfries Museum     
Roode Steen 1

Niet	 te	 missen	 aan	 de	 Roode	 Steen	 is	 de	
imposante	 pronkgevel	 van	 het	 voormalige	
Statencollege,	sinds	1881	Westfries	Museum.	
Op	deze	plek	stond	vanaf	de	15e	eeuw	het	
Proostenhuis,	de	zetel	van	de	afgevaardigde	
van	 de	 bisschop	 van	Utrecht.	 Nadat	 Hoorn	
voor	Willem	 van	Oranje	 koos	 verdween	 de	
Proost	uit	Hoorn	en	 in	1596	namen	de	Ge-
committeerde	Raden	van	West-Friesland	en	
het	Noorderkwartier	het	gebouw	in	gebruik	
als	vergaderplaats.	Dit	college	werd	ingesteld	
omdat	de	 regio	was	 afgesloten	van	de	 rest	
van	 het	 opstandige	Nederland,	 Amsterdam	
was	namelijk	nog	Spaans.	In	1631-’32	liet	het	
college	een	nieuw,	bij	zijn	waardigheid	pas-
send	gebouw	neerzetten	met	een	kostbare	
natuurstenen	 voorgevel.	 Centraal	 hierin	 het	
wapen	van	de	Gecommitteerde	Raden,	bo-
venin	 dat	 van	 stadhouder	 Frederik	 Hendrik	
en	op	de	gevel	zeven	 leeuwen	met	de	wa-
pens	van	de	steden	die	vertegenwoordigd	waren	 in	het	college.	De	gevel	aan	de	binnen-
plaats	dateert	uit	de	18e	eeuw;	de	klok	werd	geluid	als	de	vergadering	begon.	Bij	de	komst	
van	de	Fransen	in	1795	werd	het	college	opgeheven	en	vanaf	1817	huisvestte	het	gebouw	
de	arrondissementsrechtbank.	Hoogtepunt	in	het	rijke	interieur	is	de	grote	vergaderzaal	met	
fraaie	schuttersstukken.	Ook	in	het	museum	is	de	indrukwekkende	stadsmaquette	van	Hoorn	
in	1650.	Maar	liefst	dertig	vierkante	meter	groot,	met	daarop	meer	dan	1200	panden.	De	ma-
quette	is	te	bezichtigen	in	de	speciaal	daarvoor	ingerichte	grote	kelder	van	het	museum	en	
voorzien	van	een	spectaculaire	presentatie.

Activiteit: kamerkoor Spiro Musica:  14.00-14.20 uur en 15.00-15.20 uur. 

42  Waag      
Roode Steen 8

Het	waaggebouw	is	 in	1609	gebouwd	naar	
ontwerp	van	de	bekende	Amsterdamse	ar-
chitect	en	beeldhouwer	Hendrick	de	Keyser.	
Bij	de	restauratie	van	1912-1914	is	de	aange-
taste	 buitenschil	 vrijwel	 geheel	 vernieuwd.	
Bij	 de	 restauratie	 werden	 de	 19e-eeuwse	
gietijzeren	 luifels	 vervangen	 door	 houten	
exemplaren.	Thans	ingericht	tot	café-restau-
rant.	 De	 balansen	 en	 weegschalen	 zijn	 op	
één	na	 verwijderd,	maar	 het	mechaniek	 aan	de	 zoldering	dat	de	 schalen	naar	buiten	 kon	
brengen,	is	nog	aanwezig.	Verder,	ook	de	verdieping,	nagenoeg	authentiek.	Aan	de	voorgevel	
beneden	hangt	nog	het	klokje	dat	de	opening	en	sluiting	van	de	waag	aankondigde.		
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43  Restaurant Ridderikhoff      
Roode Steen 9

Pand	 van	 eind	 16e-eeuwse	 oorsprong,	 in	 2001	
grondig	gerestaureerd	en	 ingericht	 tot	 café/res-
taurant	met	 inzet	van	mensen	met	een	arbeids-
handicap.	Roode	Steen	9	heeft	o.a.	een	eind	19e-
eeuwse	voorgevel	en	in	de	voorgang	een	houten	
tweelingpoortje.	 In	 de	 gang	 een	 stenen	 renais-
sance	 poortje.	 Alle	 verdiepingen	 tonen	 delen	
van	het	zware	houtskelet.	 In	1882	toen	hier	café	
Dalmeijer	 gevestigd	 was,	 werd	 een	 wintertuin	
naar	ontwerp	van	de	Hoornse	architect	A.C.	Bleijs	
gebouwd.	Van	1924	tot	1995	was	hier	de	landelijk	
bekende	kostuumverhuurderij	‘de	erven	Ridderik-
hoff’	gevestigd.	

44  Pand in restauratie      
Roode Steen 15

Patriciërswoning	ontstaan	in	1744	na	samenvoe-
ging	van	bestaande	huizen.	Tot	1942	burgemees-
terwoning.	 Interieur	 met	 monumentale	 gang,	
schouwen	en	stucornamenten.	Op	de	bovenste	
verdieping	en	zolder	is	het	houtskelet	nog	zicht-
baar.	Het	pand	wordt	momenteel	gerestaureerd.	
Uitleg	wordt	gegeven	over	de	werkzaamheden	
en	wat	er	komt	kijken	bij	het	herstel	van	houten	
balkconstructies,	kozijnen,	goten	en	gevels.	

Activiteit: verhalenkamer om 13.30 tot 14.15 uur en van 15.30 tot 16.15 uur 

45  Water en Vuurhuys    
Schoolsteeg 7

Dit	 pand	 was	 voorheen	 een	 water-	 en	 vuurhuis,	 men	
verkocht	gloeiende	 turf	 voor	de	haard,	 fornuis	 of	 stoof.	
Ook	kon	je	er	warm	water	krijgen.	In	de	19e	eeuw	kocht	
de	winkelier	het	warme	water	in	bij	de	stoomwasserij.	In	
1938	moest	het	vanwege	bouwvalligheid	worden	afge-
broken,	 maar	 met	 hulp	 van	 de	 Vereniging	 Oud	 Hoorn	
werd	een	 “snelreparatieplan”	opgesteld	 zodat	het	pand	
behouden	bleef.	

Vandaag worden er door Sylvia Kuiper van Centrum De Wijze Vrouw – 
speciaal voor kinderen– verhalen verteld over kruiden, zalven, medicijn- 
buidels, om oude kennis tastbaar te maken. Kinderen kunnen ook meedoen met het 
bereiden van eenvoudige zaken.
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Rietvink
Architecten  bna

www.rietvink-architecten.nl
+31(0)299  -  439  993

Voormalige Draafsingelschool

Oude schepen, levende historie
•	 Open	Monumenten	Dag:	activiteiten	op	het	buitenterrein

•	 Zeil	mee	met	een	origineel	vissersschip
	 Wo./vr./za.	13.00-17.00	uur;	40	min.	€	5,-;	tot	12	jr	€	2,-

•	 Bezoek	ons	maritiem	museum
	 Entree	€	2,50;	6-12	jr.	€	1,-

CENTRUM VAREND ERFGOED
MUSEUM  |  MUSEUMHAVEN

Schuijteskade 22, Oostereiland
www.varenderfgoedhoorn.nl / info@varenderfgoedhoorn.nl

De lekkerste 
appeltaart 

van 
Noord-Holland 

(AD-test)

Gedempte Turfhaven 44 - Hoorn - 0229-270808
www.detuynkamer.nl e-mail: info@detuynkamer.nl

Welkom in Hoorn!
Kom genieten van....

Free wifi
Parkeren na 18.00 gratis voor de deur 

m.u.v. koopzondag en koopavond

De dagverse 
gerechten 
van onze 
dinerkaart

Een mooie
binnenstads-

tuin!

Onze 
uitgebreide 
lunchkaart



Colofon

Stichting Open Monumentendag Hoorn
Joost	Buchner,	Anna	Eising,	Henk	Jageman,	Carel	de	Jong,	Ko	Boos	,	Marchel	de	Bruijn,		
Dick	van	der	Pijl,	Hieke	Stapel,	Harm	Stumpel

De Open Monumentendag Hoorn wordt mede mogelijk gemaakt door:
-	Gemeente	Hoorn
-	alle	adverteerders	in	dit	boekje

Met dank aan:
-	eigenaren,	bewoners	en	beheerders	van	alle	opengestelde	panden
-	alle	vrijwilligers
-	bureau	Erfgoed	Gemeente	Hoorn
-	Geo-informatie	Gemeente	Hoorn
-	Vereniging	Oud	Hoorn
-	Stichting	Historisch	Zwaag
-	Historisch	Blokker
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Nieuw in 2015

Tramstation 

HoornWWW.STOOMTRAM.NL

Nieuw in 2015

Tramstation 

HoornWWW.STOOMTRAM.NL

van 21 maart tot 28 december zijn er diverse reismogelijkhEden van en naar Hoorn, Medemblik OF Enkhuizen. 

KIJk op www.stoomtram.nl voor de actuele dienstregeling of vraag er naar op onze stations.

Tel: 0229 214 862 - info@stoomtram.nl

Beleef De Spannendste tijdreis 
met stoomtram en boot

Maak	tijdens	Open	Monumentendag	2015	speciaal
gebruik	van	de	gratis	rit	tussen	Hoorn	en	Blokker	!


