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Aan: het college van burgemeester en 

wethouders  van Koggenland 

 

Postbus 21 

 

1633 ZG  AVENHORN 

 

 
             
Zoetermeer, 17 augustus 2020 
 

Onderwerp: verzoek tot bescherming van enkele panden als gemeentelijk monument 

 

 

Geacht college, 

 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, verzoekt de gemeente Koggenland om 

de onderstaande panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Wij verzoeken u om de aanwijzingsprocedures 

voor deze panden op te starten ingevolge artikel 3 t/m 7 van de Erfgoedverordening 2012 Gemeente Koggenland.  

1. Avenhorn. Grosthuizen 68. Raadhuis gemeente Avenhorn 

Het voormalige raadhuis van de in 1979 opgeheven gemeente Avenhorn  kwam  in 1878 tot stand naar ontwerp van 

bouwmeester A.C. Bleijs. De uit Hoorn afkomstige Bleijs heeft in de periode 1870-1900 heel duidelijk zijn stempel op de 

bouwkunst in de regio gedrukt. Het raadhuis is opgetrokken in een voor de bouwmeester kenmerkende stijl en laat zich 

goed vergelijken met andere bestuursgebouwen van zijn hand. 

Het vroegere raadhuis is een tweelaags pand met middenrisaliet en gebosseerde onderbouw. Op de verdieping met 

balkon bevindt zich de raadzaal. Het raadhuis is in 1964 inwendig gemoderniseerd en functioneert tegenwoordig als 

woonhuis. Het gebouw is beeldbepalend voor haar omgeving en tot op heden aan de buitenzijde redelijk gaaf 

behouden. 

2. Ursem. Drechterlandsedijk 26. Stoomgemaal ‘De Ruyter’   

Tot in de zeventiende eeuw vormde het poldergebied van Ursem, Hensbroek en Obdam een waterstaatkundige 

eenheid, waarin ook het Wogmeer op hetzelfde waterniveau lag.  

 

Op 8 november 1607 kregen Jonkheer Jacob van Duivenvoorde, Heer van Obdam en Hensbroek en enige anderen 

vergunning tot bedijking en droogmaking van het Wogmeer, in het octrooi ook Obdammermeer geheten. Naar 

aanleiding van de droogmaking scheidde Ursem zich als eerste van eerder genoemde watergemeenschap af, en 

ontstond de Polder Ursem.  De aanwezige poldermolens zijn eind 19e eeuw vervangen door het stoomgemaal De 

Ruyter aan de Drechterlandsedijk tussen Rustenburg en Ursem.  

Het voormalige stoomgemaal De Ruyter  werd in 1878 gebouwd naar ontwerp van W.C. en K. de Wit. Het werd in 1921 

van zijn schoorsteenpijp ontdaan en was toen inmiddels een elektrisch gemaal geworden. Als vrij gaaf behouden 

stoomgemaal uit de negentiende eeuw heeft het een duidelijke architectuurhistorische betekenis. Tevens heeft het 

gebouw een cultuurhistorische waarde en vertelt het veel over de waterbouwkundige geschiedenis van het gebied.  
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3. Hensbroek. Dorpsweg 49-51. Raadhuis. A.T. van Wijngaarden, 1878-1879 

Het voormalige raadhuis is gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van A.T. van Wijngaarden in een sobere 

neoclassicistische stijl. Het is een tweelaags pand met middenrisaliet en rank houten klokkentorentje.  

Architect A.T. van Wijngaarden (1819-1900) was in de tweede helft van de negentiende eeuw een belangrijk architect 

in West-Friesland. Hij heeft veel beeldbepalende en vaak monumentale panden in onder andere Medemblik, 

Oostwoud, Midwoud, Nieuwe Niedorp, Winkel en Abbekerk gerealiseerd. Zijn oeuvre omvat zeker 57 gebouwen – 

kerken, raadhuizen, pastorieën, scholen, wees- en armenhuizen en postkantoren – waarvan er 41 nog tot op de dag van 

vandaag te bewonderen zijn. Maar liefst zeven ervan hebben de status van rijksmonument. 

Het voormalige raadhuis aan de Dorpsweg is een zeer kenmerkend voorbeeld van een kleiner raadhuis uit de periode. 

Vergelijkbare panden zijn in andere dorpen in de regio te vinden. Als goed voorbeeld van het werk van A.T. van 

Wijngaarden, vanwege de historie van het pand en het redelijk gaaf bewaarde karakter heeft het pand duidelijk een 

monumentale betekenis voor Hensbroek.  

4. De Goorn. De Goorn 50. R.K. klooster Maria-Oord 

Het in 1938-'39 naar plannen van Nicolaas Molenaar jr (1892-1973) gebouwde R.K. klooster Maria-Oord vertoont een 

aan het werk van A.J. Kropholler verwante traditionalistische stijl.  

Molenaar jr. was de zoon van Nicolaas Molenaar sr. een van de belangrijkste leerlingen Pierre Cuypers. Hij begon zijn 

opleiding tot architect op het bureau van zijn vader en volgde later een cursus ornamentstudie aan de Academie in Den 

Haag. Hij werkte tot 1925 samen met zijn vader en voltooide enkele door hem gestarte kerken, zoals de Marthakerk in 

Den Haag. In 1957 startte hij een associatie met Pieter Sips Het bureau Molenaar en Sips bouwde kerken en scholen in 

modernistische stijl. Nadat Molenaar het bureau verliet werd het door Sips voortgezet.  

Het kloostergebouw is een voor De Goorn beeldbepalend historisch pand en voor de regio van waarde als redelijk 

zeldzaam kloostergebouw uit het interbellum.  

5. De Goorn. De Goorn 69. R.K. O.L. Vrouwe van de Rozenkranskerk 

Ter vervanging van een kerk uit 1827 verrees in 1929-'30 de huidige R.K. O.L. Vrouwe van de Rozenkranskerk. Deze 
driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een slanke sobere toren met balustrade en koperen spits is ontworpen 
door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. met neogotische referenties en expressionistische details. Links van de kerk staat 
een oudere pastorie. Rechts van de kerk is het grote R.K. kerkhof achter de kerk te bereiken.  Aan de rechter zijde van 
het koor, links langs het pad richting kerkhof, is ongeveer begin jaren 2010 een kleine Mariakapel aangebouwd.  
Binnen, tegen de muren van beide zijbeuken, zijn de 14 kruiswegstaties aangebracht. Deze komen vermoedelijk uit de 
eerdere kerk ter plaatse.  In het koor zijn 5 glas-in-loodramen uit de bouwtijd aanwezig.  

Als goed voorbeeld van het werk van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr, vanwege haar gaaf bewaarde karakter en haar 

beeldbepalende karakter voor De Goorn heeft het gebouw een evidente architectuur- en cultuurhistorische waarde. 

6. Spierdijk. Spierdijkerweg 105-107. R.K. St.-Georgiuskerk met pastorie. 

De R.K. St.-Georgiuskerk is een grote driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor, driezijdig gesloten transept en 

een ingebouwde geveltoren met naaldspits. Deze neoclassicistische kerk met rondboogvensters en geblokte 

hoekpilasters verrees in 1849-'50 naar plannen van W.D. van der Horst (vergroot 1864-'65). In 1886-'87 volgde naar 

ontwerp van A.C. Bleijs een uitbreiding met een hoger transept en koor in neorenaissancevormen. Het interieur van 

deze in 1984 gerestaureerde kerk valt op door de overgang van het donkere lage schip naar de lichte hogere oostpartij. 

Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1850) en een hoofdaltaar (1885). De pastorie dateert uit 1849. De kerk 

is een hoogtepunt van de religieuze bouwkunst uit de negentiende eeuw in de regio. De kerk valt op vanwege haar 

bijzondere interieurelementen en is beeldbepalend voor Spierdijk. In 2017 is het schip van de kerk omgebouwd tot 

gezondheidscentrum. De kerk bezit een orgel van de firma L. Ypma uit 1875. Bij de recente herontwikkeling van de kerk 

heeft dit zeer waardevolle orgel een nieuwe plek gekregen. 

Erfgoedbeleid 

In het digitale archief van uw website hebben wij bijgaande interne notitie van 18 november 2013 gericht aan de 

raadscommissie Grondgebied gevonden met het voorstel voor een nadere inventarisatie van de beeldbepalende 

panden en deze om te zetten tot gemeentelijk monument waardoor de panden beter worden beschermd tegen sloop 



en verminking. Na de herindeling van Obdam en Wester-Koggenland in 2007 hebben de gemeentelijke monumenten 

van Obdam hun status als beschermd gemeentelijk monument verloren en zijn ze omgezet als beeldbepalend pand. 

Helaas zijn niet alle beeldbepalende panden behouden gebleven. Enkele zijn inmiddels gesloopt/vervangen door 

soortgelijke nieuwbouw of ernstig verminkt.  

Navraag bij de gemeente heeft opgeleverd dat bijgaande notitie wegens bezuinigingen niet is doorgeleid en besproken 

in de gemeenteraad en in het archief is beland. Gezien de noodzaak en de “gebrekkige” bescherming die nu rust op de 

beeldbepalende panden is omzetting naar een gemeentelijke monumenten noodzakelijk om te voorkomen dat er nog 

meer erfgoed voor de gemeente verloren gaat. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld de waardevolle 

stolpboerderijen op ten duur worden vervangen door replica’s. Wij verzoeken u in samenspraak met de gemeenteraad 

te komen tot adequate bescherming van het erfgoed van Koggenland. Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan 

de gemeenteraad.  

Uiteraard geven wij graag aan een nadere toelichting op deze brief. 

 

 
 

Hoogachtend, 

Het bestuur van Stichting het Cuypersgenootschap, 

Namens deze,  

 
L.W. (Leo) Dubbelaar, secretaris 

 

c.c. gemeenteraad van Koggenland 

       Erfgoedvereniging Bond Heemschut 


