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INLEIDING 
 
Deze rapportage bevat de 51 gemeentelijke 
monumenten in de voormalige gemeente 
Blokker. Van alle panden zijn een illustratie en 
de redengevende monumentenbeschrijving 
gegeven. 
 
Achterin de rapportage zijn een aantal panden 
/ objecten opgenomen die tijdens de 
selectieronde in 2002 wel zijn geselecteerd en 
voorgedragen voor een beschermende status, 
maar niet zijn aangewezen als gemeentelijk 
monument. 
 
 
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn, februari 2009 



 

INHOUD 
 

Adres Object    
Bangert 36 woonhuis   
Bangert 46 woonhuis   
Bangert 52 woonhuis   
Bangert 54 woonhuis   
Bangert 56 woonhuis   
Bangert 58 tuinderswoning, 2 kassen  
Koewijzend 4 tuinderswoning, kas, bewaarschuur 
Koewijzend 10 tuinderswoning, schuur  
Koewijzend 20 tuinderswoning, schuur  
Koewijzend 30 tuinderswoning   
Westerblokker 13 tuinderswoning   
Westerblokker 15 woonhuis   
Westerblokker 16 stolpboerderij, schuur  
Westerblokker 17 stolpboerderij   
Westerblokker 18 stolpboerderij   
Westerblokker 20 villa    
Westerblokker 22 woonhuis   
Westerblokker 24 woonhuis   
Westerblokker 28 tuinderswoning   
Westerblokker 30 kassierswoning, bank 
Westerblokker 38  woonhuis   
Westerblokker 40 tuinderswoning   
Westerblokker 41 stolpboerderij   
Westerblokker 44 kerk    
Westerblokker, achter 44 kruis  
Westerblokker, achter 44 priestergraf  
Westerblokker, achter 44 beeld   
Westerblokker 46 pastorie   
Westerblokker 48 stolpboerderij   
Westerblokker 59 tuinderswoning, bessensapfabriekje 
Westerblokker 71 woonhuis   
Westerblokker 73 stolpboerderij   
Westerblokker 89 woonhuis   
Westerblokker 93 winkelwoonhuis   
Westerblokker 100 tuinderswoning, schuur 
Westerblokker 106 villa   
Westerblokker 110 stolpboerderij  
Westerblokker 112 woonhuis  
Westerblokker 118 woonhuis  
 
 
 
 
Adres Object 
Westerblokker 119 tuinderswoning  
Westerblokker 120 woonhuis  

Westerblokker 121 tuinderswoning   
Westerblokker 123 tuinderswoning   
Westerblokker 125 boerderij   
Westerblokker 132 woonhuis  
Westerblokker 141 dubbel woonhuis  
Westerblokker 148 stolpboerderij  
Westerblokker 153 woonhuis  
Westerblokker 157 woonhuis  
Westerblokker 171 stolpboerderij 
Westerblokker 173 stolpboerderij  
 
 
 
Beschrijvingen van panden / objecten zonder beschermende status: 
 
Adres Object 
Bangert, achter 16 schoorsteen, ketelhuis 
Koewijzend, achter 4 warenhuis, 4 kassen, ketelhuis 
Kolenbergstraat 37 arbeiderswoning 
Kolenbergstraat, achter 49 schoorsteen, ketelhuis 
Westerblokker 77 school  
Westerblokker 102 woonhuis 
Westerblokker 151 woonhuis 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 

BANGERT 36 
______________________________________________________________ 
 

 
 

  datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis daterend uit de tweede helft van de 18de of de eerste helft 
van de 19de eeuw. De huidige voorgevel dateert vermoedelijk uit het eerste 
kwart van de 20ste eeuw. 
Het sobere pand heeft een traditionele opzet met een rechthoekige plattegrond 
en een hoogte van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok evenwijdig 
aan de weg. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. Het achterschild 
heeft halverwege een knik en daaronder een flauwere helling vanwege een 
latere aanbouw. Op de nok staat links van het midden een vierkante 
schoorsteen van gele handvormsteentjes. 
De voorgevel is boven een gepleisterde plint opgetrokken in rode machinale 
waalsteen in halfsteens verband. De zijgevels zijn eveneens voorzien van een 
gepleisterde plint, ter hoogte van de begane grond gemetseld in rode 
handvormsteen waalformaat in halfsteens verband, en daarboven bekleed met 
brede verticale delen (de gevels van de genoemde aanbouw zijn echter niet 
uitgevoerd in handvormsteen, maar in machinale baksteen). Beide zijgevels 

hebben rechte windveren en een eenvoudige makelaar. In de zijgevels 
bevinden zich schootankers halverwege de parterre. 
De voorgevel telt vier schuifvensters: links een, rechts van het midden twee, 
en rechts een.  
In de linkerzijgevel bevindt zich linksboven een klein vierruits venster, en in de 
latere aanbouw links een opgeklampte deur waarnaast rechts nog een klein 
vierruits venster. Het voorschot is voorzien van een opgeklampte deur onder 
een drieruits bovenlicht.  
De rechterzijgevel heeft van rechts naar links een liggend venster met 
middenstijl (in de latere aanbouw), een klein vierruits venster, en een 
paneeldeur die voorzien is van twee gietijzeren deurroosters naast elkaar en 
van een bovenlicht verfraaid met onder meer twee diagonale pijlen (het kleine 
liggende venster links in de gevel is evenals het verdiepingvenster niet 
oorspronkelijk). Boven de begane grond heeft de rechterzijgevel een blokgoot 
op geprofileerde klampen.  
 
In het interieur bevindt zich onder meer een originele smuiger van witte en 
paars met witte tegels met op de boezem en ter weerszijden onder andere een 
tegeltableau tonend een vaas met bloemen.     
 
Waardering 
Het pand Bangert 36 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische -, 
cultuurhistorische - en zeldzaamheidswaarde als merendeels gaaf bewaard 
gebleven woonhuis uit de tweede helft van de 18de of de eerste helft van de 
19de eeuw met in het interieur onder meer een originele smuiger. 



 

______________________________________________________________ 
 

BANGERT 46 
______________________________________________________________ 
 
 

 
              

  datum foto: 24-06-2002 

Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1930 opgetrokken in de stijl van de late 
Amsterdamse School. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en een 
hoogte van één bouwlaag onder een steil zadeldak waarin een verdieping en 
vliering. Het zadeldak is gedekt met gedekt met rode tuiles du nord. Op het 
linker dakvlak staat middenboven een lage vierkante schoorsteen van rode 
machinale waalsteen. Linksachter bevindt zich een oorspronkelijke uitbouw 
met plat dak. De in halfsteens verband gemetselde buitengevels zijn 
opgetrokken in machinale waalsteen: tot aan de parterrevensters, tussen de 
verdiepingvensters en onder de schuine dakranden rode en voor het overige 
geelroze genuanceerde waalsteen. De overgang tussen de twee kleuren 
baksteen boven de begane grond is getrapt (invloed art deco). Boven de 
vensters bevindt zich een staande rollaag en eronder een afwaterende rollaag, 
beide van rode baksteen. Onder de schuine gevelranden en bovenin de 
zijgevels zijn muurankers zichtbaar. De zijgevels hebben een bakgoot rustend 
op driehoekige ijzeren beugels met krulmotief. 
De als puntgevel uitgevoerde voorgevel heeft rechts een hoekvenster met 
zowel voor als opzij een raam met glas-in-loodbovenlicht. Rechts van het 
midden bevindt zich een breed venster waarin een liggend raam met zijraam 
(links daarvan) en drie bovenlichten als genoemd. Links op de hoek heeft de 
voorgevel een portiek met een L-vormige borstwering waarop een buiten het 
gevelvlak geplaatste hoekpijler (metselwerk als de voorgevel) die een 
uitkragende betonnen plaat boven de portiek draagt. Onder deze betonplaat 
bevindt zich zowel voor als opzij een ligger. De ligger aan de voorkant heeft 
een getrapte onderrand wordt rechts ondersteund door een getrapt 
gemetselde console. In de portiek bevindt zich een paneeldeur die aan de 
linkerzijde geflankeerd wordt door een smal zijlicht met glas-in-lood.  Ter 
hoogte van de verdieping heeft de voorgevel twee nagenoeg vierkante 
vensters (thans met uitzetramen). De vliering wordt verlicht door een smal 
venster bovenin de voorgevel.  
De rechterzijgevel is op het genoemde hoekvenster na blind.  
In de linkerzijgevel bevindt zich van rechts naar links een klein venster, een 
smal venster, en een venster met middenstijl. De genoemde uitbouw 
linksachter heeft in de linkerzijde één venster. 
N.B. De moderne serre rechtsachter maakt evenals de moderne dakkapel op 
het linker dakvlak geen deel uit van de bescherming 
 
Waardering 
Het pand Bangert 46 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het tweede kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in de stijl van de late 
Amsterdamse School. 



 

 ______________________________________________________________ 
 

BANGERT 52 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1915 opgetrokken in een eclectische trant 
met onder meer Jugendstil en chaletstijl invloeden. Het pand heeft in plaats 
van een traditionele symmetrische opzet een asymmetrische L-vormige 
plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een samengesteld dak 
bestaande uit een schilddak en aansluitend een wolfsdak boven het 
risalerende linker deel van de brede voorgevel. Op het dak liggen rode 
geglazuurde kruispannen. Het wolfsdak is voorzien van een overstek en 
verfraaid met vorstkammen van geglazuurd terracotta en een piron boven het 
wolfseind. Rechts van het wolfsdak staat op het voorschild een kleine dakkapel 
met zwaarden, bovenin het raam twee ruitjes naast elkaar en een flauwhellend 
zinkgedekt zadeldak voorzien van een overstek en makelaar (de dakkapel op 
beide zijschilden is van recente datum). De buitengevels zijn opgetrokken in 
karakteristieke rode verblendsteen in kruisverband. De voorgevel en de 
linkerzijgevel hebben een plint van gesmoorde baksteen en worden 
verlevendigd door banden van gele verblendsteen ter hoogte van de onder- en 

wisseldorpels van de vensters. Het opgaande muurwerk van de voor- en 
zijgevels wordt bovenaan beëindigd door een lijst waarboven een op 
geprofileerde klossen rustende bakgoot.  
Het risalerende linker deel van de voorgevel is voorzien van een driedelig 
schuifvenster waarvan het middenraam geflankeerd wordt door smallere en 
lagere zijramen. Het driedelige venster wordt ontlast door een brede 
segmentboog waarin vijf “boogstenen” van gele verblendsteen (de boogvulling 
eronder is vernieuwd; oorspronkelijk afwisselend rode en witte zigzaglijnen). 
Ter weerszijden van de segmentboog bevindt zich een muuranker. De 
topgevel van de risaliet is voorzien van een schuifvenster en in overstand 
gemetseld boven een rij uitkragende staande koppen van gele verblendsteen. 
In het midden en bij de aanzetten van de strek boven het schuifvenster is dito 
baksteen toegepast. Rond het bovenlicht van het schuifvenster is een 
sierbeschot aangebracht van verticale delen die onderaan gepunt zijn. 
In het midden van de voorgevel bevindt zich een (gewijzigde) voordeur met 
bovenlicht (het samengestelde venster rechts in de voorgevel en het dito 
venster links in de vanwege een aanbouw aan de achterzijde verbrede 
rechterzijgevel zijn niet oorspronkelijk). 
De linkerzijgevel heeft rechts een smal schuifvenster.  
N.B. De aangebouwde garage/bijkeuken tegen de linkerzijgevel maakt geen 
deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Bangert 52 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in eclectische bouwtrant. 



 

  
______________________________________________________________ 
 

BANGERT 54 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1905 opgetrokken in een eclectische trant 
met onder meer neorenaissance, Jugendstil en chaletstijl kenmerken. Het 
pand behoort typologisch tot de   rentenierswoningen. Het heeft een 
rechthoekig grondplan en een hoogte van één bouwlaag onder een schilddak 
met de nok evenwijdig aan de weg. Boven de lage achtergevel bevindt zich 
een aangekapt lessenaardak. Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen. 
De voor- en zijgevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in 
halfsteens verband en voorzien van muurankers op halve gevelhoogte. De 
eveneens in halfsteens verband gemetselde achtergevel is echter uitgevoerd 
in rode handvormsteen vechtformaat en voorzien van schootankers op halve 
gevelhoogte. De voorgevel wordt verlevendigd door banden van gele 
verblendsteen ter hoogte van de onder- en wisseldorpels van de 
parterrevensters, en ter hoogte van de onder- en bovendorpel van het 
verdiepingvenster. In  het midden en bij de aanzetten van de segmentbogen 

boven de vensters in de voorgevel is eveneens gele verblendsteen toegepast. 
De boogvulling onder de segmentbogen bestaat uit rood/grijs geblokt 
sierpleisterwerk. Bovenaan de zijgevels bevindt zich een bakgoot op 
geprofileerde klampen.    
De voorgevel kent een klassieke symmetrische opzet met hoekpilasters, links 
en rechts twee schuifvensters en in het midden de entree die benadrukt wordt 
door een smalle risaliet van twee bouwlagen onder een flauw hellend zadeldak 
met overstek en makelaar. De risaliet heeft hoeklisenen en ter weerszijden van 
de doorhangende onderste helft van de makelaar gekruld ajourwerk. De 
voordeur is voorzien van een geprofileerd kalf, een bovenlicht en uitgevoerd 
als een paneeldeur met drie raampjes naast elkaar boven een Jugendstil 
onderpaneel. Van de drie raampjes zijn de smalle buitenste beglaasd met geel 
kathedraalglas en voorzien van een gietijzeren sierrooster met Jugendstil 
zweepslagmotieven. Ter weerszijden van de middenrisaliet wordt de voorgevel 
beëindigd door een hoofdgestel met als kroonlijst een bakgoot rustend op 
geprofileerde klosjes (het verdiepingvenster boven de entree is gewijzigd). 
De rechterzijgevel heeft links een smal schuifvenster, rechtsboven een 
uitzetraampje, en in het lager wordende rechter gedeelte een T-venster.   
De linkerzijgevel is op het niet oorspronkelijke linker raam na blind. 
 
Waardering 
Het pand Bangert 54 is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuur-
historische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven rentenierswoning 
uit het begin van de 20ste eeuw opgetrokken in eclectische bouwtrant. 



 

 ______________________________________________________________ 
 

BANGERT 56 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis genaamd “Fruithof” uit omstreeks 1910 opgetrokken in 
een eclectische trant met onder meer neorenaissance, chaletstijl en Jugendstil 
invloeden. Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een 
hoogte van één bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven de 
twee bouwlagen hoge middenrisaliet van de voorgevel. De middenrisaliet 
wordt geflankeerd door driehoekige dakvlakken die evenals het zadeldak 
gedekt zijn met gesmoorde kruispannen. De buitengevels zijn opgetrokken in 
rode machinale waalsteen in halfsteens verband. De voorgevel heeft een plint 
van gesmoorde baksteen en wordt verfraaid door gepleisterde banden ter 
hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters, en door 
segmentbogen van afwisselend rode verblendsteen en gesmoorde baksteen 
boven de muuropeningen (behalve bij de erker). De boogvullingen bestaan uit 
diagonaal sierpleisterwerk in rood/geel/grijs/wit. De zijgevels zijn voorzien van 
een gepleisterde plint, muurankers op halve gevelhoogte, en een op 
geprofileerde klampen rustende lijstgoot. 

De met hoeklisenen verfraaide middenrisaliet van de voorgevel heeft op de 
parterre een driezijdige erker met in de smalle schuine zijkanten een smal 
schuifvenster en in de voorzijde een breed schuifraam waarvan het bovenlicht 
zowel rechts als links voorzien is van twee ruitjes van geel kathedraalglas 
boven elkaar. De erker wordt boven de vensters beëindigd door een kroonlijst 
waarop een gietijzeren balkonhek. Op de eerste verdieping heeft de 
middenrisaliet een door lagere zijramen met bovenlicht geflankeerde dubbele 
glasdeur met in elke deurhelft een groot raam  waarboven twee kleinere 
raampjes naast elkaar. Het geheel wordt ontlast door een brede segmentboog 
als genoemd met gepleisterde sluit- en aanzetstenen. In de top een 
rondvenstertje. Boven de middenrisaliet heeft het dak een overstek waartegen 
rechte windveren die samenkomen in een doorhangende makelaar bekroond 
door een piron en windvaan. Onder de windveren hangt sierhoutwerk in de 
vorm van gekruld ajourwerk en een rondboog. Het linker en rechter deel van 
de voorgevel worden beëindigd door een lijstgoot.  Het rechter deel is voorzien 
van een schuifvenster als in de voorzijde van de erker, maar kleiner en met 
erboven een segmentboog als genoemd en een vergelijkbare boogvulling. In 
het linker gedeelte bevindt zich een portiek met betegelde wanden en 
paneeldeur. De deur heeft een Jugendstil onderpaneel en een draairaampje 
van geel kathedraalglas geflankeerd door gecanneleerde pilasters. Boven de 
deur een bovenlicht met rechts en links twee ruitjes van geel kathedraalglas 
boven elkaar.  
De rechterzijgevel telt drie (vernieuwde) vensters met bovenlicht: rechts twee 
en links een. 
In de linkerzijgevel bevinden zich links twee (vernieuwde) vensters met 
bovenlicht. 
N.B. De latere aanbouw rechtsachter maakt geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Bangert 56 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het begin van de 20ste eeuw opgetrokken in eclectische bouwtrant. 



 

______________________________________________________________ 
 

BANGERT 58 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Tuinderswoning uit omstreeks 1885. Het in sobere baksteenarchitectuur 
opgetrokken woonhuis werd gebouwd in opdracht van tuinder Pieter Broertjes 
(een foto van hem voor zijn huis staat afgedrukt in: ir. C. Koeman, Kent u ze 
nog ¿ de Blokkerders, Eur. Bibliotheek, Zaltbommel, 1972, p.13). Het huis had 
aan de achterzijde een uitbouw met lessenaardak waarin oorspronkelijk een 
bessensapfabriekje was gevestigd.  
Het vrijstaande woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte 
van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg. Het 
dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De buitengevels zijn 
opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband en voorzien 
van muurankers op halve gevelhoogte. De als puntgevel uitgevoerde zijgevels 
zijn boven de parterre verfraaid met een zaagtand tussen twee bloktanden. De 
kozijnen hebben kwartronde bovenhoeken en aansluitend strekken met 
kwartronde aanzetten van taps behakte bakstenen. 
De voorgevel heeft een symmetrische indeling met zowel links als rechts twee 

vensters met bovenlicht (oorspronkelijk zesruits schuiframen). Bovenaan de 
voorgevel bevindt zich een gietijzeren dakgoot. 
 
In de rechterzijgevel bevindt zich links een venster met bovenlicht. De 
voormalige voordeur rechts (gewijzigd in een raam) is voorzien van een 
bovenlicht. Ter plaatse van het moderne verdiepingsraam middenboven 
bevond zich een opgeklampte deur van kraaldelen met tweeruits bovenlicht. 
Ter weerszijden hiervan een muuranker. Boven beide zijgevels heeft het 
zadeldak een overstek waarlangs rechte windveren met een rijk dwarsprofiel. 
De linkerzijgevel heeft linksonder een tweeruits keldervenster en in het midden 
van de verdieping een opgeklampte deur van kraaldelen met tweeruits 
bovenlicht (het smalle parterrevenster rechts, de moderne voordeur met 
bovenlicht links van het midden, en het raampje linksboven zijn alle naderhand 
aangebracht).  
N.B. De moderne dakkapel boven de voorgevel, de moderne aanbouw aan de 
achterzijde, en de twee achterliggende druivenserres (kniekassen) maken 
geen deel uit van de bescherming.  
 
WAARDERING 
Het pand Bangert 58 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit het vierde kwart van de 19de eeuw. 
Ook heeft het pand historisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend 
onderdeel van het lint Bangert/Koewijzend met zijn karakteristieke bebouwing 
van vrijstaande (tuinders)woningen. 



 

______________________________________________________________ 
 

KOEWIJZEND 4 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto’s: 19-10-2004 
______________________________________________________________ 
 
Inleiding  
Op een ruim erf aan de zuidzijde van de Koewijzend gelegen voormalig 
tuindersbedrijf (fruit- en groentekwekerij) uit het tweede kwart van de 20ste 
eeuw, bestaande uit een woonhuis (1930), een bewaarschuur (1938), en een 
druivenserre (1928 of 1929). De woning en de schuin daarachter gesitueerde 
bewaarschuur zijn naar verluidt gebouwd door aannemer Langereis uit 
Westerblokker die vermoedelijk ook het ontwerp leverde. Opdrachtgever voor 
de bouw van het huis en de schuur was tuinder Jacob Balk Henricuszoon, de 
schoonvader van de huidige (2004) eigenaresse mevrouw Balk-Nobel. De 
vergunning voor de bouw van de bewaarschuur werd verleend op 12 augustus 
1938 (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, bouwdossier 1938-7). De 
links van de bewaarschuur gesitueerde kniekas (druivenserre) is in het 
kadastrale dienstjaar 1930 (dus in 1928 of 1929) gebouwd in opdracht van 
tuinder Pieter Janszoon Bakker en begin jaren vijftig met de achterliggende 
kniekas en de bijbehorende grond (C 167) gekocht door Jacob Balk. De eerste 
kassen van Balk liggen verder naar achteren op circa 165 meter vanaf de weg: 

linksachter twee evenwijdige kniekassen uit 1930 en rechts daarvan achter 
elkaar twee warenhuizen, beide gekocht in Oudendijk en daar naar verluidt in 
gebruik als bloemenkas. Het achterste warenhuis is in 1943-1944 hier 
geplaatst, het voorste in 1942. Op de plaats van het voorste warenhuis is in 
1981 een nieuw warenhuis gebouwd. Tussen beide warenhuizen staat een 
ketelhuis uit 1943. In de jaren zeventig liet Balk in het verlengde van de twee 
van Bakker gekochte kassen een derde kniekas plaatsen die eerder bij 
Westerblokker 133 gestaan heeft. Met uitzondering van de bewaarschuur en 
de voorste kniekas staan de genoemde bedrijfsgebouwen inmiddels op 
gemeentegrond (zie afzonderlijke beschrijving Achter Koewijzend 4).    
In de bewaarschuur werden op de begane grond appelen bewaard in kleine 
bakken. De schuurzolder deed dienst als opslagruimte voor gereedschap zoals 
manden en ladders.1 In het achterste gedeelte van de bewaarschuur is in XXB 
een koelcel ingebouwd. De voorste kniekas doet als enige nog steeds dienst 
als druivenserre: mevrouw Balk-Nobel kweekt hier nu gekrente druiven 
(Alicante). In 1997-1998 is de bestaande uitbouw aan de achterzijde van de 
woning vervangen door een grotere nieuwe aanbouw. 
Linksvoor op het perceel staat een door Jacob Balk geplante traditionele 
hoogstamboom, een blonde goudreinet, die deel uit maakt van de 
bescherming.  
N.B. De genoemde aanbouw (1997-1998) linksachter tegen de woning valt 
buiten de bescherming. 
  
Omschrijving 
Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond (bijna 7 m breed en ruim 8,5 
m diep exclusief aanbouw) en een hoogte van één bouwlaag onder een 
zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is gedekt met gesmoorde 
verbeterde Hollandse pannen en heeft zowel boven de voor- als achtergevel 
een overstek. De buitengevels zijn opgetrokken in bruinroze machinale 
waalsteen in halfsteens verband boven een in kruisverband gemetseld 
trasraam van rode machinale waalklinkers. Laatstgenoemde baksteen is ook 
toegepast voor de afwaterende rollagen onder de vensters. Het opgaande 
muurwerk is uitgevoerd met gesneden stootvoegen en platvolle lintvoegen. 
Kenmerkend voor de bouwtijd zijn de lateien van uitgewassen grindbeton 
boven de vensters en de portiek. Het ladderraam in de portiek en alle 
bovenlichten  in de voor- en zijgevels zijn beglaasd met glas in lood in art-
decotrant.  
De voorgevel heeft links een ondiepe portiek en rechts een erker met zowel in 
de voorzijde als in de smalle schuine zijkanten een schuifvenster en boven de 
drie gekoppelde erkerramen een plat dak van uitgewassen grindbeton. In de 
portiek een voordeur (vernieuwd; oorspronkelijk een paneeldeur met één 
raampje) met bovenlicht geflankeerd door een smal vijfruits ladderraam ter 
linkerzijde. De portiekvloer bestaat uit twee gemetselde treden van rode 
waalklinkers. Ter hoogte van de verdieping heeft de voorgevel vier gekoppelde 
ramen (twee draairamen waartussen twee vaste ramen). In de top van de 
gevel een driehoekig beschot samengesteld uit drie brede gepotdekselde 
delen met daaronder verticale vellingdelen en een vlak driehoekig motief.  

 
1 Vriendelijke mededeling van mevrouw Balk-Nobel. 



 

De rechterzijgevel heeft links een schuifvenster en rechts daarvan een 
muuranker op halve hoogte (rechts bevonden zich twee gekoppelde 
schuiframen die teruggekeerd zijn in de aanbouw). Bovenaan beide zijgevels 
een bakgoot. De linkerzijgevel heeft links twee gekoppelde schuiframen, in het 
midden een klein keldervenster, en rechts hiervan een liggend bovenlicht. 
Halverwege de linkerzijgevel een houten dakopbouw met plat dak en bovenin 
een liggend glas-in-loodvenster met middenstijl (ter plaatse van de met 
verticale vellingdelen beklede dakopbouw bevindt zich de bordestrap).   
De achtergevel heeft rechts een klein liggend venster en in het midden van de 
verdieping een deur (oorspronkelijk een opgeklampte deur met drieruits 
bovenlicht, thans een glasdeur tussen zijlichten).  
Het woonhuisinterieur verkeert nog gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat en 
is onder meer voorzien van paneeldeuren en een enkelvoudige balklaag onder 
de uit brede delen samengestelde verdiepingsvloer. In de achter de portiek 
gesitueerde hal leidt een bordestrap naar de verdieping. De vierkante 
trappalen van de trapleuning eindigen in een zich trapsgewijs verjongende top 
(invloed art deco). In de rechts van de hal gesitueerde voorkamer bevindt zich 
ter weerszijden van de erker een legkast met paneeldeur, en rechtsachter een 
hoekschouw waarvan de blauwpaars betegelde onderboezem voorzien is van 
een verhoogde en uitgebouwde middenpartij (met afgeschuinde hoeken) 
boven de geelbetegelde achterwand van de haard. De dekplaten van de met 
accenten in zwarte en oranje tegels verfraaide onderboezem zijn uitgevoerd in 
gepolijste beige kalksteen. De onderrand van de schouw is van zwarte tegels.  
Ter weerszijden van de overloop op de eerste verdieping een slaapkamer met 
paneeldeur en plafond van vellingdelen. De slaapkamer aan de voorzijde 
strekt zich uit over de volle breedte en is voorzien van twee vaste kasten met 
paneeldeur. Naast de slaapkamer linksachter bevindt zich rechtsachter de 
zolder die vroeger in open verbinding stond met de overloop. De kap is 
uitgevoerd als een met brede delen beschoten gordingenkap. Aan het 
dakbeschot is nog te zien dat onderin het rechter dakvlak voorbij het midden 
een schoorsteen gestaan heeft.  
 
De bewaarschuur schuin links achter het woonhuis heeft een rechthoekige 
plattegrond van circa 6 bij 12 meter en een hoogte van één bouwlaag onder 
een zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is gedekt met gesmoorde 
muldenpannen en heeft boven de kopse voor- en achtergevel een overstek 

                                         
             
Voor- en linkerzijgevel  van de                  Interieur van de druivenserre in   
Bewaarschuur.                             noordelijke richting. 

 
waarlangs rechte windveren. Op de nok staan twee houten ventilatiekappen. 
Vanwege de functie als bewaarschuur voor appels zijn de schuurgevels 
uitgevoerd als spouwmuur waardoor vocht wordt tegengegaan. Ook de deuren 
op de begane grond (m.u.v. de latere koelceldeur in de rechterzijgevel), de 
parterrevensters en de ventilatieluiken zijn dubbel uitgevoerd. De 
buitenspouwbladen zijn opgetrokken in geelrood genuanceerde machinale 
waalsteen in halfsteens verband met enigszins verdiepte voeg; de eveneens 
gemetselde binnenspouwbladen zijn aan de binnenzijde gecementeerd. In alle 
buitengevels bevinden zich muurankers op halve hoogte, in de voor- en 
achtergevel bovendien ter hoogte van de zoldervloer en op halve 
verdiepingshoogte.  
In de symmetrische voorgevel bevindt zich een opgeklampte dubbele deur 
onder een laag vierdelig bovenlicht. Ter weerszijden van laatstgenoemde een 
klein liggend venster en in het midden van de verdieping een lage 
opgeklampte deur onder een drieruits bovenlicht.  
De linkerzijgevel telt onderaan vijf ventilatieluiken en bovenin vijf liggende 
vensters als in de voorgevel. De rechterzijgevel heeft een vergelijkbare opzet, 
maar op de plaats van het tweede venster/luik van links een opgeklampte deur 
met drieruits bovenlicht (ter plaatse van het tweede venster/luik van rechts is 
naderhand een koelceldeur aangebracht). De zijgevels worden bovenaan 
beëindigd door een bakgoot rustend op getrapt geprofileerde gootklossen. 
De achtergevel telt drie liggende vensters als in de voorgevel: links- en 
rechtsboven op de begane grond en in de top van de gevel. 
Inwendig heeft de schuur een betonnen vloer, gecementeerde muren en een 
houten zoldervloer waaronder een enkelvoudige balklaag ondersteund door 
een houten onderslagbalk rustend op een dito stijl (om de auto te kunnen 
stallen is de laatste in XXd enigszins naar achteren verplaatst). De 
binnenramen zijn voorzien van handgrepen en kunnen daarmee uit de 
sponning genomen worden (oorspronkelijk waren de binnenramen 
vermoedelijk tweeruits; het glas is naderhand vervangen door isolatiewol). De 
binnendeuren zijn evenals de buitendeuren uitgevoerd als opgeklampte 
deuren.     
 
De druivenserre links van de bewaarschuur is een kniekas met een breedte 
van circa 8 meter en een lengte van ongeveer 39,5 meter. De kas heeft een 
betonnen voeting met daarop op regelmatige afstand geplaatste houten 
kniespanten voorzien van korte, schuin geplaatste onderbenen. De spanten 
zijn bovenin verstijfd middels een licht getoogde stalen hanenbalk en een 
stalen makelaar waarvan de haaks omgezette top de nokgording draagt. Op 
de spanten rusten houten gordingen die houten roeden dragen waarop 
rechthoekige glasruiten dakpansgewijs gespijkerd zijn. De zijranden van de 
ruiten zijn afgekit met kaskit. In het midden van de kopse voor- en achterzijde 
van de kas bevindt zich een deur met vierruits raam en twee onderpanelen van 
asbestcement. In de dakvlakken zijn direct onder de nok dertien drieruits 
uitzetramen aangebracht, de zogenaamde luchtramen: zeven in het rechter 
dakvlak en zes in het linker. Deze dakramen kunnen per kant gelijktijdig 
geopend en gesloten worden middels een zogenaamd luchtmechaniek, een 
inwendig systeem van stangen en kabels, dat bediend wordt door twee stalen 



 

windwerken ter weerszijden van de deur achter. De druivenranken worden 
tegen de wanden en het dak geleid met behulp van horizontale metaaldraden 
die aan de kniespanten bevestigd zijn.      
 
Waardering 
Het voormalig tuindersbedrijf Koewijzend 4 waarvan het voorste gedeelte 
bestaat uit een woonhuis, een bewaarschuur, een druivenserre en een 
bijbehorende hoogstamboom is van algemeen belang wegens 
cultuurhistorische, architectuurhistorische en zeldzaamheidswaarde als 
grotendeels gaaf bewaard gebleven en voor dit gebied kenmerkend voorbeeld 
van een tuindersbedrijf (fruit- en groentekwekerij) uit het tweede kwart van de 
20ste eeuw. Tevens heeft het geheel historisch-stedenbouwkundige waarde als 
beeldbepalend onderdeel van het lint Bangert/Koewijzend met zijn 
karakteristieke bebouwing van vrijstaande (tuinders)woningen. 



 

______________________________________________________________ 
 

KOEWIJZEND 10 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit omstreeks 1910 met bijbehorende schuur. Het 
is niet bekend wie het huis en de achterliggende schuur ontworpen en 
gebouwd heeft. Kenmerkend voor de bouwtijd is dat de schuur geheel 
gemetseld is in goedkope witte kalkzandsteen. Het woonhuis is uitgevoerd in 
een traditionele architectuur met alleen in de voorgevel enige verfraaiïng in de 
vorm van onder meer contrasterende banden.  
Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een mansardedak gedekt met gesmoorde kruispannen. De 
buitengevels zijn boven een (thans gegranolde) plint gemetseld in machinale 
waalsteen in halfsteens verband.  De voorgevel wordt verfraaid door banden 
van witte kalkzandsteen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de 
vensters en door dito koppen in de segmentbogen boven de vensters. In de 
zijgevels bevinden zich muurankers op halve hoogte en bovenaan een (in 
kunststof vernieuwde) bakgoot rustend op ijzeren beugels.  

De voorgevel is voorzien van twee (voormalige schuif)vensters met bovenlicht 
en heeft in het midden van de eerste verdieping een door twee stijlen in drieën 
gedeeld venster waarin een schuifraam geflankeerd door smalle lagere 
schuiframen. De boogvullingen boven de drie vensters zijn gepleisterd en bij 
het verdiepingvenster bovendien verfraaid met een diagonaal ruitjespatroon. 
Boven de voorgevel heeft het mansardedak een gering overstek waarlangs 
geknikte windveren. De voorgevel wordt bekroond door een gepunte makelaar.  
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een venster met bovenlicht, in het 
midden een tweeruits kelderraampje met diefijzer, hoger een uitzetraampje, en 
links een (vernieuwde) voordeur met bovenlicht.  
De rechterzijgevel heeft links een venster met bovenlicht.  
N.B. De naderhand tegen het woonhuis aangebouwde schuur rechtsachter 
maakt geen deel uit van de bescherming. 
 
De schuur links op het erf heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte 
van één bouwlaag onder een zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen. 
De buitengevels zijn gepleisterd. In de voorgevel van de schuur bevindt zich 
rechts van het midden een opgeklampte dubbele deur, middenboven een 
opgeklampte zolderdeur met drieruits bovenlicht, en bovenin een hijsbalk met 
ijzeren haak. De rechte windveren langs de voorgevel komen samen in een 
gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste helft verbonden is met 
een dwarsbalk.  
 
Waardering 
Het pand Koewijzend 10 met bijbehorende schuur is van algemeen belang 
wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf 
bewaard gebleven ensemble van een eenvoudige tuinderswoning en –schuur 
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

KOEWIJZEND 20 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit 1910 met bijbehorende schuur. Het vrijstaande 
huis is gebouwd in eclectische stijl. Kenmerkend voor de bouwtijd zijn de in 
roze (en witte) kalkzandsteen opgetrokken buitengevels. De namen van de 
architect en aannemer zijn niet bekend. Opdrachtgever voor de bouw was de 
tuinder Michiel Bosstad. Omstreeks 1930 liet de toenmalige eigenaar Dirk de 
Graaff voor zijn zieke inwonende moeder een badkamer maken en 
rechtsachter een aanbouw. Het interieur van de woning is nog gedeeltelijk 
oorspronkelijk. De schuur heeft deels dienst gedaan als varkensschuur en is 
thans in gebruik als winkel. In de vloer van de schuur lag smalspoor voor het 
aan- en afvoeren van tuinbouwproducten enz. per lorrie. 
Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een mansardedak met de nok evenwijdig aan de weg en een 
dekking van gesmoorde kruispannen. Boven de lage achtergevel bevindt zich 
een  aangekapt lessenaardak met dito pan. De buitengevels zijn boven een in 
kruisverband gemetseld trasraam van rode machinale waalsteen opgetrokken 

in roze kalkzandsteen waalformaat in halfsteens verband. De voor- en 
zijgevels worden verlevendigd door banden van witte kalkzandsteen ter hoogte 
van de onder- en bovendorpels van de vensters. Ook in het midden en bij de 
aanzetten van de segmentbogen boven de vensters in de voorgevel is witte 
kalkzandsteen toegepast, evenals in de rollaag boven de parterrevensters van 
de linkerzijgevel (om en om witte en roze koppen) en voor het getrapte 
siermetselwerk onder de houten lekdorpels in deze twee gevels. In alle gevels 
bevinden zich muurankers op halve parterrehoogte. De eerdergenoemde 
aanbouw rechtsachter heeft een plat dak met overstek en is opgetrokken in 
rode machinale waalsteen in halfsteens verband. Boven de voor- en 
achtergevel van het woonhuis bevond zich een blokgoot (thans een lijstgoot) 
rustend op klossen (voor) of geprofileerde klampen (achter).  
De voorgevel heeft een symmetrische opzet met links en rechts twee 
schuifvensters en in het midden een paneeldeur onder een bovenlicht waarin 
geëtst glas tonend fruit. Bovenin de deur  een liggend raam met gebogen 
boven- en onderrand en daaronder een draairaampje, beide van facetgeslepen 
glas. Halverwege het onderste dakvlak  staat een gemetselde dakkapel 
(metselwerk als genoemd) waarin een lage dubbele glasdeur. De dakkapel 
heeft een flauwhellend zadeldak met overstek en een makelaar waarvan de 
doorhangende onderste helft een dwarsbalk kruist.   
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een smal schuifvenster, links een T-
venster en rechts van laatstgenoemde een bedstedenraampje. De verdieping 
is voorzien van een venster (vroeger vierruits) met ter weerszijden een 
muuranker. De gevel wordt bekroond door een makelaar waarvan de 
doorhangende onderste helft een dwarsbalk kruist.   
De rechterzijgevel is voorzien van een tweeruits keldervenster met daarvoor 
een kleine koekoek. Ter plaatse van het door muurankers geflankeerde 
verdiepingvenster bevond zich vroeger een deur. De genoemde aanbouw 
rechtsachter heeft aan de westkant een erker voorzien van een breed venster 
waarin een liggend raam tussen twee openslaande ramen.  
In het midden van de achtergevel bevindt zich een vernieuwde deur en rechts 
daarvan een gewijzigd keukenvenster. De omstreeks 1930 verhoogde linker 
helft van de achtergevel is voorzien van een liggend bovenlicht met 
middenstijl. 
 
De schuur links achter het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en 
een hoogte van één bouwlaag onder een mansardedak met gesmoorde 
muldenpannen en de nok haaks op de weg. De schuurgevels zijn gemetseld in 
rode machinale waalsteen in halfsteens verband. 
In de voorgevel (N) van de schuur bevindt zich een (vernieuwde) dubbele deur 
en ter weerszijden een klein vierruits venster. De bovengevel is voorzien van 
vier muurankers en een dito deur waarboven een hijsbalk. De gevel wordt 
bekroond door een makelaar waarvan de doorhangende onderste helft 
verbonden is met een dwarsbalk. 
De linkerzijgevel van de schuur is voorzien van muurankers op halve 
muurhoogte en twee kleine vierruits vensters waartussen een opgeklampt luik. 
Rechtsonder bevindt zich een tweede opgeklampt luik (de rechterzij- en 
achtergevel van de schuur zijn gewijzigd).  
 



 

N.B. De links tegen bovengenoemde schuur aangebouwde garage met 
zadeldak en het boogjeshek langs de voortuin zijn van recente datum en 
maken geen deel uit van de bescherming.  
 
Waardering 
Het pand Koewijzend 20 met bijbehorende schuur is van algemeen belang 
wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf 
bewaard gebleven tuinderswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw 
opgetrokken in eclectische stijl. Tevens heeft de woning zeldzaamheidswaarde 
vanwege de in roze en witte kalkzandsteen opgetrokken buitengevels. Ook 
heeft het geheel historisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend 
onderdeel van het lint Bangert/Koewijzend met zijn karakteristieke bebouwing 
van vrijstaande (tuinders)woningen. 
    



 

______________________________________________________________ 
 

KOEWIJZEND 30 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Op een ruim erf aan de zuidoostzijde van de Koewijzend gesitueerde 
voormalige tuinders-woning uit 1929 opgetrokken in de stijl van de 
Amsterdamse School. Het vrijstaande pand is vermoedelijk gebouwd door en 
naar ontwerp van timmerman A. Leeuw uit Zwaag. Deze toeschrijving is 
gebaseerd op een aantal opvallende overeenkomsten tussen dit pand en het 
door Leeuw ontworpen en gebouwde woonhuis Dorpsstraat 104 (zie daar) uit 
1929: o.a. de vorm van de kap, de identieke voordeur, luifel en flankerende 
glas-in-loodramen (met vergelijkbaar motief), dezelfde opzet van de voorgevel 
boven de parterre, en de identieke vorm (met flauwe knik) van de windveren 
ter weerszijden van de voorgevel. Opdrachtgever voor de bouw was de tuinder 
Klaas Broertjes. 
Het pand heeft een nagenoeg vierkante plattegrond en een hoogte van twee 
bouwlagen onder een tentdak waarvan de zijvlakken onder een steile helling 
lager zijn doorgetrokken tot boven de parterre. Het dak is gedekt met 
gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en wordt bekroond door een lage 

vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. In het midden van het 
onderste dakvlak links bevindt zich een bescheiden dakkapel met stolpraam 
en plat dak. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in 
halfsteens verband. Bovenaan de horizontale muurdelen bevindt zich een 
bakgoot.  
De voorgevel heeft rechts een driezijdige erker met plat dak waarboven een 
serie van zes glas-in-loodbovenlichten (rechthoekjes van roze glas), en  links 
een door smalle zijlichten met glas-in-lood (roze, blauwe en rode rechthoekjes 
en vierkantjes) geflankeerde paneeldeur waarboven een nagenoeg 
driehoekige houten luifel afgehangen aan een smeedijzeren staaf. Bovenin de 
voordeur bevinden zich twee liggende raampjes van facetgeslepen glas (ter 
plaatse van het grote glaspaneel eronder bevond zich oorspronkelijk een dicht 
paneel). Voor de deur ligt een gemetselde stoep van rode baksteen met ter 
weerszijden een dito zijmuurtje. De erker is voorzien van drie gekoppelde 
ramen: in de voorzijde een groot liggend raam en in de schuine zijden een 
minder breed raam, eveneens enkelruits. Ter hoogte van de eerste verdieping 
bevinden zich twee, door een houten tussenschot van brede verticale delen 
gescheiden stolpramen waaronder een  houten bloembak (met zinken 
binnenbak) rustend op drie paar expressief vormgegeven klossen.  
De rechterzijgevel heeft rechts een stolpraam en links van het midden een 
erker op driehoekig grondplan die zich, in tegenstelling tot de gevel zelf, 
uitstrekt over twee bouwlagen en voorzien is van een plat dak. Zowel op de 
begane grond als ter hoogte van de verdieping bevindt zich in beide zijden van 
de erker een stolpraam.   
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een keldervenster waarboven twee 
muurankers op halve gevelhoogte, in het midden een wc-raampje, en links een 
stolpraam (dit keukenvenster zat oorspronkelijk lager en was voorzien van een 
bovenlicht). Ter plaatse van het blinde muurwerk in het verlengde van de 
linkerzijgevel bevond zich linksachter een bijkeuken. 
De achtergevel heeft ter hoogte van de eerste verdieping een glasdeur en ter 
weerszijden hiervan een stolpraam. 
N.B. De latere aanbouw tegen de achtergevel maakt geen deel uit van de 
bescherming 
  
Waardering 
Het pand Koewijzend 30 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als karakteristiek en grotendeels gaaf bewaard 
gebleven tuinderswoning uit de jaren twintig van de 20ste eeuw, opgetrokken in  
de stijl van de Amsterdamse School. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 13 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning daterend uit 1919. Het vrijstaande pand is 
gebouwd door en naar ontwerp van N. Langerijs, timmerman te Westerblokker 
(AWG, archief gemeente Blokker, inv.nr. 675).  Opdrachtgever was de 
landbouwer Henricus Koeman Pzn. (1866-1945) die op 1 augustus 1919 
vergunning vroeg voor de bouw. Het bouwplan werd op 7 augustus nagezien 
en goedgekeurd door L. Langedijk belast met het “toezigt der 
Woningverordening”. Een officiële bouwvergunning ontbreekt bij de stukken en 
is wellicht nooit afgegeven. Blijkens de bouwtekening bevonden zich in de 
erker schuiframen met meerruits bovenlichten: voor twee gekoppelde met 
achtruits bovenlichten en in de schuine zijden een smaller schuifvenster met 
vierruits bovenlicht. Het als balkon fungerende erkerdak was voorzien van een 
houten balkonhek en toegankelijk via een dubbele glasdeur. In dit huis woonde 
tot omstreeks 1970 de bekende landbouwkundig ingenieur, genealoog en 
amateurhistoricus Cornelis Koeman (1897-1977), zoon van genoemde 
Henricus Koeman en Maartje Leegwater (1871-1969).     

Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van 
één bouwlaag onder een asymmetrisch zadeldak, omdat de linkerzijgevel 
boven de parterre een borstwering heeft en de rechterzijgevel niet. Het dak 
heeft rondom een overstek en is gedekt met gesmoorde kruispannen. Langs 
het overstek boven de zijgevels is een mastgoot bevestigd. Het dak draagt 
twee vierkante schoorstenen van rode machinale waalsteen: een lage 
halverwege de nok en een hogere rechtsboven in het rechter dakvlak. 
Halverwege het rechter dakvlak staat een dakkapel van na de bouwtijd met 
twee vierruits ramen en een lessenaardak. Rechtsachter bevindt zich een 
(naderhand verlengde) uitbouw met plat dak. Boven de uit 1959 daterende 
aanbouw tegen de linker helft van de linkerzijgevel is het zadeldak lager 
doorgetrokken. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen 
in halfsteens verband. De voorgevel wordt verfraaid door banden van oranje 
verblendsteen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters 
(behalve bij de onderdorpel van het verdiepingvenster) en door dito baksteen 
in de strekken boven de vensters en in de rondboog boven de portiek. 
De voorgevel heeft links een driezijdige erker met zowel in de brede voorzijde 
als de smalle schuine zijden een (gewijzigd) venster, en rechts een 
rondboogportiek met een Jugendstil tegellambrisering (gestileerde florale 
motieven in lichtgroen, mosgroen, wijnrood en, in de bovenrand, ook roze), 
een vloer van meerkleurige ornamenttegels en een voordeur onder een 
vierruits bovenlicht waarin geel kathedraalglas. De voordeur is uitgevoerd als 
een Jugendstil paneeldeur met bovenin vijf ruitjes van facetgeslepen glas 
naast elkaar, en daaronder een rondboog en een draairaampje van 
facetgeslepen glas beveiligd door een deurrooster met bloemmotief. De erker 
wordt bovenaan beëindigd door een kroonlijst op geprofileerde klossen en is 
voorzien van een plat dak. Ter plaatse van het verdiepingvenster en de 
dichtzetting eronder bevond zich een dubbele glasdeur met in beide 
deurhelften bovenin drie ruitjes naast elkaar en daaronder een raam. Boven de 
voorgevel heeft het zadeldak een overstek waarlangs rechte windveren die 
samenkomen in een gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste 
helft een dwarsbalk kruist en daarboven geflankeerd wordt door gekruld 
ajourwerk. 
In de rechterzijgevel bevinden zich muurankers op halve hoogte. Deze gevel 
heeft links een (naderhand aangebracht) liggend bovenlicht, daarnaast een 
dichtgezet bedstederaampje, en rechts een (vernieuwd) venster met 
bovenlicht. De genoemde uitbouw met plat dak rechtsachter is voorzien van 
twee kleine vensters van na de bouwtijd.   
De linkerzijgevel heeft rechts een venster (raam vernieuwd, kozijn 
oorspronkelijk), en in de genoemde aanbouw uit 1959 zowel in de voorzijde als 
opzij een venster. 
De achtergevel is uitgevoerd als puntgevel en wordt bekroond door een korte 
makelaar. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een voormalige 
deuropening (waarin thans twee openslaande ramen met bovenlicht) 
geflankeerd door twee muurankers.   
N.B. De latere aanbouwen aan de achterzijde maken geen deel uit van de 
bescherming. 
  



 

Waardering 
Het pand Westerblokker 13 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Tevens heeft het pand 
historische waarde omdat de bekende landbouwkundig ingenieur, genealoog 
en amateurhistoricus ir. C. Koeman  hier lange tijd gewoond heeft. 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 15 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis daterend uit 1919-1920. Het pand is gebouwd in een voor 
die tijd traditionele trant door en naar ontwerp van Adrianus van der Heide, 
timmerman en aannemer te Bangert (AWG, archief gemeente Blokker, inv.nr. 
672). Naast Van der Heide was ook Jn. Weel bij de bouw betrokken. 
Opdrachtgever was C. Koeman Pzn. te Westerblokker, die op 2 september 
1919 vergunning kreeg voor de bouw van een “Burgerwoonhuis met 
Bergplaats”.   
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag 
onder een mansardedak gedekt met gesmoorde muldenpannen. Halverwege 
de nok staat een (vernieuwde) vierkante schoorsteen van rode machinale 
waalsteen. De genoemde voormalige bergplaats bevindt zich linksachter in de 
vorm van een rechthoekige uitbouw met lessenaardak (waarop oorspronkelijk 
rode Hollandse pannen, thans golfplaten; de houten noord- en oostgevel van 
de uitbouw zijn in XXB vervangen door muren van witte kalkzandsteen). De 
buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband (de 

voorgevel en de onderste helft van de achtergevel) of halfsteens verband (het 
overig muurwerk). De voorgevel wordt verfraaid door rollagen van gele 
verblendsteen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters, 
door een zaagtand van dito baksteen vlak boven de parterre, en door koppen 
van gele verblendsteen bovenin de strekken van de vensters. De zijgevels 
hebben bovenaan een bakgoot rustend op gootklossen die ondersteund 
worden door een uitkragende baksteen.    
In het midden van de voorgevel bevinden zich beneden twee schuifvensters en 
op de eerste verdieping één breed venster waarin twee openslaande ramen 
met drieruits bovenlicht. De sluitsteen boven het verdiepingvenster is 
uitgevoerd als een op een bruingeglazuurde baksteen rustende witmarmeren 
jaartalsteen “1919” met een getoogde bovenrand waarboven twee 
bruingeglazuurde bakstenen naast elkaar. Ter weerszijden van het 
verdiepingvenster bevindt zich een muuranker. Boven de voorgevel heeft het 
mansardedak een gering overstek met bovenin een gepunte makelaar 
waarvan de doorhangende onderste helft een dwarsbalk kruist en daarboven 
geflankeerd wordt door gekruld snijwerk.  
In de rechterzijgevel bevindt zich links een schuifvenster, rechts twee 
schuifvensters en in het midden een paneeldeur met bovenlicht. Bovenin heeft 
de deur naast elkaar vier ruitjes van groen kathedraalglas en daaronder twee 
draairamen die beide voorzien zijn van een getoogde bovenrand en een 
gietijzeren deurrooster met daarin het monogram “MP” waarvan de betekenis 
onbekend is. Voor de deur ligt een betonnen stoep met links- en rechtsvoor 
kwartrond inspringende hoeken.  
De linkerzijgevel telt drie schuifvensters: links twee en rechts één. In de 
linkerzijgevel van de eerdergenoemde uitbouw linksachter bevindt zich 
rechtsboven een raampje en links hiervan een dichtgezet venster.  
De achtergevel heeft ter hoogte van de verdieping rechts een venster, in het 
midden een schootanker  en links een dubbele rondboogdeur met in beide 
deurhelften glas boven een dicht onderpaneeltje. Boven de deur bevinden zich 
een hijsbalk en, langs de dakrand, twee schootankers. In de top heeft de 
achtergevel naast elkaar twee raampjes met getoogde bovenrand. De uitbouw 
linksachter heeft in de achterzijde twee vensters en in de oostgevel een door 
een zijlicht geflankeerde deur waarin een vierruits raam.   
  
Waardering 
Het pand Westerblokker 15 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste eeuw. 



 

 ______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 16 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Stolpboerderij van het gekeerde West-Friese type daterend uit omstreeks 1890 
met achterliggende schuur uit de bouwtijd. De schuur deed gelijktijdig dienst 
als paardenstal, varkensstal en wagenschuur. De boerderij is gebouwd in 
opdracht van de familie Koeman. Pieter Koeman heeft hier tot in de jaren ’40 
koeien gehouden en de boerderij in 1956 of 1957 verkocht aan de familie Wit. 
Hun loonbedrijf was in Zwaagdijk uit zijn jasje gegroeid. De stolp is voorzien 
van een rietgedekt schilddak met een korte nok haaks op de weg en 
aansluitend een insnijdend zadeldak boven de uitgebouwde koestal (staart) 
rechtsachter. Het voorschild heeft evenals het linkerzijschild een pannenrand 
van zwarte geglazuurde Hollandse pannen en bovendien een met hetzelfde 
type dakpan gedekte spiegel in de vorm van een liggende rechthoek 
waarboven een smallere halve cirkel. Boven de spiegel staat een vierkante 
schoorsteen van rode machinale waalsteen. In het rechterzijschild bevindt zich 
een spiegel van gesmoorde Hollandse pannen met inspringende bovenhoeken 
die rechts één geheel vormt met het staartdak waarop dito pannen. Boven de 

lage rechterzijgevel, de voormalige stalgevel, bevindt zich een eveneens met 
gesmoorde Hollandse pannen gedekt aangekapt lessenaardak (de traditionele 
lage wand). De buitengevels zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken in 
rode machinale vechtsteen in kruisverband (voorgevel) of halfsteens verband 
(achter- en zijgevels). De oost- en kopgevel van de staart zijn echter 
gemetseld in rode handvormsteen ijsselformaat in kruisverband. De voorgevel 
heeft nog gesneden voegen (het overige voegwerk is platvol vernieuwd). In de 
zijgevels bevinden zich muurankers op halve hoogte: in de linkerzijgevel 
rozetankers, in de rechter schootankers. De achtergevel is voorzien van op 
twee hoogtes aangebrachte schootankers. Bovenaan de zijgevels bevindt zich 
een (vernieuwde) bakgoot op geprofileerde klossen. De vensters in de voor- 
en linkerzijgevel hebben hardstenen lekdorpels en worden ontlast door 
enigszins gebogen rollagen.   
De sobere voorgevel telt vijf (voormalige schuif)vensters: links twee, in het 
midden twee, en rechts één (de ramen zijn vernieuwd met behoud van de 
originele kozijnen). Links van het rechter venster bevindt zich een voordeur 
(XXc) met bovenlicht, en tussen beide vensterparen een keldervenster waarin 
een zesruits raam beveiligd door drie diefijzers. De voorgevel wordt bovenaan 
beëindigd door een hoofdgestel dat rechts de lage wand van de koestal volgt. 
Midden boven de voorgevel staat een gemetselde dakkapel (metselwerk als 
genoemd, maar opzij halfsteens verband) met hoeklisenen, een schuifvenster 
(vroeger vermoedelijk vierruits) en een flauwhellend zadeldak met overstek en 
zwarte geglazuurde Hollandse pannen. 
De linker helft van de linkerzijgevel is voorzien van twee vensters met 
tweeruits bovenlicht (de gewijzigde onderramen waren uitgevoerd als vierruits 
schuiframen) en heeft in het terugliggende linker gedeelte een aan 
handgesmede duimgehengen afgehangen dubbele darsdeur van opgeklampte 
brede delen waarboven een zesruits bovenlicht. In de linker deurhelft bevindt 
zich onder een geprofileerde witte rand een loopdeur met in de bovendeur een 
zesruits raam. De rechter helft van de linkerzijgevel was oorspronkelijk blind 
(naderhand is een raam aangebracht). In de lage rechterzijgevel bevindt zich 
rechts nog één halfrond stalraampje van gietijzer met roeden in V-vorm (de 
overige vensters in de rechterzijgevel zijn evenals de goot niet oorspronkelijk).   
In de achtergevel bevinden zich twee halfronde gietijzeren ramen waarin drie 
radiaalsgewijs aangebrachte pijlvormige roeden. In de aansluitende oostgevel 
van de staart is een dichtgezet venster zichtbaar. De kopse staartgevel is van 
rechts naar links voorzien van een hoog aangebracht vierruits vast raam, een 
opgeklampte deur (waarin een vierruits raam) met vierruits bovenlicht, een 
raampje en links een valraam. Ter hoogte van de zolder heeft de staartgevel 
een driehoekig voorschot van brede verticale delen waarin een aan 
handgesmede duimgehengen afgehangen opgeklampte deur met bovenlicht.  
N.B. De aangebouwde garage linksachter maakt geen deel uit van de 
bescherming. 
 
In het interieur verkeert het stalgedeelte nog grotendeels in de originele staat. 
De inwendige houten draagconstructie bestaat uit een fors enkel vierkant met 
vierkante stijlen en zonder overstekken. Rond het vierkant bevindt zich een 
schot van brede verticale delen dat aan de kant van de lange regel (de koestal 
rechts van het vierkant) geverfd is in appelbloesem en voorzien van twee 



 

deuren: rechts een spiegelbeklampte deur waarachter een kast en links een 
opgeklampte deur die gebruikt werd om het onderste hooi uit het vierkant te 
halen. De koestal  heeft een gangpad van blauwbakken (gesmoorde 
plavuizen) met langs de grup een rand van gele ijsselsteen. De verhoogde 
koestand heeft eveneens een rand (de rollâ) van boerengeeltjes. 
Oorspronkelijk strekte de koestal zich uit tot aan de voorgevel en bood op de 
lange regel plaats aan 17 koeien en een stier. Laatstgenoemde stond blijkens 
de in de opstaande kant van de rollâ zichtbare monding van een urine-
afvoergoot op de derde plek vanaf de achtergevel (deze verholen afvoergoot 
voorkwam dat de stier, omdat hij van onderen pist, in zijn eigen urine zou 
liggen). Halverwege tegenover de lange regel bevindt zich de korte regel waar 
het jongvee stond. De korte regel wordt aan de rechterzijde begrensd door een 
in appelbloesem geverfd halfhoog zijschot waarnaast linksachter in de staart 
een met blauwbakken bevloerde open ruimte. Tussen de korte regel en de vrij 
ondiepe dars linksachter bevindt zich een muur van gele baksteen (onderaan 
handgevormde ijsselsteen in kruisverband en daarboven gele machinale 
waalsteen in halfsteens verband) waarin een spiegelbeklampte deur geverfd in 
appelbloesem. Het achter de darsdeur gelegen gedeelte van de darsvloer is 
bestraat met gele handvormsteen ijsselformaat (de oorspronkelijk onverharde 
of met houten delen bevloerde rest van de darsvloer is vervangen door beton).   
Het verbouwde woongedeelte had middenvoor en linksvoor een kamer 
waartussen twee onderkelderde bedsteden op rij en vervolgens een doorgang 
(hossie). Achter de kamer linksvoor was een knechtskamertje dat alleen vanuit 
de dars bereikbaar was. 
 
De schuur heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg en 
aansluitend een aangekapt lessenaardak boven de linkerzijgevel. 
Oorspronkelijk lagen op het schuurdak rode oud-Hollandse pannen (thans  
betonnen sneldekkers). De schuurgevels zijn boven een gepleisterde plint 
opgetrokken in rode handvormsteen vechtformaat in halfsteens verband en 
voorzien van schootankers op halve hoogte. Ter hoogte van de zolder hebben 
de voor- en achtergevel een driehoekig voorschot van brede verticale delen 
waarin een bovenlicht en, in de voorgevel, een opgeklampte deur  (het 
voorschot van de achtergevel is vernieuwd).  
In de voorgevel van de schuur bevinden zich twee dubbele deuren van 
opgeklampte kraaldelen en links daarvan een zesruits venster. De linker 
schuurgevel telt vier kleine drieruits halfronde stalraampjes van gietijzer (als in 
de rechterzijgevel van de stolp), de rechter schuurgevel is voorzien van twee 
grotere halfronde gietijzeren stalramen als in de achtergevel van de stolp. In 
de achtergevel van de schuur bevindt zich een opgeklampte boerderijdeur met 
bovenlicht (rechts is naderhand een groot vierruits venster aangebracht).     
Inwendig verkeert de schuur nog grotendeels in de originele staat en is onder 
meer voorzien van een houtskelet met korbelen en een zoldervloer van brede 
delen.   
  
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 16 met bijbehorende schuur is van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf 

bewaard gebleven voorbeeld van een gekeerde West-Friese stolp met staart 
daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 17 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 10-08-2004 
______________________________________________________________ 
 
Inleiding  
Stolpboerderij van het West-Friese type, omstreeks 1909 (in het kadastrale 
dienstjaar 1910)  gebouwd in opdracht van Cornelis Pieterszoon Koeman, 
tuinder te Wester-Blokker. Op dezelfde plek stond al in 1823 een stolpboerderij 
die vermoedelijk in 1907 is afgebrand (in de kadastrale legger is sprake van 
een “Vernieling door brand” in het dienstjaar 1908). Na Koeman kwam de stolp 
in de jaren twintig in handen van  Cornelis Koster, landman in Wester-Blokker 
(Westfries Archief, archief van de gemeente Blokker, inv.nr. 501, art. 1378, 
inv.nr. 502, art. 1740, en inv. nr. 503, art. 2206). 
 
Omschrijving  
Deze sobere West-Friese stolp heeft een nagenoeg vierkant grondplan en een 
schilddak met een korte nok evenwijdig aan de weg. Het dak is gedekt met 
gesmoorde kruispannen. Bovenin het linkerzijschild staat een vierkante 
schoorsteen van rode machinale baksteen die verfraaid wordt door drie 
banden van gele baksteen. De buitengevels zijn opgetrokken in rode 

machinale waalsteen in halfsteens verband en voorzien van muurankers op 
circa 2/3 muurhoogte (de rechterzijgevel is in XXd vernieuwd in dito 
metselwerk met platvolle voeg). Het trasraam van de voorgevel is gemetseld in 
kruisverband; de linkerzijgevel heeft een trasraam van rode handvormsteen 
vechtformaat, eveneens in kruisverband. Boven de vensters in de voor- en 
linkerzijgevel (m.u.v. het linker venster in laatstgenoemde gevel) bevindt zich 
een rollaag van afwisselend roze en witte kalkzandsteen.  
De voorgevel heeft links en in het midden een paar zesruits schuifvensters. In 
het terugliggende rechter deel van de voorgevel bevinden zich de (gewijzigde) 
opgeklampte darsdeuren met in de rechter deur een loopdeur onder een 
geprofileerde bovenrand.  
De linkerzijgevel telt evenals de voorgevel vier zesruits schuifvensters: links en 
rechts één en in het midden twee. Rechts van het linker venster bevindt zich 
een paneeldeur met gietijzeren deurrooster onder een bovenlicht met 
getoogde bovendorpel.  
De rechterzijgevel heeft thans links en rechts een zesruits schuifvenster, links 
van het midden een entree en rechts hiervan een halfrond gietijzeren 
stalraampje met vorktracering. 
 
De tuin links van de boerderij wordt afgescheiden van de openbare weg door 
een traditioneel ijzeren boogjeshek dat deel uit maakt van de bescherming. 
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 17 met bijbehorend hek is van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf 
bewaard gebleven voorbeeld van een West-Friese stolp uit het eerste kwart 
van de 20ste eeuw. Tevens heeft de stolp historisch-stedenbouwkundige 
waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Blokker met zijn 
karakteristieke lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande 
(tuinders)woningen. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 18 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Kleine stolpboerderij van het gekeerde West-Friese type daterend uit 
omstreeks 1890. Tussen 1995 en 2000 is deze sobere stolp verbouwd, waarbij 
onder meer de gevels opnieuw zijn opgetrokken. De sobere stolp heeft een 
nagenoeg vierkant grondplan en een rietgedekt schilddak met een korte nok 
haaks op de weg. Boven de lage rechterzijgevel, de voormalige stalgevel, 
bevindt zich een aangekapt lessenaardak dat evenals de getrapte spiegel 
erboven gedekt is met zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Het laatste geldt 
ook voor de getrapte spiegel in het voorschild en de omgaande pannenrand. 
Bovenin het voorschild stond een vierkante schoorsteen van rode machinale 
waalsteen met bovenin uitkragende sierranden van gele baksteen. De 
buitengevels waren opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens 
verband en voorzien van muurankers op halve muurhoogte (de voor- en 
linkerzijgevel zijn vernieuwd in rode handvormsteen vechtformaat in halfsteens 
verband met snijvoeg, de rechterzij- en achtergevel in deels gesinterde rode 

handvormsteen in halfsteens verband met platvolle voeg). Bovenaan de gevels 
bevindt zich een bakgoot.   
De voorgevel telt vier vensters met bovenlicht (op de plaats van de 
oorspronkelijke schuifvensters): in het midden twee, links en rechts één. Links 
van het rechter venster, op de plaats van de vroegere voordeur, bevindt zich 
een (dichtgetimmerd) deurkozijn.   
In het terugliggende linker gedeelte van de linkerzijgevel bevond zich de 
dubbele darsdeur (thans een dubbele glasdeur; de overige vensters en deuren 
in de achter- en zijgevels zijn evenmin oorspronkelijk). 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 18 is van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een kleine  gekeerde West-Friese stolp uit het laatste 
kwart van de 19de eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 20 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Villa uit omstreeks 1910 opgetrokken in een door neorenaissance en 
Jugendstil beïnvloede bouwtrant. Het gedeelte rechts van de voordeur is 
naderhand, vermoedelijk enkele jaren later, aangebouwd in dezelfde stijl. 
Opdrachtgever was naar verluidt dokter Koeman. De villa heeft een 
samengesteld grondplan bestaande uit een nagenoeg rechthoekig 
hoofdvolume van één bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven 
de twee bouwlagen hoge middenrisaliet van de voorgevel, en tegen de 
rechterzijgevel hiervan een aanbouw met plat dak. De genoemde 
middenrisaliet wordt geflankeerd door driehoekige dakvlakken die evenals het 
zadeldak gedekt zijn met rode geglazuurde kruispannen. Op het rechter vlak 
van het zadeldak staat achteraan een dakkapel voorzien van zinkgedekte 
zijkanten, geprofileerde wangen, een venster met achtruits bovenlicht en van 
een flauwhellend zadeldak met overstek, sierspant, makelaar en dakpannen 
als genoemd. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen 
in kruisverband en voorzien van een plint met een afgeschuinde bovenrand. 

De voorgevel heeft nog snijvoegen en wordt verfraaid door banden van 
oranjegele verblendsteen ter hoogte van de onder-, wissel- en bovendorpels 
van de vensters en door dito baksteen in onder meer de strekken boven de 
vensters. Onderin de van een getoogde onderrand voorziene strekken zijn om 
en om terugliggende  koppen van gele verblendsteen toegepast (ter hoogte 
van de verdieping liggen ze niet terug). Het linker en rechter gedeelte van de 
oorspronkelijke voorgevel wordt bovenaan beëindigd door een op gesneden 
klosjes rustende lijstgoot met daaronder achtereenvolgens een uitkragende 
koppenlaag van oranjegele verblendsteen en een koppenlaag van afwisselend 
gele en uitkragende oranjegele koppen. Op dezelfde hoogte heeft de 
genoemde aanbouw een vergelijkbare band en daarboven drie ruitmotieven: 
vier van oranjegele verblendsteen en in het midden een grote van oranje 
verblendsteen. De erker wordt op de hoeken verfraaid met rode profielsteen. 
De vensters zijn voorzien van hardstenen lekdorpels. In alle bovenlichten van 
de voorgevel bevindt zich geel kathedraalglas.    
De middenrisaliet van de voorgevel heeft op de parterre een erker met in de 
smalle schuine zijkanten een smal schuifvenster met vierruits bovenlicht en in 
de voorzijde twee schuifvensters met achtruits bovenlicht. De erker wordt 
evenals het linker en rechter deel van de voorgevel bovenaan beëindigd door 
een lijstgoot op geprofileerde klosjes. Het middengedeelte van het erkerdak 
fungeert als balkon en wordt geflankeerd door glooiende dakvlakken. Het 
houten balkonhek is uitgevoerd als een met verspringende dwarslatjes 
verfraaid spijlenhek tussen gecanneleerde vierkante hekpalen met gepunte 
top. Het balkon is toegankelijk via een dubbele glasdeur met twaalfruits 
bovenlicht. Ter weerszijden van de balkondeuren heeft de door hoeklisenen 
geflankeerde eerste verdieping een klein venster met vierruits bovenlicht. 
Bovenin de middenrisaliet bevindt zich een kleiner dito venster. De 
middenrisaliet wordt bovenlangs beëindigd door schuine deklijsten met 
daaronder een getrapt fries van oranjegele en gele verblendsteen. De 
deklijsten komen samen in een forse gepunte gevelbekroning. Links van de 
middenrisaliet heeft de voorgevel een schuifvenster met achtruits bovenlicht, 
rechts een paneeldeur onder een dito bovenlicht. In de paneeldeur bevindt 
zich een smal draairaam van geel kathedraalglas beveiligd door een 
gietijzeren deurrooster. De door lisenen geflankeerde voorgevel van de 
aanbouw is in het midden voorzien van twee schuifvensters met achtruits 
bovenlicht. Recht boven deze vensters is de gevel verhoogd tussen op gele 
verblendsteen uitkragende toppilastertjes die evenals de lisenen afgedekt zijn 
met rode geglazuurde kruispannen.    
In de linkerzijgevel bevindt zich links van het midden een (nieuwe) paneeldeur 
waarin een vierruits raam en waarboven een achtruits bovenlicht met geel 
kathedraalglas en een strek als voor. De oorspronkelijke rechterzijgevel wordt 
door de latere aanbouw grotendeels aan het oog onttrokken. Hetzelfde geldt 
voor de rechterzijgevel van de aanbouw. 
De oorspronkelijke achtergevel is gewijzigd. In de achtergevel van de aanbouw 
bevindt zich een dubbele glasdeur met tweeruits bovenlicht en rechts daarvan 
een drieruits keldervenster. Deze deur was vroeger aan de buitenzijde 
voorzien van louvredeuren. 
N.B. De recente (2002) aanbouw rechts maakt evenals de moderne serre 
linksachter geen deel uit van de bescherming. 



 

 
Het pad naar de voordeur wordt van de openbare weg afgescheiden door een 
ijzeren spijlenhek bestaande uit een vast middendeel tussen twee draaiende 
hekdelen. De twee binnenste staanders van het hek eindigen bovenaan in een 
krul, de twee buitenste hekpalen worden geflankeerd door een voluutvormig 
zijstuk en bekroond door een getorste spits tussen krulmotieven. Ook 
bovenaan de voluten bevindt zich een getorste spits.  
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 20 met bijbehorend toegangshek is van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf 
bewaard gebleven villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in 
een door neorenaissance en Jugendstil beïnvloede bouwstijl. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 22 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1893 opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het pand 
is gebouwd in opdracht van de tuinder en veehouder Cornelis Koeman, die 
ook eigenaar was van twee stolpen in Blokker waaronder de Barmhartige 
Samaritaan. Zijn 11-jarige zoon Jan mocht de eerste steen leggen van het 
nieuwe huis. De plaatselijke aannemer Jaap Reus heeft het pand naar alle 
waarschijnlijkheid gebouwd en vermoedelijk ook ontworpen. Typologisch 
behoort het tot de rentenierswoningen: het heeft een rechthoekig grondplan en 
een hoogte van één bouwlaag onder een schilddak met de nok evenwijdig aan 
de weg; de voorgevel kent een symmetrische opzet met een verhoogde 
middenpartij. Het dak is gedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Op 
beide nokeinden staat een vierkante schoorsteen van rode machinale 
baksteen met afgeschuinde hoeken en bovenin uitkragend siermetselwerk van 
gele baksteen (o.a. een overhoekse muizentand). De buitengevels zijn 
opgetrokken in rode machinale baksteen in kruisverband (de voorgevel en de 
omgaande plint) of halfsteens verband (overig muurwerk; het middengedeelte 

van de achtergevel is in XXd vernieuwd in rode handvormsteen). De 
bakstenen in de voorgevel hebben een ijsselformaat, die in de achter- en 
zijgevels een vechtformaat. De voorgevel is nog voorzien van snijvoegen (het 
overige voegwerk is platvol vernieuwd). De achter- en zijgevels hebben 
muurankers op halve muurhoogte en bovenaan een lijstgoot rustend op 
klossen. Onder de vensters bevinden zich hardstenen lekdorpels. De vensters 
in de voorgevel worden ontlast door segmentbogen waarin sluit- en 
aanzetstenen van beige kalksteen. De sluitstenen zijn verfraaid met een ruw 
middenvlak waarin een opliggend verticaal siermotief van drie rondjes.  
De voorgevel kent een klassieke symmetrische opzet met hoekpilasters, links 
en rechts twee schuifvensters met gebogen bovendorpel, en in het midden een 
door pilasters geflankeerde portiek waarin een paneeldeur onder een 
bovenlicht met gebogen bovendorpel. In de deur bevinden zich naast elkaar 
twee draairamen elk beveiligd door een gietijzeren deurrooster. De portiek 
heeft een vloer van meerkleurige tegels met stermotief. In de rechter 
portiekmuur is op ooghoogte een witmarmeren eerste steen ingemetseld met 
de volgende tekst: “DE EERSTE STEEN/ GELEGD DOOR/ JAN KOEMAN Cz/ 
OUD 11 JAAR/ 8 MEI 1893”. De voorgevel wordt bovenaan beëindigd door 
een hoofdgestel. Hierboven staat in het midden van het voorschild een 
gemetselde dakopbouw voorzien van hoeklisenen, een flauwhellend zadeldak 
met overstek, en een lage dubbele glasdeur met gebogen bovendorpel onder 
een segmentboog als genoemd.  
De linkerzijgevel heeft van rechts naar links een liseen, een verlaagd 
keldervenster, en een T-venster met gebogen bovendorpel. 
In de rechterzijgevel bevindt zich links en rechts een schuifvenster met 
gebogen bovendorpel. 
De achtergevel heeft rechts een klein bovenlicht (de overige vensters en 
deuren in de achtergevel zijn niet oorspronkelijk).  
N.B. De dakkapel op beide zijschilden maakt evenals de houten dakopbouw 
boven de achtergevel geen deel uit van de bescherming.    
 
De voortuin wordt van de openbare weg afgescheiden door een ijzeren 
boogjeshek dat vermoedelijk dateert van kort na de bouw en deel uit maakt 
van de bescherming. De geschoorde gietijzeren staanders van het hek hebben 
een vierkante doorsnede en worden bekroond door een pijnappel. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 22 met bijbehorende erfafscheiding is van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf 
bewaard gebleven renteniers-woning uit het vierde kwart van de 19e eeuw 
opgetrokken in neoclassicistische stijl. 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 24 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1915 opgetrokken in een eclectische 
bouwtrant met chaletstijl, neorenaissance en Jugendstil invloeden. Het pand 
heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven de bijna twee 
bouwlagen hoge middenrisaliet van de voorgevel. De middenrisaliet wordt 
geflankeerd door driehoekige dakvlakken die evenals het zadeldak gedekt zijn 
met gesmoorde muldenpannen. Op de nok staat voorbij het midden een 
vierkante schoorsteen van rode machinale baksteen verfraaid met twee 
banden van bruingeglazuurde baksteen. De buitengevels zijn opgetrokken in 
rode machinale waalsteen: het trasraam is uitgevoerd in kruisverband met 
platvolle voeg, het overige muurwerk in halfsteens verband met snijvoeg. Ter 
hoogte van de verdieping is de achtergevel gepleisterd. De voorgevel wordt 
verfraaid door banden van bruingeglazuurde baksteen ter hoogte van de 
onder-, tussen- en bovendorpels van de vensters en door dito baksteen 
bovenin de ontlastingsbogen (in de middenrisaliet segmentbogen, voor het 

overige strekken). De zijgevels hebben muurankers op halve hoogte en 
bovenaan, evenals het terugliggende linker en rechter deel van de voorgevel, 
een bakgoot op geprofileerde klossen. Onder de vensters bevinden zich 
lekdorpels van bruingeglazuurde profielsteen. Het merendeel van de vensters 
is vernieuwd met behoud van de oorspronkelijke indeling.  
De middenrisaliet van de voorgevel heeft een verdiepingvenster waarin twee 
openslaande ramen met bovenlicht, en op de parterre een door twee stijlen in 
drieën gedeeld liggend venster waarin een middenraam met bovenlicht tussen 
smallere zijramen met bovenlicht. De boogvulling boven het parterrevenster 
bestaat uit wit met zwarte ornamenttegels. Boven de middenrisaliet heeft het 
zadeldak een overstek waarlangs met opliggende sierranden verfraaide  
windveren waaronder gesneden rankwerk en een halfrond sierspant. Zowel 
onder dit van diamantkoppen voorziene spant als de horizontale balkjes ter 
weerszijden is een sierrand van hartjes aangebracht. In de top bevindt zich 
een makelaar. Links om de hoek heeft de middenrisaliet een smal venster met 
bovenlicht. Het rechter gedeelte van de voorgevel is voorzien van een venster 
met bovenlicht, het linker van een portiek waarvan de zijmuren tot boven aan 
toe betegeld zijn met diverse soorten tegels (deels in Jugendstil). In de portiek 
bevindt zich een paneeldeur met bovenlicht. De deur heeft bovenin twee 
getoogde raampjes naast elkaar en daaronder een zesruits draairaam tussen 
twee kleine vierkante raampjes. Alle deurraampjes zijn beglaasd met 
facetgeslepen glas.  
In de linkerzijgevel bevindt zich links een venster met bovenlicht en in het 
midden een keldervenster waarin een tweeruits valraam. De rechterzijgevel 
heeft in het midden een klein bovenlicht en rechts daarvan twee vensters met 
bovenlicht. 
De achtergevel is uitgevoerd als puntgevel en op de verdieping voorzien van 
een glasdeur met flankerend zijlicht.  
N.B. De latere aanbouw tegen de achtergevel maakt evenals de twee 
naderhand geplaatste dakkapellen geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 24 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste opgetrokken in eclectische stijl. 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 28 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 10-08-2004 
______________________________________________________________ 
 
Inleiding 
Voormalige tuinderswoning uit 1919. Het vrijstaande woonhuis werd gelijktijdig 
met de voorganger van het buurpand Westerblokker 26 gebouwd door en naar 
ontwerp van de plaatselijke timmerman Gerrit Botman. Opdrachtgeefster voor 
de bouw van beide woningen was Maartje Mol (geb. Zwaag 1864), weduwe 
van Cornelis Schoenmaker. Op 7 augustus 1919 diende Botman namens haar 
twee vergunningaanvragen in bij burgemeester en wethouders van Blokker 
vergezeld van een door hem gesigneerde en juli 1919 gedateerde 
ontwerptekening (blauwdruk) met daarop een situatieschets en de 
gevelaanzichten, plattegronden en doorsneden van beide huizen (Westfries 
Archief, archief van de gemeente Blokker, inv.nr. 676).2 Nog diezelfde dag 

 
2 Op de ontwerptekening heeft nr. 28 rechtsachter een portaal (met “plee”) 

waarvan het dak als luifel is doorgetrokken voor het midden van de 

achtergevel; de huidige uitbouw linksachter ontbreekt en is vermoedelijk pas 

schreef L. Langedijk “belast met het toezicht der Woningverordening” aan het 
college dat hij het plan had nagezien en goedgekeurd. Een officiële 
bouwvergunning ontbreekt in het dossier en is vermoedelijk, zoals toen vaker 
voorkwam, nooit afgegeven. Of Maartje Mol in één van beide huizen heeft 
gewoond, is wegens huisnummerwijzigingen moeilijk na te gaan (volgens het 
bevolkingsregister woonde ze met de ongehuwde, dertig jaar oudere Klaas Dol 
en haar zoon Klaas Schoenmaker achtereenvolgens op nummer 215, 209a en 
31). Maartje Mol verhuisde in 1921 naar Hoorn (Ramen 33), maar zou tot 1947 
eigenaresse blijven van Westerblokker 28. In laatstgenoemd jaar ging het 
pand over in handen van Leendert Jan van Hilten, tuinder en vader van de 
huidige eigenaar. Na de oorlog was het huis lange tijd in tweeën bewoond. In 
1991 zijn de voor- en linkerzijgevel opnieuw opgetrokken, de eerstgenoemde 
met behoud van de oorspronkelijke indeling; de achtergevel is eind jaren 
zeventig deels vernieuwd. Het interieur verkeert nog gedeeltelijk in de 
oorspronkelijke staat.  
 
Omschrijving 
Op rechthoekig grondplan gebouwd pand van één bouwlaag onder een 
schilddak met de nok evenwijdig aan de weg. Het achterschild is onder een 
flauwe helling lager doorgetrokken tot boven de lagere achtergevel. Op het dak 
liggen gesmoorde muldenpannen (het achterschild was oorspronkelijk gedekt 
met rode Hollandse pannen die in XXd vervangen zijn door gesmoorde 
muldenpannen). De rechterzijgevel is op het vernieuwde linker gedeelte na 
nog gemetseld in rode machinale waalsteen in halfsteens verband boven een 
gepleisterde plint van hergebruikte gele handvormsteen (de voor- en 
linkerzijgevel hadden een gepleisterde plint van verschillende soorten 
hergebruikte baksteen). Het muurwerk van het terugliggende middengedeelte 
van de achtergevel is eveneens nog oorspronkelijk: rode machinale waalsteen 
in halfsteens verband en voorzien van twee schootankers op halve 
muurhoogte. Op dezelfde hoogte bevinden zich ook muurankers in de voor- en 
zijgevels. De voor- en zijgevels waren voorzien van een houten bakgoot, de 
achtergevel van een zinken mastgoot (thans aan alle zijden een lijstgoot op 
klossen).  
De voorgevel kent een symmetrische opzet met centraal een portiek en ter 
weerszijden twee (voormalige) schuifvensters. De portiek heeft een vloer van 
meerkleurige ornamenttegels en een tegellambrisering bestaande uit tegels 
met facetrand (vernieuwd: oorspronkelijk crèmekleurig, thans wit), bovenin een 
blauwgroene rand met bloemmotieven en een mosgroene bovenrand. De 
voordeur is uitgevoerd als een paneeldeur met bovenin drie facetgeslepen 
raampjes waarvan de bovenranden een toog vormen, en daaronder een 
draairaam van (vernieuwd) mousselineglas beveiligd door een gietijzeren 
deurrooster verfraaid met onder meer lelie- en zweepslagmotieven. Boven de 
portiek een gemetselde dakkapel waarin een venster als beneden, maar 

 
later aangebouwd. De links achter Westerblokker 28 gelegen voorganger van 

nr. 26 was kleiner (5,95 m breed en 7,5 m diep), had een zadeldak met de 

nokrichting haaks op de weg, en was met de achtergevel aangebouwd tegen 

een bestaande “boet” (houten schuur). 



 

minder hoog. De dakkapel heeft een flauw hellend zadeldakje met overstek. 
De met een spiraalmotief en een klimmende tandlijst verfraaide windveren van 
het zadeldakje komen samen in een gepunte makelaar waarvan de 
doorhangende onderste helft geflankeerd wordt door gesneden ajourwerk met 
florale motieven.  
De linkerzijgevel heeft links van het midden en rechts een venster als voor 
(oorspronkelijk schuifvensters; ter plaatse van het kleine venster linksonder 
bevond zich een deur naar een tegen het linker deel van de gevel 
aangebouwd houten klompenhok). In de rechterzijgevel bevindt zich links van 
het midden een liggend keldervenster (waarin vroeger een valraam; het 
venster rechts hiervan en de dubbele deur links zijn niet oorspronkelijk).   
De achtergevel heeft een terugliggend middendeel waarboven het dak is 
doorgetrokken (de achterdeur en de vensters in de achtergevel zijn niet 
oorspronkelijk).   
 
Het interieur is nog gedeeltelijk oorspronkelijk en onder meer voorzien van 
omlijste paneeldeuren en een verdiepingsvloer van kraaldelen rustend op een 
enkelvoudige balklaag (de vernieuwde parterrevloer rustte op hergebruikte 
balken, naar verluidt afkomstig van een gesloopte stolp die hier gestaan heeft). 
Ter weerszijden van de (naderhand verlengde) hal middenvoor bevindt zich 
een kamer. De balkenplafonds in beide voorkamers waren verfraaid met 
sjabloonschilderingen. Zowel in de rechter als de linker voorkamer staat tegen 
de achterwand een schouw waarvan de (oorspronkelijk rood gemarmerde) 
houten onderboezem verfraaid is met panelen, overhoekse voluten met 
bladmotief, en een floraal middenmotief: in de rechter voorkamer drie 
gestileerde bladmotieven, in de linker twee bloemetjes gevat tussen voluten 
met bladrand. Beide onderboezems hebben een in- en uitzwenkend 
geprofileerd bovenblad en een betegelde  haardwand: in de rechter voorkamer 
tegels met eenvoudige hoekornamentjes, in de linker voorkamer meerkleurige 
Jugendstil tegels met gestileerde florale motieven. De  bovenboezems van de 
schouwen zijn voorzien van twee pilasters met panelen en bladkapiteel, en 
worden bekroond door een fries en een rijk geprofileerde kroonlijst. Beide 
voorkamers zijn voorzien van een dubbele paneeldeur waarachter zich vroeger 
een bedstede bevond. De rechter voorkamer heeft links van de deur naar de 
hal een vaste legkast (paneeldeur ontbreekt). Achter de paneeldeur links van 
de schouw in de linker voorkamer bevond zich ook een kast (thans geeft deze 
toegang tot de slaapkamer linksachter). Zowel in de voormalige slaapkamer 
middenachter als in de slaapkamer linksachter staat een vaste kwartronde 
hoekkast, die in laatstgenoemd vertrek afkomstig uit de keuken rechtsachter. 
Onder de keuken bevindt zich een kelder (door de huidige eigenaar verdiept 
en enigszins verbreed) waarvan de vloer betegeld was met groene en gele 
geglazuurde plavuizen (nu een betonnen vloer). De oorspronkelijk ongedeelde 
zolder telde twee gemetselde schoorstenen (in XXd afgebroken), elk voorzien 
van een ijzeren spekluik. De kap is uitgevoerd als een met kraaldelen 
beschoten gordingenkap.  
    
Waardering 
Het pand Westerblokker 28 is van algemeen belang wegens 
architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf 

bewaard gebleven voorbeeld van een tuinderswoning uit het eerste kwart van 
de 20ste eeuw. Tevens heeft het pand historisch-stedenbouwkundige waarde 
als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Blokker met zijn 
karakteristieke lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande 
(tuinders)woningen. 
 
 
 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 30 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 10-08-2004 
______________________________________________________________ 
 
Inleiding  
Voormalige kassierswoning annex boerenleenbank uit circa 1937 opgetrokken 
in de stijl van de Amsterdamse School. Het vrijstaande pand is naar verluidt 
gebouwd door aannemer Breed (evenals Westerblokker 38 en 106).3 De naam 
van de architect is niet bekend. Opdrachtgever was vermoedelijk het bestuur 
van de plaatselijke boerenleenbank. In 2002-2003 is het pand gerenoveerd, 
waarbij het interieur volledig werd vernieuwd. Uitwendig onderging het pand 
daarbij ook enkele wijzigingen: onder meer werden de glas-in-loodramen 
vervangen door nieuw glas-in-lood en maakten de rode verbeterde Hollandse 
pannen plaats voor zwarte geglazuurde tuiles du Nord. Het kantoorgedeelte 
was gesitueerd in het terugliggende linker gedeelte van het pand en bestond 
uit een naast de gang gelegen wachtkamer (linksvoor) en daarachter twee 
kantoorruimten en suite.    

 
3 Vriendelijke mededeling van de heer P.C. Dekker, Westerblokker 38. 

Omschrijving 

Het pand heeft een samengestelde plattegrond bestaande uit een uitgebouwd 
middenvolume van één bouwlaag met hoogopgaand zadeldak waartegen ter 
weerszijden lagere afgeplatte schilddaken van de terugliggende zijvolumes. De 
schuine dakvlakken hebben een overstek waarlangs een bakgoot. Boven het 
achterste gedeelte van beide zijvolumes is een plat dak met overstek zichtbaar 
(waaromheen sinds 2003 houten balkonhekken). De afgeplatte schilddaken 
hebben in het voorschild een dakkapel voorzien van drie kleine gekoppelde 
ramen en een plat dak met overstek. Op het linkerzijschild stond tot de 
verbouwing van 2002-2003 een dito dakkapel, op het rechterzijschild een 
smallere dakkapel met twee  ramen (thans meer naar links een dakkapel als 
voor en rechts daarvan een schoorsteen). De buitengevels zijn gemetseld in 
kettingverband met verdiepte voeg: tot aan de parterrevensters gesinterde en 
miskleurige waalklinkers, daarboven rode machinale waalstenen. Boven het 
enigszins uitgeknikte verdiepingvenster is de dito driehoekige top van de 
voorgevel bekleed met brede gepotdekselde delen. De lekdorpels onder de 
parterrevensters zijn uitgevoerd in hardsteen.  
Het uitgebouwde middendeel van de voorgevel heeft om de hoeken een 
venster met bovenlicht en in het midden een samengesteld venster waarin een 
breed middenraam met twee bovenlichten geflankeerd door smalle zijramen 
met bovenlicht (de twee buitenste bovenlichten kragen opzij uit boven een 
hardstenen blokje). Onder het uitkragende vierdelige verdiepingvenster 
middenboven bevinden zich drie klossen. De gepotdekselde geveltop erboven 
wordt verfraaid door een gegolfde verticale sierbalk. In het terugliggende linker 
en rechter deel van de voorgevel bevinden zich  twee gekoppelde ramen met 
bovenlicht. De nog oorspronkelijke voordeur rechts van het linker venster is 
uitgevoerd als paneeldeur en voorzien van vier raampjes van facetgeslepen 
glas: bovenaan een liggend raam en daaronder rechts drie raampjes onder 
elkaar waarvan het bovenste uitgevoerd als draairaampje. Ter plaatse van de 
entree is de bakgoot verbreed en ondersteund door een houten stijl op een 
gemetselde voet.   
De linkerzijgevel heeft links en rechts een venster met bovenlicht en in het 
midden een samengesteld venster waarin een middenraam met bovenlicht 
tussen smallere zijramen met bovenlicht. In de rechterzijgevel bevindt zich 
links een venster met bovenlicht, in het midden een smal venstertje en rechts 
een klein venster met middenstijl. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 30 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven 
kassierswoning annex boerenleenbank uit het tweede kwart van de 20ste eeuw 
opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School. Tevens heeft het pand 
historisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het 
dorpslint van Blokker met zijn karakteristieke lintbebouwing van 
stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 38 
______________________________________________________________ 
 

 
datum foto: 24-06-2002 

______________________________________________________________ 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1938 opgetrokken in een door de  Amsterdamse 
School beïnvloede bouwtrant. Het pand is gezien de opvallende 
overeenkomsten met Westerblokker 106 eveneens ontworpen door de 
plaatselijke timmerman en latere gemeenteopzichter Klaas Komen (geb. 
Blokker 1881). Vermoedelijk was de uitvoering in handen van aannemer 
Breed. De toenmalige opdrachtgever liet het huis bouwen om er te gaan 
rentenieren.     
Westerblokker 38 heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte 
van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok vrijwel haaks op de weg. 
Het hoog opgaande dak heeft rondom een overstek en is gedekt met zwarte 
geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. Zowel het linker gedeelte van de 
rechterzijgevel als het middengedeelte van de linkerzijgevel is over twee 
bouwlagen recht opgetrokken en voorzien van een plat dak met een ruim 
overstek. Aan de achterzijde bevindt zich een uit de bouwtijd daterende L-
vormige uitbouw (deels serre) onder een plat dak met overstek. Deze 
laagbouw is evenals de achtergevel opgetrokken in rode machinale waalsteen 
in halfsteens verband met platvolle voeg. De overige gevels zijn gemetseld in 
Noords verband met terugliggende voeg: tot aan de parterrevensters 

miskleurige en deels gesinterde rode machinale waalsteen en daarboven rode 
handvormsteen waalformaat. Onder de vensters bevinden zich houten 
lekdorpels met een afgeronde rand. De bovenlichten in de voorgevel en het 
linker parterrevenster in de rechterzijgevel worden ontlast door een 
uitkragende latei van gewassen grindbeton. Onder de verdiepingvensters 
bevinden zich houten bloembakken rustend op geprofileerde klossen. 
De voorgevel heeft rechts een door gemetselde bloembakken (het bovenste 
gedeelte verticaal gemetseld) geflankeerde rechthoekige erker met in de brede 
voorzijde een groot liggend raam geflankeerd door smalle zijramen waarin 
pastelkleurig glas-in-lood, en in beide zijkanten een openslaand raam met 
gewoon glas. Het platte erkerdak is voorzien van een overstek en naar links 
verlengd als luifel boven de entree. Linksvoor rust deze luifel op een houten 
stijl die geplaatst is op een haaks op de voorgevel staand muurtje. De entree 
bestaat uit door smalle glas-in-loodzijlichten geflankeerde paneeldeur waarin 
een smal glas-in-loodraam en ter weerszijden hiervan bovenin de deur twee 
raampjes van facetgeslepen glas boven elkaar. Boven de luifel heeft de 
voordeur een glas-in-loodbovenlicht en boven het erkerdak bevindt zich een 
langgerekt bovenlicht met een bij de voorzijde van de erker aansluitende 
driedeling; de kleine zijramen van het bovenlicht zijn beglaasd met gestreept 
glas, het langgerekte middelste raam met glas-in-lood. In het midden van de 
verdieping bevindt zich een liggend venster waarin links een openslaand raam 
met pastelkleurig glas-in-lood. Rechts van dit venster is een liggend 
hoekvenster aangebracht waarin zowel aan de straatkant als aan de kant van 
de rechterzijgevel een vast liggend raam en naast de hoek een openslaand 
raam met pastelkleurig glas-in-lood. De rechterzijgevel heeft op de begane 
grond links een openslaand raam en rechts een liggend venster dat door twee 
stijlen in drieën wordt onderverdeeld (twee openslaande ramen waartussen 
een vast raam).   
De linkerzijgevel heeft in het midden een venster met middenstijl (en 
gefigureerd glas) en in de uitgebouwde linker gevelhelft een liggend 
hoekvenster waarin vier ramen: twee openslaande ramen waartussen een vast 
raam, en aansluitend rechts om de hoek één vast raam. Het twee bouwlagen 
hoge middelste gedeelte telt op de verdieping drie smalle gekoppelde glas-in-
loodramen. De laagbouw links is thans voorzien van twee stolpramen 
waartussen een klein dichtgezet bovenlicht. Ter plaatse van het rechter 
stolpraam bevond zich een deur.  
De linker helft van de laagbouw tegen de achtergevel telt vijf gekoppelde 
ramen met bovenlichten waarin pastelkleurig glas-in-lood: drie in de 
zuidwestgevel en in de zuidoostgevel twee waartussen een  (vernieuwde) 
dubbele glasdeur met in beide deurhelften oorspronkelijk een vierruits 
ladderraam (thans een zesruits raam). In het uitgebouwde rechter gedeelte 
van de laagbouw bevindt zich een venster met kalf en links om de hoek een 
deur waarin een door een horizontale roede gedeeld raam. Op de hoek 
rechtsboven staat een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. 
Boven de laagbouw is de achtergevel uitgevoerd als puntgevel. In het midden 
van de verdieping bevond zich een deur naar het platte dak van de laagbouw 
(naderhand gewijzigd in een venster).   
 



 

Waardering 
Het pand Westerblokker 38 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als markant en grotendeels gaaf bewaard gebleven 
woonhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in een door de 
Amsterdamse School beïnvloede bouwstijl. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 40 
______________________________________________________________ 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit omstreeks 1900 opgetrokken in 
neoclassicistische stijl. Het vrijstaande pand is vermoedelijk gebouwd in 
opdracht van tuinder Schouten. Typologisch behoort het huis tot de 
rentenierswoningen: het heeft een rechthoekig grondplan en een hoogte van 
één bouwlaag onder een schilddak met de nok evenwijdig aan de weg; de 
voorgevel kent een symmetrische opzet met een verhoogde middenpartij. Het 
dak is gedekt met zwarte geglazuurde kruispannen. De buitengevels zijn 
opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband (de voorgevel en de 
omgaande plint) of halfsteens verband (overig muurwerk) en voorzien van 
snijvoegen. De achter- en zijgevels hebben muurankers op halve hoogte en 
bovenaan een (vernieuwde) lijstgoot rustend op klossen. De vensters in de 
voorgevel worden evenals de portiek en het venster rechts in de linkerzijgevel 
ontlast door segmentbogen waarin sluit- en aanzetstenen van crèmekleurige 
kalksteen. De sluitstenen zijn verfraaid met een diamantkop. In de 
bovenlichten van de schuifvensters van de voor- en linkerzijgevel bevindt zich 
meerkleurig glas-in-lood dat vermoedelijk dateert uit de jaren twintig of dertig 

van de 20ste eeuw. De vensters hebben houten lekdorpels. Onder de 
lekdorpels in de voorgevel zijn twee getrapt uitkragende lagen baksteen 
gemetseld.  
De voorgevel kent een klassieke symmetrische opzet met hoekpilasters, links 
en rechts twee schuifvensters met gebogen bovendorpel, en in het midden een 
door pilasters geflankeerde portiek waarin een paneeldeur onder een 
geprofileerd kalf en een bovenlicht met gebogen bovendorpel. In de deur 
bevinden zich naast elkaar twee smalle ramen, elk beveiligd door een ijzeren 
deurrooster met bloem- en krulmotieven. De zijmuren van de portiek zijn tot 
boven aan toe betegeld met tweekleurige (crème en bruin) ornamenttegels 
met onder meer verfijnde bloem- en bladmotieven. Voor de portiek ligt een 
hardstenen stoep (de portiekvloer is betegeld met moderne tegels, op de 
hardstenen voorste rand na). De voorgevel wordt bovenaan beëindigd door 
een klassiek hoofdgestel dat onderbroken wordt door een gemetselde 
dakopbouw voorzien van hoeklisenen, een flauwhellend zadeldak met 
overstek, en een deurkozijn (thans met raam, oorspronkelijk met dubbele 
glasdeur) met gebogen bovendorpel onder een segmentboog als genoemd. 
Blijkens een oude ansichtkaart was het dakoverstek van het zadeldak rondom 
verfraaid met snijwerk.  
De linkerzijgevel heeft rechts van het midden een schuifvenster als voor (het 
liggende tweeruits venster links is naderhand aangebracht; de twee grote 
liggende vensters in de rechterzijgevel zijn evenmin oorspronkelijk).  
De achtergevel heeft rechts van het midden een smal venster (het liggende 
tweeruits venster rechts is naderhand aangebracht). Midden boven de 
achtergevel bevindt zich een gemetselde dakopbouw voorzien van een 
zadeldak met pandekking als genoemd. In deze dakopbouw een (gewijzigd) 
venster met gebogen bovendorpel.    
N.B. In 1988 werd links achter de woning een garage annex kantoorruimte 
gerealiseerd die door een laagbouw (tussenlid annex serre) met de woning is 
verbonden. Deze aanbouw maakt evenals de vier moderne dakkapellen (twee 
op het achterschild en één op elk zijschild)  geen deel uit van de bescherming.    
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 40 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhisto-rische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit omstreeks 1900 opgetrokken in neoclassicistische stijl. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 41 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Stolpboerderij van het West-Friese type daterend uit omstreeks 1890. De 
boerderij is niet lang als zodanig in gebruik geweest, want reeds vóór 1950 
had de koestal zijn oorspronkelijke functie verloren. De inwendige houten 
draagconstructie van de stolp bestaat uit een relatief klein vierkant met 
vierkante stijlen en aan de linkerzijde een overstek. In het verbouwde interieur 
is de dars met klinkerbestrating en hooischot nog intact.   
De stolp heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan (circa 13 x 11 m) en een 
schilddak met een korte nok evenwijdig aan de weg. Het voorschild en beide 
zijschilden zijn gedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen; op het 
achterschild liggen goedkopere gesmoorde Hollandse pannen. Bovenin het 
linker dakschild staat een vierkante schoorsteen van rode machinale 
waalsteen (na een storm begin jaren ’70 opnieuw opgemetseld van dezelfde 
stenen). De rechterzijgevel heeft een houten darswand van brede rabatdelen 
boven een trasraam van rode machinale waalsteen in kruisverband. Het 
rechter gedeelte van de rechterzijgevel is  evenals het overige opgaande 

buitenmuurwerk opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens 
verband. Het trasraam van de voor-, linkerzij- en achtergevel is uitgevoerd in 
kruisverband. In de voor- en linkerzijgevel bevinden zich snijvoegen, in de 
rechterzij- en achtergevel voegen met dagstreep. Alle gevels hebben 
muurankers op halve gevelhoogte. De (oorspronkelijke) venster- en 
deurkozijnen in de vier gevels worden ontlast door een segmentboog of rollaag 
van afwisselend rode en gele baksteen.  
In het terugliggende rechter deel van de voorgevel bevinden zich een 
opgeklampte dubbele darsdeur onder een bovenlicht met diagonale 
roedeverdeling (de deur is na 1995 vernieuwd en daarbij verlaagd). Links van 
de darsdeur heeft de voorgevel een symmetrische opzet met centraal de 
voordeur met bovenlicht en ter weerszijden twee schuifvensters. De 
bovendorpels van de schuifvensters en het bovenlicht zijn gebogen. De 
voordeur is uitgevoerd als   paneeldeur (gekopieerd naar de voorganger) en 
voorzien van twee draairamen naast elkaar, elk beveiligd door een (uit de 
voorganger afkomstig) gietijzeren deurrooster met krulmotieven. De voorgevel 
wordt beëindigd door een hoofdgestel. Hierboven bevindt zich een gemetselde 
dakkapel waarin een door muurankers geflankeerd T-venster met gebogen 
bovendorpel. De dakkapel heeft een flauwhellend zadeldak met overstek 
waarop dakpannen als genoemd (de oorspronkelijke windveren waren 
uitgevoerd als een geprofileerde lijst waaronder ajourwerk).  
In de linkerzijgevel bevindt zich links een klein vierruits venster, in het midden 
een schuifvenster met gebogen bovendorpel en rechts een dito schuifvenster. 
De rechterzijgevel heeft in de darswand twee kleine vierruits ramen, en in het 
muurgedeelte rechts een negenruits schuifvenster. 
In de achtergevel, de voormalige stalgevel, bevindt zich links een opgeklampte 
boerderijdeur van brede delen met drieruits bovenlicht en daarnaast een 
dichtgezette deuropening (waarin een vermoedelijk naderhand aangebrachte 
deur vanuit de stal toegang gaf tot een uitgebouwde wc). In het midden van de 
achtergevel bevonden zich twee halfronde gietijzeren stalramen (vervangen 
door twee moderne bovenlichten). Rechtsonder heeft de achtergevel een 
voormalig keldervenster beveiligd door twee diefijzers (ter plaatse van de 
moderne glasdeur links daarvan bevond zich een klein venster en daarnaast 
een opgeklampte deur, thans een venster met middenstijl).   
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 41 is van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een West-Friese stolp uit het vierde kwart van de 19de 
eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 44 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

                                                                                       datum foto: 24-06-2002                                         

Inleiding 
Voormalige rooms-katholieke kerk van de Heilige Aartsengel Michaël uit 1852-
1853. De kerk is tegelijk met de aangrenzende vroegere pastorie opgetrokken 
in eclectische stijl naar ontwerp van de bekende architect Theo Molkenboer 
(Rijnsaterwoude 1796-1863). Molkenboer was in het midden van de 19de eeuw 
de belangrijkste ontwerper van katholieke kerken in Noord- en Zuid-Holland. In 
totaal heeft hij er circa 70 ontworpen, waaronder de St. Maria Visitatie (1845-
1846) in Oosterblokker, de  St. Martinus (1853-1854) in Westwoud, en de 
Joannes den Dooper (1864-1865) in  Hoogwoud. “Molkenboer bouwde in 
verschillende neostijlen, waarvoor hij studie maakte van de historisch 
belangwekkende voorbeelden. Op constructief gebied echter bleef 
Molkenboer, in tegenstelling tot wat bij latere architecten het geval zou zijn, 
vasthouden aan de ongecompliceerde bouwwijze van de kerken uit de eerste 
helft van de eeuw: de gewelven maakte hij van gestucadoord hout en ook de 
kapitelen vervaardigde hij uit stuc” (Kerken in Noord-Holland 1800-1940, p.21). 
De nieuwe kerk en  pastorie werden gebouwd vlak vóór een bouwvallig 
geworden voorganger, in het Liber Memorialis van de parochie omschreven 
als “de akelige schuur (kerk genoemd) en het bouwvallige huis”. Op 14 
september 1852 vond de aanbesteding plaats bij kastelein Jan Karsten te 
Westerblokker. Het werk werd aangenomen door de Utrechtse aannemer M.C. 
van Berkum voor ƒ 23.800,-. Cornelis Ruiter legde op 18 oktober 1852 de 
eerste steen van de fundamenten. De officiële eerste steen of hoeksteen werd 
7 maart 1853 gezegend en gelegd door P. Does, deken van West-Friesland en 
pastoor te Hoorn. Does verrichtte ook de voorlopige inzegening op 19 
december 1853, daartoe opgedragen door bisschop Van Vree van Haarlem 
die vanwege het “te verre gevorde jaargetijde” niet wilde komen.  Pas op 2 
augustus 1855 werd de kerk door de bisschop geconsacreerd. Oorspronkelijk 
had de voorgevel ook neogotische kenmerken: op beide hoekpilasters stond 
een circa 3,5 meter hoge pinakel en de eveneens gesloopte bovenste 
torengeleding eindigde aan alle vier kanten in een puntgevel met kruisbloem. 
De  bovenste torengeleding had in elke zijde een rondboogvenster waarin 
galmborden en werd bekroond door een steile achtzijdige leigedekte spits 
waarop een bol en kruis. In 1913 is de kerk aan de linkerzijde vergroot met een 
terugliggende zijbeuk voorzien van een voorgevel in neoromaanse trant (o.a. 
klimmend rondboogfries). Vermoedelijk in verband met deze uitbreiding waren 
in datzelfde jaar twee aan de oostzijde van de kerk gelegen woningen 
aangekocht van de hervormde gemeente (voor ƒ 6500,-). De door aannemer 
J. Verberne voor ƒ 4173,98 gebouwde zijbeuk leverde 122 nieuwe zitplaatsen 
op (Westfries Archief, archief parochie H. Michaël te Westerblokker, inv.nr.7). 
In 1972 werd de kerk buiten gebruik gesteld en door het Ministerie van CRM, 
afdeling Monumentenzorg en Archieven, op de voorlopige lijst van 
beschermde monumenten geplaatst. Reeds een jaar later echter werd door de 
Minister vergunning verleend voor afbraak, mits de  
afkomende bouwmaterialen beschikbaar worden gesteld aan het Gemeentelijk 
Bureau Monumentenzorg van Amsterdam. Op 20 september 1973 zijn de kerk 
en pastorie openbaar verkocht. De neobarokke inventaris was al eerder 
verkocht: in mei 1973 verhuisden de preekstoel, het hoofdaltaar, de biechtstoel 
en de balustrade van de zangerstribune naar de St. Bartholomeuskerk te 
Beek-Ubbergen, in augustus gevolgd door de beelden en de kruisweg. De 



 

communiebank en het in 1858 door M.H. van Dinther vergrote orgel met 
neorococo kas kregen een nieuwe plaats in de r.-k. kerk van Nistelrode. Sinds 
1976 doet het gebouw dienst als  tapijthandel. In de nis boven de gedenksteen 
in de toren stond een beeld van de aartsengel Michaël dat overgeplaatst is 
naar de huidige r.-k. kerk aan de Plantage (nr. 29). Bij een verbouwing in 
1984-1985 zijn onder meer de twee vensters in de westgevel van de kerk 
dichtgezet en is de langs de westgevel gelegen gang, die de pastorie verbond 
met de sacristie rechtsachter, verbreed tot een bijkeuken en berging. De 
torenspits en de bovenste torengeleding waren reeds eerder gesloopt.  
 
Omschrijving 
Op rechthoekig grondplan gebouwde driebeukige kerk onder één zadeldak en 
met een gedeeltelijk (circa 2/3)  ingebouwde fronttoren op nagenoeg vierkant 
grondslag. Het zadeldak is sinds 1894 gedekt met leien in maasdekking 
(daarvoor dakpannen). Op het rechter dakvlak staat rechtsboven een lage 
schoorsteen van gele baksteen, op het linker dakvlak rechts van het midden 
een kleine dakkapel met een zadeldakje en zinkgedekte zijkanten. Boven de in 
1913 aangebouwde zijbeuk links bevindt zich een aangekapt lessenaardak 
waarop eveneens leien in maasdekking. De oorspronkelijke buitengevels zijn 
opgetrokken in rode handvormsteen waalformaat in kruisverband met snijvoeg; 
de aangebouwde zijbeuk is gemetseld in geelrode machinale waalsteen in 
kruisverband met snijvoeg. De voorgevel en het aansluitende rechter gedeelte 
van de linkerzijgevel zijn voorzien van een hardstenen plint. De lekdorpels 
onder de vensters in de linkerzijgevel en onder het rechter venster in de 
achtergevel zijn uitgevoerd in gietijzer. 
De voorgevel heeft een symmetrische indeling met links en rechts van de toren 
een (dichtgetimmerd) rondboogvenster en op de hoeken een pilaster (vroeger 
bekroond door een neogotische pinakel). Onder de vensters wordt de 
voorgevel horizontaal geleed door een  uitkragende band die vermoedelijk 
evenals de halfronde omlijsting rond de top van de vensters is uitgevoerd in 
zandsteen. Ter plaatse van de ranke fronttoren gaat de band over in een 
cordonlijst waarop de halfronde omlijsting rust rond het timpaan boven de 
(vernieuwde) dubbele deur (achter het huidige bord boven de deur gaat 
vermoedelijk een vierruits bovenlicht schuil en een timpaan met in reliëf een 
omcirkeld Grieks kruis). De toren heeft boven het timpaan een forse omlijste 
gedenksteen met het opschrift: “D.O.M./ ANNO DOMINI MDCCCLII/  
XVIII MENSIS OCTOBRIS/ PRIMUM LAPIDEM POSUIT/ CORNELIUS 
RUITER. PASTORE/ REINERO VAN KOOLWIJK.” (Aan de beste, hoogste 
God gewijd. In het jaar onzes Heren 1852 op de 18de van de maand oktober 
heeft Cornelis Ruiter, onder het pastoraat van Reinerus van Koolwijk, de 
eerste steen gelegd). Boven de gedenksteen wordt de tweede torengeleding 
beëindigd door een cordonlijst. De hogere derde torengeleding is voorzien van 
een rondboognis waarin vroeger het genoemde beeld van de aartsengel 
Michaël. Rond de top van de beeldnis bevindt zich een vergelijkbare omlijsting 
als rond de vensters.  
Het terugliggende rechter gedeelte van de linkerzijgevel is voorzien van een 
rondboogvenster. Bovenin de aansluitende voorzijde van de aangebouwde 
zijbeuk bevindt zich een gietijzeren rondvenster waarin glas-in-lood en 
waaronder een hardsteen lekgoot. Links heeft deze gevel een hoekpilaster en 

bovenaan een klimmend rondboogfries en een hardstenen deklijst. De zijgevel 
van de aangebouwde zijbeuk wordt door pilasters geleed in vijf traveeën: links 
en rechts een smalle blinde travee en daartussen drie traveeën elk voorzien 
van een (vernieuwd) rondboogvenster. De zijgevel wordt beëindigd door een 
houten lijstgoot met daaronder om de circa 1,5 meter een gootklos en 
daartussen een rollaag van om en om uitkragende koppen.   
In de rechter helft van de rechterzijgevel bevonden zich twee gietijzeren 
rondboogvensters die in 1984 zijn dichtgemetseld. De linker gevelhelft wordt 
op het blinde linker gedeelte na door de aangebouwde voormalige pastorie 
aan het oog onttrokken.  
De achtergevel is uitgevoerd als tuitgevel met op de tuit een hardstenen 
deksteen en eveneens hardstenen aanzetstenen. Op verdiepingshoogte telt de 
achtergevel drie rondboogvensters: in het midden een blind venster en ter 
weerszijden een (houten) venster met meerruits roedenverdeling. De begane 
grond heeft van links naar rechts een blind venster, een verlaagd venster 
waarboven een strek nog de oorspronkelijke hoogte aangeeft, en een 
(moderne) glasdeur met bovenlicht. In de achterzijde van de aangebouwde 
zijbeuk bevindt zich een groot gietijzeren rondboogvenster  met meerruits 
roedenverdeling. 
Het verbouwde interieur wordt door twee rijen van drie ionische zuilen en één 
rij  rechthoekige pijlers onderverdeeld in vier beuken. De twee rijen zuilen 
dragen vermoedelijk nog het gestucte houten tongewelf boven het 
middenschip.  
N.B. De moderne aanbouw tegen de rechterzijgevel maakt geen deel uit van 
de bescherming.  
 
 

  
 
 

Rechts tegen de zijgevel van de 

aangebouwde zijbeuk staat een 

bijna 2 meter hoog ijzeren 

toegangshek samengesteld uit 

twee 1,64 meter brede draaiende 

spijldelen tussen 0,60 meter brede 

zijstukken. Dit vermoedelijk uit 

omstreeks 1900 daterende 

toegangshek is verfraaid met krul- 

en florale motieven, pijlpunten, en 

getorste spitsen. Het heeft vroeger 

op een andere plek gestaan en is 

pas na 1966 hierheen verplaatst 

om het pad naar de begraafplaats 

te kunnen afsluiten. Dit hek maakt 

deel uit van de bescherming. 

 

 



 

Waardering 
Het pand Westerblokker 44 is samen met Westerblokker 46 van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als voormalige 
rooms-katholieke kerk met pastorie uit het midden van de 19de eeuw 
opgetrokken in eclectische stijl, en als kenmerkend werk uit het oeuvre van de 
bekende architect Th. Molkenboer.  



 

______________________________________________________________ 
 

ACHTER WESTERBLOKKER 44 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

                                                                         datum foto: 24-06-2002                                 

Omschrijving 
Op de rooms-katholieke begraafplaats van Westerblokker geplaatst 
hardstenen kruis daterend uit 1919. Het in de middenas van de begraafplaats 
gesitueerde kruis is vervaardigd in neogotische stijl door Leo Vogelpoel, 
“Gediplomeerd Steenhouwer” te Hoorn  (Westerdijk 17). Vóór het kruis bevindt 
zich een gelijktijdig door hem geleverde priestergrafzerk, erachter een treur-es. 
De realisering van het kruis en het priestergraf hield vermoedelijk samen met 
de vergroting van het kerkhof. Dit blijkt uit een manuscript in het 
parochiearchief (inv.nr. 7) waarin achter het jaar 1917 wordt vermeld “Kerkhof 
vergroot ƒ 503,25”, “Priestergraf grafkelder ƒ 369,13”, en “Priestergraf en 
monument met Kruis”. Achter 1918 staat geschreven “Priestergraf   zerk ƒ 
475” en bij 1919  “Priestergrafmonument en steen ƒ 750,-”. De bovenstaande 
omschrijvingen zijn niet geheel duidelijk. Vermoedelijk is in 1917 het kerkhof 
vergroot en toen tevens alvast de grafkelder van het priestergraf gemaakt. De 
zerk van het priestergraf en het kruis zijn blijkens de aangebrachte datering in 
de rechter zijkant van beide objecten pas in 1919 vervaardigd, en dus niet in 
1917 zoals uit het voorgaande zou kunnen worden opgemaakt. Uit een oude 
foto in het parochiearchief (inv.nr.55) blijkt verder dat oorspronkelijk rond het 
kruis een hek was aangebracht bestaande uit vier ronde paaltjes (vermoedelijk 
van hardsteen) waartussen ijzeren schakelkettingen.    
Het circa 1,60 meter hoge kruis is geplaatst op een 1,90 meter hoge sokkel 
waarvan de zich trapsgewijs verjongende basis rust op een betonplaat. De 
rechterzijde van de basis vermeldt de datering “A° 1919” de linkerzijde “L. 
VOGELPOEL/ HOORN”. Het kruis heeft de vorm van een Latijns kruis met een 
cirkelvormig hart waarin, in de voorzijde, een verdiepte vierpas van wit marmer 
met het Christusmonogram. Dit symbool voor Jezus bestaat uit de Griekse 
letters chi (X) en ro (P), de beginletters van het woord Christus (ΧΡΙΣΤΟΣ). De 
kopse kant van de kruisarmen zijn verfraaid met een diamantkop. In alle vier 
zijden van de sokkel bevindt zich een spaarveld die bovenaan beëindigd wordt 
door een driepasboog. Het spaarveld in de voorzijde is voorzien van een 
witmarmeren plaat waarin een kruismotief en daaronder de inscriptie 
“Allerzoetste Jesus/ wees mij geen Rechter,/ maar/ een Verlosser/ - / 50 dagen 
aflaat.”. De drie overige (hardstenen) spaarvelden tonen in reliëf de woorden 
geloof, hoop en liefde, en daaronder het bijbehorende symbool: in de 
rechterzijde “HOOP” boven een anker, in de linkerzijde “LIEFDE” boven een 
brandend hart, en in de achterzijde “GELOOF” boven een Latijns kruis. De 
spaarvelden worden geflankeerd door tapse zijranden (met bovenin een 
profilering) die als het ware een zadeldakje dragen met een kleine halfronde 
bekroning waarin een halfrond verdiept veld. Het veld in de voorzijde van de 
sokkel is uitgevoerd in wit marmer en voorzien van een alfa (Α) en omega (Ω), 
respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool 
voor Jezus die zichzelf in de Openbaring van Johannes (22:13) aankondigt als 
“de alfa en de omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde”. Uit 
de bovengenoemde foto in het parochiearchief blijkt ook dat de vier 
spaarvelden vanaf het begin verfraaid waren met een geverfde omranding. 
Verder waren de driehoekjes op de hoeken ter hoogte van de onderranden 
van de spaarvelden vanaf het begin geverfd, evenals de letters in de 
spaarvelden. 
 



 

Achter het kruis staat een uit XXb daterende treur-es die vanwege zijn 
karakteristieke en voor een begraafplaats kenmerkende treurvorm en de 
beeldbepalende situering achter het kruis en in de lengte-as van de 
begraafplaats van belang is en deel uit maakt van de bescherming.      
   
Waardering 
Het kruis op de rooms-katholieke begraafplaats van Westerblokker is van 
algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als een gaaf bewaard 
begraafplaatskruis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw uitgevoerd in 
neogotische stijl, en als karakteristiek werk uit het oeuvre van de Hoornse 
steenhouwer L. Vogelpoel. Tesamen met het priestergraf ervoor en de treur-es 
erachter is het kruis sterk beeldbepalend voor de begraafplaats.  
 



 

______________________________________________________________ 
 

ACHTER WESTERBLOKKER 44 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

                                                                         datum foto: 24-06-2002 

Omschrijving 
Uit 1917-1919 daterend priestergraf op de rooms-katholieke begraafplaats van 
Westerblokker. Het in de middenas van de begraafplaats gesitueerde 
priestergraf bestaat uit een grafkelder waarboven een liggende grafzerk op 
roef. Zowel de in neogotische stijl uitgevoerde grafzerk als de roef zijn van 
hardsteen en vermoedelijk vervaardigd door Leo Vogelpoel, “Gediplomeerd 
Steenhouwer” te Hoorn  (Westerdijk 17). De zerk is evenals het door hem 
geleverde kruis achter het priestergraf gedateerd 1919. De grafkelder van het 
priestergraf is vermoedelijk aangelegd in 1917 toen het kerkhof vergroot werd. 
Dit blijkt uit een manuscript in het parochiearchief (inv.nr. 7) waarin achter het 
jaar 1917 wordt vermeld “Kerkhof vergroot ƒ 503,25”, “Priestergraf   grafkelder 
ƒ 369,13”, en “Priestergraf en monument met Kruis”. Achter 1918 staat 
geschreven “Priestergraf   zerk ƒ 475” en bij 1919  “Priestergraf-monument en 
steen ƒ 750,-”.  
Het in hardsteen uitgevoerde priestergraf meet aan de basis 1,62 x 2,66 meter 
en verjongt zich naar boven toe trapsgewijs. Het bovenste gedeelte van de 
driedelige roef is rondom verfraaid met rustica en neemt naar achteren 11 cm 
in hoogte toe waardoor de grafzerk erboven beter leesbaar is. De totale hoogte 
van roef en grafzerk tesamen neemt hierdoor toe van 54 cm  (vooraan) tot 65 
cm (achteraan). In de rechterzijkant van de grafzerk is rechts de datering “A° 
1919” aangebracht. De grafzerk heeft op de hoeken een door kruisjes 
geflankeerde vierpas waarin een Grieks kruis, en daartussen een omkaderd 
randschrift met in gotisch schrift de tekst “Gedenkt ٠ uwe٠ Leidsmannen٠ die٠ 
u ٠ het ٠ Woord/ Gods ٠ verkondigd/ hebben; ٠٠٠ en ٠ volgt ٠ hun ٠ geloof ٠ 
na.  Hebr٠XIII.7./ Zij rusten in vrede”. Onder het randschrift aan de bovenzijde 
is een reliëf aangebracht tonend een miskelk met rechts daarvan korenaren en 
links een wijnrank waaraan een druiventros die boven de kelk hangt. De 
oorspronkelijke graftekst eronder wordt aan het oog onttrokken door een uit 
het begin van de jaren ’90 daterende hardstenen gedenkplaat met de namen 
en gegevens van de zes pastoors die in de grafkelder zijn bijgezet.  
 
Waardering 
Het priestergraf op de rooms-katholieke begraafplaats van Westerblokker is 
van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als een gaaf bewaard 
gebleven priestergraf uit het eerste kwart van de 20ste eeuw uitgevoerd in 
neogotische stijl en als herinnering aan de vroegere pastoors van 
Westerblokker. Tesamen met het kruis en de treur-es erachter is het 
priestergraf sterk beeldbepalend voor de begraafplaats.  



 

______________________________________________________________ 
 

ACHTER WESTERBLOKKER 44 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
                                                                                      datum foto: 27-01-2003                            

Omschrijving 
Heilig Hartbeeld daterend uit 1922. Uit gegevens in het parochiearchief 
(inv.nr.7) blijkt dat het beeld en de twee marmeren platen van de sokkel 
vervaardigd zijn door de bekende Haarlemse beeldhouwer Maas bij 
gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Arnoldus Theodorus 
Ammerlaan (geb. Schipluiden 1856, priester gewijd 1882, overl. 1931). De 
kosten voor het beeld en de marmeren platen “met vergulde inscriptie” 
bedroegen ƒ 998,30. Het is niet duidelijk of Maas ook de sokkel leverde en of 
deze bij de prijs was inbegrepen. In 1928 was Ammerlaan 25 jaar pastoor van 
Westerblokker en vermoedelijk is toen onderaan de plaat aan de voorzijde zijn 
naam toegevoegd met de jaartallen 1903 en 1928. Oorspronkelijk stond het 
beeld voor de kerk, maar na 1966 is deze verplaatst naar de huidige plek 
middenachter op de begraafplaats. 
Het Heilig Hartbeeld is gehouwen uit beige kalksteen en heeft een hoogte van 
circa 1,90 meter. Het toont de voor een Heilig Hartbeeld gebruikelijke pose en 
is geplaatst op een 1,35 meter hoge hardstenen sokkel die rust op een 
betonplaat. De sokkel heeft een vierkante kern met enigszins inspringende 
hoeken waartegen paaltjes met een vierkante basis, een achthoekige schacht 
en onder de gepunte achthoekige top wederom een vierkante doorsnede, 
waardoor ze in aanzicht de symbolische vorm hebben van een Latijns kruis. 
Zowel tegen de voor- als achterkant van de sokkel is middels drie bronzen 
bouten met rozet een witmarmeren plaat bevestigd die zich onderaan 
trapsgewijs versmald (invloed art deco) en vervolgens eindigt in een 
kepervorm. De plaat aan de voorzijde vermeldt “+ / GELOOFD/ + ZIJ + / 
JEZUS CHRISTUS/ - / PASTOOR A.TH. AMMERLAAN/ 1903-1928”, die aan 
de achterzijde “+ / ALLERHEILIGST/ HART VAN JEZUS/ ONTFERM U OVER 
ONZER”. Oorspronkelijk was de inscriptie verguld (thans zwart geverfd). 
Tegen de voorkant van de sokkel bevindt zich onderaan een kleine hardstenen 
bloembak in de vorm van een wijwaterbak. In de achterzijde van het Heilig 
Hartbeeld is bovenaan nog zichtbaar waar een inmiddels verdwenen aureool 
bevestigd was. Met aureool bedroeg de totale hoogte van het beeld circa 3½ 
meter.  
 
Waardering 
Het beeld op de rooms-katholieke begraafplaats van Westerblokker is van 
algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als nagenoeg gaaf 
bewaard gebleven Heilig Hartbeeld uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en 
als karakteristiek werk uit het oeuvre van de bekende katholieke beeldhouwer 
Maas te Haarlem.  



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 46 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige rooms-katholieke pastorie uit 1852-1853 behorend bij de gelijktijdig 
gebouwde H. Michaëlkerk waarmee het bouwkundig één geheel vormt. Kerk 
en pastorie zijn gebouwd naar ontwerp van de bekende architect Theo 
Molkenboer (Rijnsaterwoude 1796-1863). De nieuwe kerk en  pastorie werden 
gebouwd vlak vóór een bouwvallig geworden voorganger, in het Liber 
Memorialis van de parochie omschreven als “de akelige schuur (kerk 
genoemd) en het bouwvallige huis”. Op 14 september 1852 vond de 
aanbesteding plaats bij kastelein Jan Karsten te Westerblokker. Het werk werd 
aangenomen door de Utrechtse aannemer M.C. van Berkum voor ƒ 23.800,-. 
Naderhand is de pastorie vergroot met een vleugel haaks tegen de linker helft 
van de achtergevel. Het pand wordt door een ruime voortuin gescheiden van 
de openbare weg. De achter de pastorie gelegen tuin is in 1903 aanzienlijk 
vergroot door de aankoop van het achterliggende weiland dat blijkens een 
artikel in Onze Courant van 13-8-1915 “in een fraaien bloementuin met vijver 

herschapen” werd. Deze vijver is nog aanwezig. In de achtertuin staat een als 
beschermde boom aangewezen bruine beuk met een omtrek van 3,20 meter.  
De pastorie is in oorsprong gebouwd op vierkant grondplan en telt twee 
bouwlagen onder een  tentdak. Haaks tegen de linker helft van de achtergevel 
bevindt zich een forse, eveneens twee bouwlagen hoge aanbouw met een 
afzonderlijk schilddak (op beide daken liggen thans shingles). De kopgevel van 
de aanbouw heeft een driezijdige vorm die terugkeert in het driezijdige 
dakschild erboven. De oorspronkelijke pastoriegevels zijn uitgevoerd in rode 
handvormsteen waalformaat in kruisverband (het voegwerk is platvol 
vernieuwd). De aanbouw is opgetrokken in rode machinale waalsteen in 
kruisverband  met snijvoeg. De vensters worden ontlast door strekken (de 
strekken boven de parterrevensters van de aanbouw hebben een getoogde 
onderrand). Onder de vensters in de aanbouw bevinden zich hardstenen 
lekdorpels. 
De voorgevel heeft een hardstenen plint en wordt evenals de rechterzijgevel 
(met uitzondering van de terugliggende aanbouw) horizontaal geleed door een 
uitkragende band onder de verdiepingvensters. Bovenaan worden  de 
buitengevels beëindigd door een kroonlijst met daaronder een fors fries (bij de 
aanbouw minder hoog uitgevoerd). De voorgevel telt vier vensterassen met op 
beide bouwlagen zesruits (voormalige schuif)vensters. In de tweede as van 
rechts bevindt zich op de begane grond geen venster, maar een dubbele 
paneeldeur met gecanneleerde naald onder een tweeruits bovenlicht. Beide 
deurhelften zijn voorzien van een door een gietijzeren deurrooster beveiligd 
raam en een omlijst onder- en bovenpaneel met diamantkop. De entree wordt 
geaccentueerd door een houten omlijsting met bovenaan een kroonlijst 
rustend op twee voluutconsoles.  
De rechterzijgevel telt zes vensterassen met op de eerste verdieping zesruits 
schuifvensters behalve in de tweede as van links die op beide bouwlagen 
uitgevoerd is als blindvenster. De parterrevensters ter weerszijden van 
laatstgenoemde as zijn naderhand dichtgezet; de overige parterrevensters in 
verlaagde vorm vernieuwd.  
Het laatste is ook het geval met het parterrevenster in de twee schuine zijden 
van de driezijdige kopgevel van de aanbouw; ter hoogte van de verdieping zijn 
de schuine zijden blind. In het midden van de kopgevel bevinden zich op de 
verdieping twee gekoppelde drieruits schuiframen en op de begane grond een 
(vernieuwde) dubbele glasdeur met (verlaagd) tweeruits bovenlicht. De 
oostgevel van de aanbouw heeft op de verdieping een schuifvenster. In de 
aansluitende rechter helft van de oorspronkelijke achtergevel bevindt zich op 
de verdieping een dubbele glasdeur met tweeruits bovenlicht.    
N.B. De moderne aanbouw met plat dak tegen de rechter helft van de 
achtergevel maakt geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het in een uitgestrekte tuin gelegen pand Westerblokker 46 is van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als voormalige 
rooms-katholieke pastorie uit het midden van de 19de eeuw. Ook is het pand 
samen met de naastgelegen voormalige kerk van belang als kenmerkend werk 
uit het oeuvre van de bekende architect Th. Molkenboer.  
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 48 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Stolpboerderij van het Noord-Hollandse type daterend uit 1906 met 
bijbehorende erfafscheiding. Het is niet bekend wie deze stolp met dubbel 
vierkant gebouwd heeft. Opdrachtgever was vermoedelijk de familie Dekker.  
De stolp heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan (circa 14 x 17 m) en een 
rietgedekt schilddak met de nok haaks op de weg. Het voorste gedeelte van de 
boerderij heeft een zogenaamde krimp. Het dak is voorzien van een 
omgaande pannenrand en een klokvormige spiegel in het voorschild, beide 
uitgevoerd in gesmoorde Hollandse pannen. Het rechterzijschild heeft een 
forse getrapte spiegel van dito pannen en aansluitend een met hetzelfde 
pantype gedekt aangekapt lessenaardak boven de uitgebouwde voormalige 
koestal. Het achterschild is voorzien van een getrapte spiegel en pannenrand 
van goedkopere (vernieuwde) rode Hollandse pannen. De voorgevel en het 
even hoge terugliggende voorste gedeelte van beide zijgevels  zijn  
opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg 

en voorzien van muurankers op halve hoogte (het overige buitenmuurwerk is 
omstreeks 1990 geheel vernieuwd).  
De hoog opgetrokken voorgevel heeft een klassieke opzet met hoekpilasters, 
bovenaan een op klossen rustende lijstgoot waaronder een fries, en een 
symmetrische indeling met links en rechts twee schuifvensters en in het 
midden de voordeur onder een bovenlicht. Zowel dit bovenlicht als de 
bovenlichten van de schuifvensters hebben een gebogen bovendorpel die 
ontlast wordt door een strek met een getoogde onderrand. De voordeur is 
uitgevoerd als een (naar de bestaande vorm vernieuwde) paneeldeur waarin 
naast elkaar twee draairaampjes  voorzien van het oorspronkelijke 
mousselineglas en elk beveiligd door een eveneens nog origineel gietijzeren 
deurrooster verfraaid met onder meer een opgenomen draperie en 
krulmotieven.  
Het terugliggende rechter deel van de linkerzijgevel wordt bekroond door een 
hoofdgestel (het venster in dit gedeelte is naderhand aangebracht; in het 
midden van de linkerzijgevel bevinden zich twee moderne vensters). De drie 
halfronde gietijzeren darsvensters links in de linkerzijgevel zijn afkomstig uit de 
oude gevel.  
De rechterzijgevel telt zes, eveneens herplaatste halfronde gietijzeren 
stalvensters en heeft in het terugliggende linker geveldeel een met 
diamantkoppen verfraaide paneeldeur waarin naast elkaar twee ramen, elk 
beveiligd door  een gietijzeren deurrooster met driepas-, krul- en gestileerde 
florale motieven (het venster links en rechts van de deur is niet oorspronkelijk). 
Het linker geveldeel wordt bekroond door een fries en kroonlijst.  
In het terugliggende rechter gedeelte van de (gewijzigde) achtergevel bevond 
zich een opgeklampte dubbele darsdeur. 
De inwendige houten draagconstructie van de stolp bestaat uit een dubbel 
vierkant met aan de voorzijde een overstek. 
N.B. De dakkapel (XXd) op het voorschild valt buiten de bescherming.  
 
De erfafscheiding rond de voortuin bestaat uit een ijzeren boogjeshek waarvan 
de staanders een vierkante doorsnede hebben en merendeels worden 
bekroond door een pijnappel. Rechtsvoor in het hek bevindt zich smalle 
doorgang (een poortje ontbreekt) en in het terugliggende linker hekgedeelte 
een breed dubbel draaihek.   
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 48 met bijbehorende erfafscheiding is van 
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 
merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Noord-Hollandse stolp 
uit het begin van de 20ste eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 59 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit omstreeks 1895 opgetrokken in sobere 
neoclassicistische stijl en aan de achterzijde daarvan een aangebouwde 
schuur die oorspronkelijk dienst deed als bessensapfabriekje en vermoedelijk 
dateert uit dezelfde tijd. Het geheel is waarschijnlijk gebouwd in opdracht van 
de tuindersfamilie Bosstad die omstreeks 1900 eigenaar was van het pand. 
Onder het pand bevinden zich twee forse waterputten. Het huis behoort 
typologisch tot de  rentenierswoningen.  Het heeft een rechthoekig grondplan 
en een hoogte van één bouwlaag onder een schilddak met de nok evenwijdig 
aan de weg. Het dak is gedekt met Hollandse pannen (oorspronkelijk 
gesmoorde, thans zwarte geglazuurde verbeterde Hollandse). Op het linker 
dakschild staat middenboven een vierkante schoorsteen van rode baksteen 
met bovenin een sierrand van gele baksteen. De in 2000 gereinigde en 
opnieuw gevoegde buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen 
in halfsteens verband. In de zijgevels bevinden zich muurankers op halve 
gevelhoogte. De vensters worden ontlast door strekken. 

De voorgevel kent een klassieke symmetrische opzet met hoekpilasters, links 
en rechts twee schuifvensters (oorspronkelijk uitgevoerd als T-ramen) en in het 
midden de entree die benadrukt wordt door een smalle risaliet van twee 
bouwlagen onder een flauw hellend zadeldak met overstek en drie makelaars. 
De risaliet heeft hoeklisenen en ter hoogte van de zolderverdieping een lage 
dubbele glasdeur. De voordeur (gekopieerd naar de oude en daarbij enigszins 
verhoogd) is uitgevoerd als een paneeldeur waarin naast elkaar twee ramen, 
elk beveiligd door een gietijzeren deurrooster afkomstig uit de oorspronkelijke 
voordeur. Rechts van de middenrisaliet bevindt zich een kleine kelderkoekoek 
waarin een kelderraampje met getoogde bovenrand. De voorgevel wordt 
bovenaan beëindigd door een hoofdgestel.  
De vensters en deuren in de zijgevels zijn niet oorspronkelijk (de 
rechterzijgevel telt drie samengestelde vensters, de linkerzijgevel heeft links 
een dubbele glasdeur en rechts een omstreeks 2000 aangebouwde serre).  
Tegen de achtergevel bevindt zich evenwijdig aan het woonhuis en ten 
opzichte daarvan naar rechts verschoven het voormalige bessensapfabriekje. 
Deze onderkelderde schuur heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte 
van één bouwlaag onder een mansardekap met de nok evenwijdig aan de weg 
en dezelfde pandekking als het woonhuis (vroeger ook). Op het zuidelijke 
dakvlak van het mansardedak staat rechtsonder een dakkapel met T-raam en 
lessenaardak. De schuurgevels zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken 
in (naderhand crème gesausde) rode machinale waalsteen in halfsteens 
verband. In beide kopgevels van de schuur bevinden zich op verschillende 
hoogtes muurankers en halverwege de parterre een halfrond gietijzeren 
raampje. De westelijke kopgevel heeft bovendien linksboven op de begane 
grond een klein raampje, rechts een naderhand aangebracht liggend 
bovenlicht, en ter hoogte van de verdieping een liggend venster waarin twee 
vierruits openslaande ramen. In de oostelijke kopgevel bevindt zich ter hoogte 
van de verdieping een aan twee handgesmede duimgehengen afgehangen 
opgeklampte zolderdeur van kraaldelen waarboven een bovenlicht. De 
kopgevels worden bekroond door een gepunte makelaar waarvan de 
doorhangende onderste helft door een dwarsbalk verbonden wordt met de 
geknikte windveren. De achtergevel (N) van de schuur telt thans vier 
bescheiden vensters en heeft links van het rechter venster een glasdeur. 
Tussen de twee linker vensters is een dichtgezette deuropening zichtbaar (in 
de zuidgevel van de schuur bevindt zich rechts een moderne entree).   
N.B. De genoemde serre tegen de linkerzijgevel van het woonhuis maakt geen 
deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 59 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit het vierde kwart van de 19e eeuw opgetrokken in sobere 
neoclassicistische stijl met een  aangebouwd voormalig bessensapfabriekje uit 
vermoedelijk dezelfde tijd. 
 
 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 71 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis daterend uit omstreeks 1910 opgetrokken in eclectische 
bouwtrant. Het pand heeft een onregelmatige plattegrond en een hoogte van 
één bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven de twee 
bouwlagen hoge middenrisaliet van de voorgevel. De middenrisaliet wordt 
geflankeerd door driehoekige dakvlakken die evenals het zadeldak gedekt zijn 
met rode geglazuurde tuiles du Nord. Boven de uitgebouwde linker helft van 
de linkerzijgevel is het dak opgelicht. Op het rechter dakvlak staat 
middenboven een hoge schoorsteen van rode machinale baksteen en rechts 
een bescheiden dakkapel met twee ramen en een plat dak met overstek. De 
buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens 
verband. Bovenaan de gevels bevindt zich een lijstgoot rustend op 
geprofileerde gootklossen. De vensters hebben lekdorpels van 
bruingeglazuurde profielsteen. Boven de parterrevensters en de latei van de 
portiek linksvoor bevindt zich een rollaag van bruingeglazuurde baksteen. De 
bovenlichten van de vensters en de voordeur zijn voorzien van glas-in-lood.  

De middenrisaliet van de voorgevel heeft op de parterre een driezijdige erker 
met in de smalle schuine zijkanten een smal schuifvenster en in de voorzijde 
een breder schuifvenster. De erker wordt bovenaan beëindigd door een op 
geprofileerde klossen rustende lijst waarop een betonplaat en een houten 
balkonhek met bewerkte hekpalen en gietijzeren spijlen. Op de eerste 
verdieping heeft de middenrisaliet een door smalle zijlichten geflankeerde 
dubbele glasdeur met bovenlicht. De boven- en zijlichten worden ontlast door 
één korfboog van bruingeglazuurde baksteen waaronder een boogvulling van 
bruine en gele tegels in schaakbordpatroon met tussen de tegels dunne 
sierranden van afwisselend bruine en gele tegeltjes. Rond de korfboog 
bevinden zich  drie muurankers. Boven de middenrisaliet heeft het zadeldak 
een overstek waarlangs rechte windveren met een rijk dwarsprofiel. In de top 
een gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderzijde bevestigd is aan 
een korfboogvormige balk met links- en rechtsonder een dwarsbalkje. Het 
rechter deel van de voorgevel is voorzien van een schuifvenster. In het linker 
gedeelte bevindt zich een portiek met tegellambrisering met gestileerde 
bloemmotieven en een paneeldeur met glas-in-loodbovenlicht. De deur heeft 
bovenin een liggend raam van facetgeslepen glas met een gebogen onder- en 
bovenrand, en daaronder een draairaampje van dito glas met een getoogde 
bovenrand.  
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een naderhand aangebracht venster. 
De uitgebouwde linker gevelhelft heeft links een venster met bovenlicht, rechts 
een schuifvenster, en rechts om de hoek een smal schuifvenster.  
De rechterzijgevel heeft muurankers op halve gevelhoogte en middenboven 
een raampje.  
N.B. De latere aanbouw aan de achterzijde maakt geen deel uit van de 
bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 71 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in eclectische bouwtrant. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 73 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Stolpboerderij van het gekeerde West-Friese type daterend uit 1893. Het is 
niet bekend door wie de stolp gebouwd is. In XXb heeft een verbouwing plaats 
gevonden waarbij de bovenlichten van de vensters in de voorgevel en dat van 
het linker venster in de rechterzijgevel verfraaid zijn met meerkleurig glas-in-
lood en op het voorschild een dakkapel werd geplaatst voorzien van 
karakteristieke ladderramen (invloed Amsterdamse School). Na de oorlog is de 
boerderij in tweeën bewoond geweest. In 1952 liet de toenmalige eigenaar, de 
tuinder P. Meissen rechtsachter een opslagruimte voor fruit aanbouwen die 
naderhand dienst deed als paardenstal en pottenbakkersatelier.  
De stolp heeft een nagenoeg vierkant grondplan en een rietgedekt schilddak 
met een korte nok haaks op de weg. Het dak is voorzien van een omgaande 
pannenrand en een getrapte spiegel in het voor- en linkerzijschild, alle 
uitgevoerd in zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Boven de lage 
linkerzijgevel, de voormalige stalgevel,  bevindt zich een aangekapt 
lessenaardak. In de spiegel van het voorschild staat een brede dakkapel uit 

XXb voorzien van twee paar drieruits ladderramen en een plat dak met 
overstek. Bovenin het voorschild staat een vierkante schoorsteen van 
bruinrode handvormsteen. De voor- en zijgevels zijn  opgetrokken in bruinrode 
handvormsteen waalformaat in halfsteens verband. De achtergevel is 
gepleisterd en gewit. In alle gevels bevinden zich muurankers op halve hoogte, 
in de voorgevel uitgevoerd als rozetankers, in de rechterzij- en achtergevel als 
schootanker.  
De voorgevel telt vijf (voormalige) schuifvensters met in het bovenlicht 
naderhand (in XXb) aangebracht glas-in-lood: rechts twee vensters, in het 
midden twee, en links één. Rechts van het linker venster bevindt zich een 
paneeldeur waarin een draairaam beveiligd door een gietijzeren deurrooster 
met blad- en krulmotieven. Boven de deur een met siermotieven verfraaid 
deurkalf en een bovenlicht waarin eveneens glas-in-lood. De voorgevel wordt 
beëindigd door een blokgoot rustend op gootklossen.  
De rechterzijgevel heeft van links naar rechts een smal schuifvenster met glas-
in-loodbovenlicht,  een paneeldeur (XXb/c) met bovenin drie raampjes naast 
elkaar en een bovenlicht, twee zesruits schuifvensters, en rechts de 
terugliggende en aan handgesmede duimgehengen afgehangen voormalige 
darsdeuren van brede opgeklampte delen (waarin middenboven een raampje). 
In de rechter darsdeur bevindt zich een opgeklampte loopdeur met raampje en 
geprofileerde bovenrand. 
In de linker helft van de linkerzijgevel bevinden zich drie (teruggebrachte) 
halfronde gietijzeren stalraampjes. Rechts van het midden heeft de 
linkerzijgevel een klein venster met bovenlicht en rechts een groot 
samengesteld venster dat Meissen in 1965 heeft laten aanbrengen.  
Blijkens de bouwtekening uit 1952 bevond zich in het rechter deel van de 
achtergevel een deur met drieruits bovenlicht en rechts daarvan een klein 
vierruits venster en een halfrond stalraampje (thans een glasdeur en twee 
zesruiters).  
De inwendige houten draagconstructie van de stolp bestaat uit een enkel 
vierkant met zowel aan de voor- als achterzijde een ruim overstek.  
N.B. De uit 1952 daterende aanbouw rechtsachter maakt geen deel uit van de 
bescherming.  
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 73 is van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een gekeerde West-Friese stolp uit het vierde kwart 
van de 19de eeuw die in XXb op karakteristieke wijze verbouwd is (glas-in-lood, 
dakkapel). 



 

_____________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 89 
______________________________________________________________ 
 

 
datum foto: 24-06-2002 

______________________________________________________________ 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1915 opgetrokken in een eclectische 
bouwtrant met  neorenaissance en Jugendstil kenmerken. De bijzondere 
strekse bogen met haakse aanzetten ter hoogte van de parterre zijn identiek 
aan die van Westerblokker 123 (zie daar) hetgeen doet vermoeden dat 
Westerblokker 89 eveneens door de plaatselijke aannemer Gerrit Botman 
ontworpen en gebouwd is. Naar verluidt liet de opdrachtgever het huis bouwen 
om er te gaan rentenieren.  
Het pand heeft een L-vormig grondplan bestaande uit een nagenoeg 
rechthoekig hoofdvolume van één bouwlaag onder een zadeldak dat zich 
versmald boven de bijna twee bouwlagen hoge middenrisaliet van de 
voorgevel, en een uitbouw met plat dak tegen de linker helft van de 
linkerzijgevel. De middenrisaliet wordt geflankeerd door driehoekige 
dakvlakken die evenals het zadeldak gedekt zijn met gesmoorde kruispannen. 
Op het rechter dakvlak staat middenboven een vierkante schoorsteen van rode 
machinale waalsteen. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale 
waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg. De voorgevel, de linkerzijgevel 
en de voorzijde van de genoemde uitbouw worden verfraaid door banden van 
gele verblendsteen ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters 

en door dito strekken (met onderin ook rode baksteen) boven de kozijnen in 
deze gevels en boven de portiek linksvoor. Ook onder de vensters is 
siermetselwerk van gele verblendsteen aangebracht (in lamberkijnvorm) 
Bovenaan de zijgevels bevindt zich een blokgoot rustend op consoles in de 
vorm van een uitkragende gele baksteen (verblendsteen) met daaronder een 
rode profielsteen (kraalprofiel).  
De middenrisaliet van de voorgevel heeft op de parterre een driezijdige erker 
met plat dak, in de smalle schuine zijkanten een smal schuifvenster en in de 
voorzijde een breed schuifvenster met tweeruits bovenlicht. De erker wordt 
evenals het linker en rechter deel van de voorgevel bovenaan beëindigd door 
een kroonlijst op geprofileerde klosjes. Het als balkon fungerende platte 
erkerdak is bereikbaar via een door lagere zijramen met bovenlicht 
geflankeerde dubbele glasdeur met in elke deurhelft een raam en bovenlicht. 
Ter weerszijden van de getrapte strek boven de balkondeuren bevindt zich een 
muuranker. Het balkonhek is samengesteld uit bewerkte hekpalen waartussen 
eveneens houten liggers en gietijzeren spijlen met middenornament. Boven de 
middenrisaliet heeft het dak een overstek waartegen rechte windveren (met 
getande bovenrand) die samenkomen in een gepunte makelaar waarvan de 
doorhangende onderste helft een dwarsbalk kruist. Het rechter gedeelte van 
de voorgevel is blind. Links bevindt zich een portiek met een vloer van 
achthoekige gele tegels waartussen rode vierkante tegeltjes en met een 
tegellambrisering van witte facettegels met een groene geprofileerde 
bovenrand. De deur in de portiek heeft een bovenlicht en is uitgevoerd als een 
paneeldeur waarin naast elkaar twee onderpanelen met uitgesneden 
bloemmotiefje en daarboven een tweeruits raam in liggende ovaalvorm 
beglaasd met facetgeslepen glas.  
De rechterzijgevel heeft van rechts naar links een vierruits venster, een klein 
bovenlicht met valraampje, en een liggend bovenlicht (XXB) waarboven een 
kleine rollaag nog de breedte van het oorspronkelijke bedstedenraampje 
aangeeft. 
Het rechter gedeelte van de linkerzijgevel is blind. In de voorzijde van de 
genoemde uitbouw tegen de linkerzijgevel bevindt zich een schuifvenster, in 
de westgevel van de uitbouw een (gewijzigd) venster onder een staande 
rollaag van afwisselend rode baksteen en gele verblendsteen. Ter weerszijden 
van laatstgenoemd venster bevindt zich een muuranker.   
De achtergevel heeft rechts een klein bovenlicht waarin een diefijzer, in het 
midden een schuifvenster met tweeruits bovenlicht en ter weerszijden een 
muuranker, en links een opgeklampte deur van kraaldelen met drieruits 
bovenlicht (de glasdeur en het venster ter hoogte van de verdieping zijn niet 
oorspronkelijk). Boven de achtergevel heeft het zadeldak een gering overstek 
waarlangs rechte windveren die samenkomen in een makelaar waarvan de 
doorhangende onderste helft een dwarsbalk kruist. 
N.B. De uitbouw tegen de linker helft van de linkerzijgevel is naderhand aan de 
achterzijde verlengd. Dit aangebouwde gedeelte valt buiten de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 89 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in eclectische stijl. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 93 
______________________________________________________________ 
 

 
datum foto: 24-06-2002 

______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige winkelwoonhuis uit circa 1933 opgetrokken in de stijl van de 
Amsterdamse School. Het vrijstaande pand werd gebouwd op de plaats van 
een café dat eind 1932 door brand verwoest was. De namen van de architect 
en de opdrachtgever zijn wegens het ontbreken van de oorspronkelijke 
bouwvergunningaanvraag niet bekend. In de voormalige winkel rechts op de 
begane grond was vroeger een rijwielzaak gevestigd. Thans wordt het pand in 
tweeën bewoond. 
Het forse pand is gebouwd op een rechthoekig grondplan en telt twee 
bouwlagen onder een plat dak. De achtergevel heeft over de volle breedte een 
uitgebouwde parterre met een plat dak voorzien van een overstek. De in 
Noords verband met verdiepte voeg (achtergevel: platvolle voeg) gemetselde 
buitengevels zijn tot en met de onderdorpels van de parterrevensters 
uitgevoerd in rode machinale waalsteen en daarboven in gele machinale 
waalsteen. Halverwege de parterre wordt het muurwerk verlevendigd door een 
brede, enigszins verdiepte band van rode machinale waalsteen en onder de 
verdiepingvensters door een band van uitkragende staande gele bakstenen op 
hun plat, met na iedere vier stenen een terugliggende staande strek. De voor- 

en zijgevels hebben op de hoeken “kantelen” en worden afgedekt door zwarte 
geglazuurde tegels met daaronder een band van verticaal metselwerk en een 
enigszins verdiept gevelvlak (behalve ter plaatse van de kantelen). De 
achtergevel is uitgevoerd in vlak metselwerk en heeft bovenaan een 
dakoverstek geflankeerd door kantelen. Boven de vensters in de voor- en 
zijgevels bevinden zich uitkragende lateien van gewassen grindbeton, eronder 
zwarte geglazuurde lekdorpeltegels. De bovenlichten van de vensters zijn 
beglaasd met glas-in-lood, met uitzondering van de met geel gefigureerd glas 
beglaasde bovenlichten in het  parterrevenster links in de linkerzijgevel (ter 
hoogte van de uitbouw).   
De brede voorgevel heeft rechts een liggend venster waarin een door smalle 
zijramen geflankeerd middenraam en drie bovenlichten, in het midden een 
door drie koppenlagen ommetselde rondboogportiek, en links een erker op 
trapeziumvormig grondplan met in de brede voorzijde een groot liggend 
venster geflankeerd door openslaande ramen in de schuine zijden. Boven het 
van een overstek voorziene platte erkerdak heeft de voorgevel drie 
bovenlichten. De portiek is voorzien van een vloer van rode baksteen, een 
gemetseld tongewelf en achterin een rondboogkozijn waarin een door smalle 
zijlichten geflankeerde glasdeur. Boven de beide lateien van de parterre 
springt het opgaande muurwerk enigszins terug, behalve in het midden. De 
eerste verdieping kent een symmetrische opzet met links en rechts een 
liggend venster waarin een breed middenraam met bovenlicht tussen zijramen 
met bovenlicht, en in het  midden een flauwe en hoger opgetrokken risaliet 
waarin drie smalle glas-in-loodramen onder een gemeenschappelijke latei 
waarboven een verdiept muurvlak. Onder laatstgenoemde drie ramen is een 
vlakke gevelsteen aangebracht van travertin. 
De rechterzijgevel heeft links een voormalige winkeldeur in de vorm van een 
glasdeur met glas-in-loodbovenlicht, rechts twee kleine vensters met 
horizontale middenroede en rechtsboven een liggend verdiepingvenster als 
voor. 
De rechter helft van de linkerzijgevel is blind. In de linker gevelhelft bevindt 
zich beneden een liggend venster waarin een middenraam tussen twee 
smallere stalen zijramen, en op de verdieping een liggend venster als boven in 
de voorgevel. De uitgebouwde parterre is aan deze kant voorzien van een 
liggend venster als laatstgenoemd, maar met geel gefigureerd glas in de 
bovenlichten.  
De achtergevel heeft ter hoogte van de verdieping twee paneeldeuren, elk met 
bovenin een drieruits ladderraam, en daartussen een venster met middenstijl. 
In de parterre-uitbouw bevinden zich van links naar rechts drie gekoppelde 
ramen en aansluitend een paneeldeur waarin een raam, een klein 
keldervenster, twee kleine vensters, een naderhand aangebracht raam, en een 
paneeldeur waarin een vierruits raam en waarnaast links een raam (boven een 
schot).  
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 93 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven 
winkelwoonhuis uit de jaren dertig van de 20ste eeuw opgetrokken in de stijl 
van de Amsterdamse School. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 100 
______________________________________________________________ 
 

 
datum foto: 24-06-2002 

______________________________________________________________ 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit omstreeks 1935 opgetrokken in de stijl van de 
late Amsterdamse School met achterliggende stenen schuur. Het geheel werd 
gebouwd in opdracht van tuinder Piet Remmerswaal. De naam van de 
ontwerper is niet bekend. In de detaillering en dan met name het metselwerk is 
nog de invloed van de Amsterdamse School herkenbaar. Op de hoek 
linksachter had de woning een inpandig terras dat in 1987 bij de woonkamer is 
getrokken. De bovenlichten in de voorgevel waren beglaasd met geel 
kathedraalglas. 

Het vrijstaande huis heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte 
van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is 
gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Middenvoor bevindt zich een 
rechthoekige erker die evenals de uitgebouwde rechter helft van de rechterzijgevel 
voorzien is van een plat dak met overstek. De buitengevels zijn opgetrokken in 
machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg: tot aan de 
parterrevensters rode en daarboven geelrode (de achtergevel is platvol gevoegd). 
Onder de schuine dakranden wordt de voorgevel beëindigd door een schuin 
gemetselde en enigszins uitkragende laag van rode staande strekken en 
aansluitend bevindt zich in de top van de gevel rood siermetselwerk. De zijgevels 

hebben schootankers op circa 3/5 gevelhoogte en bovenaan een bakgoot met 
daaronder een uitkragende band. Onder de vensters bevinden zich 
zwartgeglazuurde lekdorpeltegels.  
De voorgevel heeft links een smal venster met dito luiken en rechts een door 
zijmuurtjes geflankeerde ondiepe portiek waarboven een houten luifel. De portiek is 
voorzien van een vloer van rode baksteen en een paneeldeur (vernieuwd; 
oorspronkelijk met vier liggende panelen en onder het bovenste paneel twee 
raampjes naast elkaar). De genoemde erker middenvoor telt  boven de borstwering 
vier gekoppelde ramen met bovenlicht: twee in de voorzijde en in beide zijkanten 
een smaller raam. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een groot liggend 
venster dat door twee stijlen en een kalf wordt onderverdeeld. Boven het door 
schootankers geflankeerde verdiepingvenster siermetselwerk in de vorm van een rij 
staande bakstenen met hun platte zijde in het gevelvlak en om en om bovenaan 
een uitkra-gende kop. 
De linkerzijgevel heeft rechts een (naderhand aangebracht) venster met bovenlicht, 
in het midden een dichtgezet bovenlicht en links een grote muuropening van het 
voormalige inpandige terras (in 1987 gedicht met een raam). Blijkens de 
ontwerptekening in het bezit van de huidige eigenaar was het terras vanuit de 
achterkamer toegankelijk via een dubbele deur met vierruits bovenlicht en in beide 
deurhelften een vierruits ladderraam.  
In de uitgebouwde rechter helft van de rechterzijgevel bevindt zich een liggend 
venster met middenstijl en links om de hoek een venster van geringe breedte. Links 
van de uitbouw heeft de rechterzijgevel een venster.  
De achtergevel heeft in het gedeelte rechts van de aangebouwde schuur een 
muuropening (thans voorzien van een glasdeur met bovenlicht) waarachter zich het 
inpandige terras bevond. Ter hoogte van de verdieping is de achtergevel blind. 
N.B. Op beide dakvlakken staat achteraan een moderne dakkapel die geen deel uit 
maakt van de bescherming.  
 
De aangebouwde schuur dwars achter het huis heeft een rechthoekige plattegrond, 
een hoogte van één bouwlaag en een zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg. 
Het dak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en ook het metsel- 
en voegwerk is hetzelfde als bij het huis (ook de zuidgevel van de schuur is platvol 
gevoegd).  
De kopse westgevel heeft op de parterre een dubbele deur (vernieuwd; 
oorspronkelijk met in beide deurhelften een zesruits raam). Ter plaatse van het 
huidige parterreraam links bevond zich een deur waarin een zesruits raam. In het 
midden van de verdieping bevindt zich een glasdeur (vernieuwd; oorspronkelijk met 
vierruits raam). In de zuidgevel van de schuur is linksboven een klein dichtgezet 
venster zichtbaar (de glasdeur met zijlicht rechts van het midden is naderhand 
aangebracht).  De kopse oostgevel heeft zowel ter hoogte van de parterre als de 
zolder een liggend venster met middenstijl. Het zoldervenster wordt geflankeerd 
door verticale zaagtanden. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 100 met bijbehorende stenen schuur is van algemeen 
belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf 
bewaard gebleven tuinderswoning uit het tweede kwart van de 20ste eeuw 
opgetrokken in de stijl van de late Amsterdamse School. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 106 
______________________________________________________________ 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
Omschrijving 
Villa uit 1934 opgetrokken in een door de  Amsterdamse School beïnvloede 
bouwtrant. Het markante pand is gebouwd naar ontwerp van de plaatselijke 
timmerman en  latere gemeenteopzichter Klaas Komen (geb. Blokker 1881). 
Komen heeft vermoedelijk ook Westerblokker 38 ontworpen, gezien de 
opvallende overeenkomsten tussen beide panden. Opdrachtgever voor de 
bouw van Westerblokker 106 was Cornelis Petrus Jong (geb. Zwaag 1874 – 
overl. Zwaag 1934), tuinder, gemeenteontvanger en kassier van de 
Boerenleenbank. Het vertrek links aan de straatzijde was bedoeld als 
bankkantoor, maar dit heeft niet lang kunnen duren, omdat de heer Jong na er 
zes weken gewoond te hebben overleed aan een longontsteking. Daarna 
kwam het pand in handen van zijn zoon Piet Jong, tuinder. Zijn oomzegger, de 
heer C.P. Jong in Venhuizen, vertelde ook dat bij de aanbesteding de 
aannemers trachtten tot onderlinge prijsafspraken te komen (bij een 
onverwacht bezoek aan een van de aannemers, stonden de klompen van een 
andere aannemer voor de deur, terwijl deze zich uit de voeten had gemaakt).   
Het grote pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg. In de forse kap 

bevinden zich een verdieping en een ruime vliering. Het dak heeft rondom een 
overstek en is gedekt met zwarte geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. 
Op het linker dakvlak staat centraal een dakkapel voorzien van drie kleine 
gekoppelde ramen en een plat dak met ruim overstek. Het linker en rechter 
gedeelte van de rechterzijgevel zijn over twee bouwlagen recht opgetrokken 
en voorzien van een plat dak met een zeer ruim overstek. De buitengevels zijn 
opgetrokken in rode handvormsteen waalformaat in Noords verband met 
verdiepte voeg. De vensters (behalve de hoekvensters op de verdieping) 
worden ontlast door uitkragende lateien van gewassen grindbeton. De 
parterrevensters hebben zwartgeglazuurde lekdorpeltegels geflankeerd door 
dito uitkragende sierblokjes. Onder de verdiepingvensters bevindt zich een 
afwaterende metsellaag als lekdorpel en een bloembak op geprofileerde 
klossen. 
De voorgevel heeft links een groot venster waarin een vast liggend raam 
tussen smalle openslaande ramen, in het midden een rondboogportiek, en 
rechts een rechthoekige erker met opzij smalle vensters en in de voorzijde een 
vergelijkbaar venster als links. Boven het van een overstek voorziene platte 
erkerdak telt de voorgevel vier gekoppelde bovenlichten waarvan de kleine 
buitenste beglaasd zijn met glas-in-lood. De erker wordt geflankeerd door 
kleine bloembakken waarvan het bovengedeelte verticaal gemetseld is. De 
portiek is voorzien van een paneeldeur onder een rondboogvormige 
bovendorpel waarvan het rechter gedeelte zich uitstrekt boven een klein glas-
in-loodzijlicht met twee horizontale roeden. Bovenin de deur bevinden zich 
naast elkaar twee drieruits ladderraampjes van facetgeslepen glas met in het 
midden van het rechter raampje bovendien de letters “IHS” geëtst als 
verwijzing naar Christus. Ter hoogte van de verdieping heeft de voorgevel 
twee liggende vensters, elk voorzien van een liggend vast raam en een smal 
openslaand raam (links in het linker venster, en rechts in het venster rechts 
daarvan). Rechts heeft de voorgevel een liggend hoekvenster waarin zowel 
aan de straatkant als aan de kant van de rechterzijgevel een liggend vast raam 
en een smal openslaand raam naast de hoek.  
De rechterzijgevel heeft rechtsboven een vergelijkbaar hoekvenster en op de 
begane grond drie liggende vensters: het middelste enkelruits, het rechter door 
een kalf en twee stijlen onderverdeeld en het linker vergelijkbaar maar zonder 
rechter en linker onderraam. De bovenlichten in het linker en rechter 
parterrevenster zijn beglaasd met verticaal gestreept glas. 
De linkerzijgevel heeft links een venster waarin twee openslaande ramen, en 
middenonder een koekoek waarin een door drie diefijzers beveiligd 
keldervenster.  
In de achtergevel bevindt zich rechts een (vernieuwde) glasdeur, daarnaast 
een klein bovenlicht, en rechts op de verdieping een opgeklampte deur van 
brede delen (in het midden van de begane grond een moderne schuifpui).  
N.B. De moderne veranda aan de achterzijde valt buiten de bescherming.  
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 106 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als markante en grotendeels gaaf bewaard gebleven 
villa uit het tweede kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in een door de 
Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 110 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Kleine stolpboerderij van het afgeleide Noord-Hollandse type daterend uit 
omstreeks 1890. De stolp heeft een nagenoeg vierkant grondplan en een 
rietgedekt schilddak met een korte nok haaks op de weg. Het dak is voorzien 
van een omgaande pannenrand en een kleine getrapte spiegel in het 
voorschild, beide uitgevoerd in zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Boven 
de lage rechterzijgevel (de zogenaamde lage wand) is het dak lager 
doorgetrokken, evenals boven de uitgebouwde linker helft van de 
linkerzijgevel. Bovenin het voorschild staat een (vernieuwde) vierkante 
schoorsteen van rode machinale waalsteen. De witgesausde buitengevels zijn  
opgetrokken in machinale waalsteen in halfsteens verband. In de voor- en 
linkerzijgevel bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte (de dakgoten 
zijn modern).  
De voorgevel kent een symmetrische opzet met in het midden een paneeldeur 
met gietijzeren deurrooster en bovenlicht, en ter weerszijden twee T-vensters. 
De kozijnen in de voorgevel hebben kwartronde bovenhoeken. 

Het rechter gedeelte van de linkerzijgevel is blind. De vensters in de lage 
rechterzijgevel zijn niet oorspronkelijk. 
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 110 is van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een kleine Noord-Hollandse stolp uit het laatste kwart 
van de 19de eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 112 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit circa 1906 opgetrokken in een door neorenaissance en 
Jugendstil beïnvloede bouwtrant. De vermoedelijke opdrachtgever was een 
handelaar in eieren die rechtsvoor op de begane grond een kantoortje had 
(naderhand bij de woonkamer gevoegd). Vermeldenswaard in het interieur is 
onder meer de originele neorenaissance schouw in de woonkamer die 
uitgevoerd is in zwart marmer met accenten in groen marmer.    
Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van 
één bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven het twee 
bouwlagen hoge middengedeelte van de voorgevel. Dit middendeel is voorzien 
van een vijfzijdige erker en wordt ter hoogte van de verdieping geflankeerd 
door driehoekige dakvlakken die evenals het zadeldak gedekt zijn met 
gesmoorde tuiles du Nord. Op het rechter vlak van het zadeldak staat midden- 
en rechtsboven een rechthoekige schoorsteen van rode machinale baksteen 
met een getrapt uitkragende bovenrand van (licht)gele baksteen. Het linker 
dakvlak heeft middenonder een smalle dakkapel voorzien van een door 

geprofileerde wangen geflankeerd T-raam (waarboven een beschot met 
getande onderrand) en van een zadeldakje met overstek en pandekking als 
genoemd. De rondboogvormige windveren langs het overstek worden 
bekroond door een piron. De voor- en zijgevels zijn boven een plint (met 
afgeschuinde bovenrand) van in kruisverband gemetselde grijze baksteen 
opgetrokken in rode machinale waalsteen: de voorgevel, het voorste deel van 
de linkerzijgevel en het bovenste deel van de zijgevels in kruisverband, de rest 
van de zijgevels in halfsteens verband. De sobere achtergevel heeft een 
trasraam van grijze baksteen en is daarboven gemetseld in rode machinale 
waalsteen met snijvoeg. De voorgevel wordt verfraaid door banden van gele 
verblendsteen en door strekken (met getoogde onderrand) van dito steen met 
onderin koppen van lichtgele verblendsteen boven de parterrevensters en de 
portiek. Boven de dubbele balkondeur middenboven bevinden zich twee 
segmentbogen van vergelijkbaar metselwerk, en ook het uitkragende 
metselwerk bovenaan het linker en rechter gedeelte van de voorgevel is 
uitgevoerd in gele verblendsteen met onderin koppen van lichtgele dito. Beide 
zijgevels worden (onregelmatig) geleed door vier lisenen met bovenin 
eveneens gele verblendsteen. De spaarvelden ter weerszijden van de lisenen 
hebben op dezelfde hoogte uitkragend metselwerk van gele en lichtgele 
verblendsteen. Naast baksteen is hardsteen toegepast voor de lekdorpels van 
de vensters in de voorgevel en voor de portiekvloer. De bovenlichten in de 
voorgevel zijn beglaasd met geel kathedraalglas. 
In de voorgevel bevindt zich links een portiek waarin een Jugendstil 
paneeldeur met twaalfruits bovenlicht (de tegellambrisering in de portiek is 
vernieuwd met Spaanse tegels). De deur heeft naast elkaar twee zesruits 
draairaampjes beglaasd met gelig glas en elk beveiligd door een Jugendstil 
deurrooster. Het rechter gedeelte van de voorgevel was tot 1991 voorzien van 
een blind venster (daarna een schuifvenster met vijftienruits bovenlicht). De 
genoemde erker middenvoor heeft in de voorzijde twee gekoppelde 
schuiframen met negenruits bovenlicht en in de twee schuine zijden een smal 
schuifraam met zesruits bovenlicht. Zowel de erker als het linker en rechter 
geveldeel wordt bovenaan beëindigd door een met geprofileerde klosjes 
verfraaide kroonlijst. Het door een houten spijlenhek omsloten erkerdak is 
toegankelijk via een dubbele glasdeur met boven het raam in elke deurhelft 
drie ruitjes naast elkaar. Boven de deur bevindt zich siermetselwerk en ter 
weerszijden een hoekliseen die door de genoemde bovenste segmentboog 
gekoppeld worden. In de top is een rond vlieringraampje zichtbaar. Het 
zadeldak erboven heeft een overstek met daaronder een gebogen sierspant 
bevestigd middels gepaarde balkjes en een doorhangende makelaar die 
bekroond wordt door een piron. Zowel de voor- als achtergevel is voorzien van 
bescheiden schouders.    
De rechterzijgevel telt twee vensters: links een schuifraam met tienruits 
bovenlicht en rechts twee gekoppelde schuiframen met achtruits bovenlichten.  
In de linkerzijgevel bevindt zich links een venster van na de bouwtijd (het 
oorspronkelijke venster is verplaatst naar de achtergevel).  
De achtergevel is uitgevoerd als een puntgevel en heeft in het enigszins 
uitgebouwde rechter gedeelte (met plat dak) een schuifvenster met tienruits 
bovenlicht dat zich bevond op de plaats van het huidige linker venster in de 
linkerzijgevel. Tegen de linker helft van de achtergevel bevindt zich een serre 



 

met boven de plint (metselwerk als genoemd) een houten borstwering waarop 
in de westzijde drie gekoppelde ramen met onderin drie ruitjes naast elkaar en 
in de achterzijde twee dito ramen waartussen een dubbele glasdeur met in 
elke deurhelft een dito raam. Rond de platte daken van de uitbouwen tegen de 
achtergevel is een houten balkonhek aangebracht. De achtergevel heeft op de 
verdieping rechts een glasdeur en links een stolpraam. Ter hoogte van de 
vloer van de vliering bevinden zich drie muurankers.   
N.B. De latere aanbouw met plat dak tegen de rechter helft van de achtergevel 
maakt geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 112 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het begin van  de 20ste eeuw opgetrokken in een door neorenaissance en 
Jugendstil beïnvloede bouwtrant. 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 118 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis daterend uit omstreeks 1920. Het  pand heeft een 
nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder 
een zadeldak met rode tuiles du Nord. Boven de uitgebouwde linker helft van 
de linkerzijgevel bevindt zich een aangekapt lessenaardak met dito dekking en 
daarachter een aanbouw met plat dak. De buitengevels zijn opgetrokken in 
rode machinale waalsteen in halfsteens verband. Ter hoogte van de 
wisseldorpels van de parterrevensters en de bovendorpel van het 
verdiepingvenster is een staande rollaag aangebracht. De vensters in de 
voorgevel hebben lekdorpels van bruingeglazuurde bakstenen met een 
afgeronde hoek. In de zijgevels bevinden zich op halve gevelhoogte 
muurankers, evenals ter weerszijden van het verdiepingvenster in de 
voorgevel.  
De voorgevel heeft twee schuifvensters (met blank glas-in-lood uit XXc) en 
rechts een portiek voorzien van een tegellambrisering en een paneeldeur 
onder een bovenlicht. In de deur drie raampjes van geslepen glas naast 

elkaar: een draairaampje tussen twee vaste raampjes met tapse vorm. 
Middenboven in de voorgevel bevindt zich een driedelig schuifvenster 
bestaande uit een middenraam geflankeerd door lagere en smallere zijramen. 
De vensters in de voorgevel worden evenals de portiek ontlast door 
segmentbogen. Het zadeldak heeft boven de voorgevel een gering overstek 
waarlangs rechte windveren. Tussen de windveren bevindt zich bovenin 
sierhoutwerk in de vorm van een makelaar en verticale delen die zich naar het 
midden toe verbreden.   
De rechterzijgevel heeft rechts een schuifvenster en in het midden een klein 
bovenlicht. 
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een schuifvenster. De uitgebouwde 
linker gevelhelft heeft in de voorzijde en opzij een schuifvenster. In de 
genoemde aanbouw met plat dak linksachter bevindt zich links een liggend 
bovenlicht en rechtsboven een raampje. 
N.B. De gewijzigde aanbouw met mansardedak rechtsachter en de moderne 
dakkapel op beide dakvlakken maken geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 118 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 119 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit circa 1919 opgetrokken in eclectische stijl. Het 
vrijstaande pand is gebouwd door en naar ontwerp van de plaatselijke 
aannemer Gerrit Botman. Begin jaren negentig van de 20ste eeuw zijn de 
buitenmuren vernieuwd met behoud van de oorspronkelijke vensters. Tot dan 
werd het muurwerk verfraaid door banden van gele verblendsteen. Tegen de 
rechterzijgevel bevindt zich een rechthoekige aanbouw (uit XXd) met een uit 
de rechterzijgevel afkomstig venster.  
Het huis heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven de twee bijna 
bouwlagen hoge middenrisaliet van de voorgevel. De middenrisaliet wordt 
geflankeerd door driehoekige dakvlakken die evenals het zadeldak gedekt zijn 
met gesmoorde kruispannen. De buitengevels zijn opgetrokken in rode  
waalsteen in halfsteens verband. De zijgevels hebben bovenaan een lijstgoot 
op geprofileerde klossen. In de bovenlichten van de parterrevensters bevindt 
zich geel kathedraalglas. 

De middenrisaliet van de voorgevel heeft op de parterre een driezijdige erker 
met plat dak, in de smalle schuine zijkanten een smal schuifvenster en in de 
voorzijde een breed schuifvenster met zesruits bovenlicht. De erker wordt 
bovenaan beëindigd door een vereenvoudigde kroonlijst op geprofileerde 
klosjes. Het als balkon fungerende platte erkerdak is bereikbaar via een door 
lagere zijlichten geflankeerde dubbele glasdeur (het balkonhek is niet 
oorspronkelijk). Boven de middenrisaliet heeft het dak een overstek waartegen 
rechte windveren (met getande bovenrand) die samenkomen in een gepunte 
makelaar waarvan de doorhangende onderste helft een dwarsbalk kruist. Het 
linker en rechter deel van de voorgevel wordt beëindigd door een lijstgoot.  Het 
linker gedeelte is voorzien van een schuifvenster met vierruits bovenlicht. 
Rechts bevindt zich een portiek waarin een (moderne) deur onder een drieruits 
bovenlicht. De middelste ruit in laatstgenoemd bovenlicht is niet beglaasd met 
geel kathedraalglas, maar met mousselineglas.   
In de voorzijde van de genoemde aanbouw tegen de rechterzijgevel bevindt 
zich een uit de oorspronkelijke rechterzijgevel afkomstig schuifvenster met 
vierruits bovenlicht (opzij heeft de aanbouw twee vensters met vierruits 
bovenlicht).  
De linkerzijgevel is links voorzien van een schuifvenster met vierruits 
bovenlicht. 
In de achtergevel bevindt zich op verdiepingshoogte rechts een glasdeur en 
links een klein venster. Het dak heeft boven de achtergevel een gering 
overstek waarlangs rechte windveren. 
N.B. De moderne dakkapel op het rechter dakvlak en de aanbouw met plat dak 
tegen de achtergevel maken geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 119 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in 
eclectische stijl. Ook heeft het pand  stedenbouwkundige waarde als 
onderdeel van een rijtje van drie voormalige tuinderswoningen (nrs. 119, 121 
en 123), typerend voor de vooroorlogse lintbebouwing van Westerblokker.  



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 120 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 25-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1900 opgetrokken in een sobere 
eclectische trant met zowel neoclassicistische als Jugendstil kenmerken. Het 
pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald boven de twee bouwlagen 
hoge middenrisaliet van de voorgevel (de dakkapel op beide dakvlakken is niet 
oorspronkelijk). De middenrisaliet wordt geflankeerd door driehoekige 
dakvlakken die evenals het zadeldak gedekt zijn met gesmoorde kruispannen. 
Bovenaan het driehoekige dakvlak rechts staat een vierkante schoorsteen van 
rode baksteen. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen 
in kruisverband (voorgevel) en halfsteens verband (zijgevels). De vensters in 
de voorgevel hebben lekdorpels van rode profielsteen. 
De met hoeklisenen verfraaide middenrisaliet heeft op beide bouwlagen twee 
vensters met bovenlicht (beneden schuiframen, boven thans valramen) en in 
de top een rondvenstertje. In beide zijkanten van de middenrisaliet bevindt zich 
beneden een smal schuifvenster. Het lage rechter deel van de voorgevel is 

voorzien van een schuifvenster en het linker geveldeel van een portiek met 
tegellambrisering en een (gewijzigde) deur onder een bovenlicht. De portiek en 
de vensters op de parterre en de eerste verdieping worden ontlast door 
segmentbogen met daaronder een gepleisterde vulling verfraaid met 
Jugendstil zweepslagmotieven.    
In de linkerzijgevel bevindt zich links een venster met middenstijl en rechts 
daarvan een uitzetraampje. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 120 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het eerste kwart van de 20ste of het vierde kwart van de 19de eeuw opgetrokken 
in sobere eclectische bouwtrant. 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 121 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning daterend uit omstreeks 1920 opgetrokken in een 
door neorenaissance en Jugendstil beïnvloede bouwtrant. Het vrijstaande 
pand is gebouwd door en naar ontwerp van de plaatselijke aannemer Gerrit 
Botman (mededeling eigenaar nr.119). De bouwkosten bedroegen ƒ 3.200,-. 
Het huis heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een tweezijdig mansardedak gedekt met gesmoorde 
kruispannen. De voorgevel is over twee bouwlagen recht opgetrokken en heeft 
daarboven een driehoekig dakvlak (wolfeind). Boven de enigszins 
uitgebouwde rechter helft van de rechterzijgevel bevindt zich een aangekapt 
lessenaardak met pandekking als genoemd. Halverwege de nok staat een 
vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. Op het linker dakvlak 
bevindt zich links een kleine dakkapel waarboven het bovenste dakvlak als 
lessenaardak is doorgetrokken. De buitengevels zijn opgetrokken in rode 
machinale waalsteen in kruisverband (voorgevel) of halfsteens verband 
(zijgevels) met (vernieuwde) snijvoeg. De voorgevel wordt verfraaid door 

banden van oranjerode verblendsteen ter hoogte van de onder- en 
bovendorpels van de vensters. In de strekken boven de kozijnen en de portiek 
van de voorgevel is dito baksteen toegepast evenals in de strekkenlaag onder 
de uitkragende bovenrand van rode profielsteen waarmee de voorgevel wordt 
beëindigd. De zijgevels zijn voorzien van muurankers op 3/5 muurhoogte en 
van een bakgoot rustend op klossen. 
De voorgevel heeft in het midden een erker op trapeziumvormig grondplan met 
in de voorzijde een breed (voormalig schuif)venster met glas-in-loodbovenlicht 
en in de smalle schuine zijden een smal dito venster. Het door een kroonlijst 
op gesneden klosjes omlijste platte erkerdak doet dienst als balkon en is 
toegankelijk via een door smalle zijvensters met bovenlicht geflankeerde 
dubbele glasdeur met bovenin beide deurhelften twee raampjes naast elkaar 
(het balkonhek is gewijzigd). De eerste verdieping heeft links en rechts een 
muuranker en onderaan de schuine gevelranden een getrapt uitkragende 
schouder. Links op de hoek van de voor- en linkerzijgevel bevindt zich een 
portiek met gemetselde hoekpijler en zijmuurtje. In de portiek een deur onder 
een bovenlicht waarin glas-in-lood. De deur is uitgevoerd als een paneeldeur 
waarin vijf raampjes van geslepen glas boven elkaar. Boven de verdieping 
wordt de voorgevel afgesloten door een bakgoot op gesneden klossen.  
In de linker helft van de rechterzijgevel bevinden zich twee voormalige 
bedstedenraampjes. De uitgebouwde rechter gevelhelft is voorzien van een 
schuifvenster met in het bovenlicht glas-in-lood, en heeft links om de hoek een 
klein (naderhand aangebracht) venster. 
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een bovenlicht waarin glas-in-lood en in 
het midden een keldervenster (de kleine erker links is naderhand 
aangebracht). 
N.B. De latere aanbouw met plat dak tegen de linker helft van de achtergevel 
maakt geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 121 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in een door 
neorenaissance en Jugendstil beïnvloede bouwtrant. Ook heeft het pand  
stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een rijtje van drie voormalige 
tuinderswoningen (nrs. 119, 121 en 123), typerend voor de vooroorlogse 
lintbebouwing van Westerblokker. 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 123 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige tuinderswoning uit omstreeks 1915 opgetrokken in eclectische stijl. 
Het vrijstaande pand is gebouwd door en naar ontwerp van de plaatselijke 
aannemer Gerrit Botman (mededeling eigenaar nr.119). In 1956 is de woning  
in opdracht van de toenmalige eigenaar A. Rutgers verbouwd (ontwerp: H. de 
Kok, Drieboomlaan 218, Hoorn), waarbij onder meer het bestaande 
schuifvenster in de uitbouw tegen de rechterzijgevel vervangen werd door een 
dubbele schuurdeur, aan de achterzijde een aanbouw werd gerealiseerd, en 
de dubbele balkondeur (met vierruits bovenlicht en lagere flankerende 
zijlichten met bovenlicht) in de voorgevel plaats maakte voor twee vensters. 
Het pand heeft een rechthoekig hoofdvolume van één bouwlaag onder een 
met gesmoorde muldenpannen gedekt mansardedak waarvan de bovenste 
dakvlakken doorgetrokken zijn boven de twee bouwlagen hoge middenrisaliet 
van de voorgevel. Tegen de rechter helft van de rechterzijgevel bevindt zich 
een uitbouw met plat dak. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale 
waalsteen in kruisverband (voorgevel) en halfsteens verband (overige 

muurwerk). De voorgevel wordt verfraaid door banden van gele verblendsteen 
ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters, door dito baksteen 
in de strekken boven de kozijnen op de begane grond, en door een ruitmotief 
van gele verblendsteen bovenin de voorgevel.  Bovenaan de zijmuren bevindt 
zich een lijstgoot rustend op geprofileerde klossen. 
De middenrisaliet van de voorgevel heeft op de parterre een driezijdige erker 
met plat dak, in de smalle schuine zijkanten een smal venster met bovenlicht 
en in de voorzijde een breed venster (tot 1956 een schuifvenster met 
bovenlicht). Het platte erkerdak deed dienst als balkon en werd omgeven door 
een laag houten balkonhek. De top van de middenrisaliet wordt verfraaid door 
een ruitmotief van gele verblendsteen. Boven de middenrisaliet is het dak 
voorzien van een overstek (onder het dakoverstek bevond zich tot 1956 
sierhoutwerk in de vorm van een doorhangende makelaar en een rondboog 
die geflankeerd werd door twee horizontale en twee diagonale balken). De 
voorgevel heeft links van de middenrisaliet een blind venster en rechts een 
voordeur (uit XXd) onder een geprofileerd kalf en een bovenlicht. Voor de deur 
ligt een stoep van rode bakstenen op hun plat.   
Het linker deel van de rechterzijgevel is blind en heeft links een muuranker op 
halve gevelhoogte. De genoemde uitbouw tegen de rechter gevelhelft heeft in 
de straatzijde thans weer een venster en in de rechterzijde twee liggende 
bovenlichten.  
Het rechter deel van de linkerzijgevel is blind. Achter het uitgebouwde 
middendeel van de linkergevel bevond zich een door kasten geflankeerde 
bedstede (thans heeft dit uitgebouwde geveldeel een venster met middenstijl 
en links om de hoek een glasdeur). In het twee bouwlagen hoge linker 
geveldeel bevinden zich thans beneden een groot venster en ter hoogte van 
de verdieping twee vensters.  
Ter hoogte van de verdieping heeft de achtergevel enkele muurankers en links 
een glasdeur.  
N.B. De latere aanbouwen (uit 1956 en 1984) tegen de achtergevel maken 
geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 123 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven 
tuinderswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in 
eclectische stijl. Ook heeft het pand  stedenbouwkundige waarde als 
onderdeel van een rijtje van drie voormalige tuinderswoningen (nrs. 119, 121 
en 123), typerend voor de vooroorlogse lintbebouwing van Westerblokker. 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 125 
______________________________________________________________ 
 
 

 
+ 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige boerderij genaamd Westerhout bestaande uit een woonhuis uit 
1917 en een achterliggende stolpschuur van ouder datum. Het in Jugendstil 
opgetrokken woonhuis verving een voorganger met klokgevel. Opdrachtgever 
voor de nieuwbouw was Pieter Portegies (1874-1939) die hier met zijn vrouw 
Catharina Karsten (1875-1945) geboerd heeft tot hun vertrek naar Schagen in 
1922 (zie: Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was, p. 228-231). De stolpschuur is in 
1917 verlengd en doet thans dienst als tandartspraktijk. Onder de rechter helft 
van het woonhuis bevindt zich een grote 17de- of 18de-eeuwse kelder met een 
vloer van groene en gele geglazuurde plavuizen in schaakbordpatroon. 
Halverwege onder de linker helft van het huis is een kleinere en diepere 
tweede kelder gesitueerd die vermoedelijk dateert uit 1917. Onder de gang 
bevindt zich een oude waterput. Vermeldenswaard in het gewijzigde interieur 
zijn verder onder meer de deuren van geëtst en gekleurd glas tonend 
boerderijdieren en landelijke scènes.  

Zowel het woonhuis als de stolpschuur heeft een rechthoekige plattegrond en 
een dak met de nok haaks op de weg. De stolpschuur is voorzien van een 
schilddak en gedekt met gesmoorde Hollandse pannen, behalve het 
achterschild waarop rode Hollandse pannen liggen. Het woonhuis heeft boven 
de hoger opgetrokken parterre een zadeldak met achterschild. Het linker en 
rechter dakvlak is gedekt met gesmoorde muldenpannen; op het achterschild 
liggen gesmoorde vlakke Friese pannen. In het linker dakvlak bevindt zich 
middenonder een gemetselde dakkapel voorzien van een dubbele glasdeur en 
een zadeldak met overstek. Op het voorschild van het stolpdak staat een hoge 
vierkante schoorsteen van rode baksteen met geel siermetselwerk. De 
buitengevels van het woonhuis zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken 
in oranjerode verblendsteen in kruisverband (voorgevel) of halfsteens verband 
(zijgevels). Onderin de van gepleisterde aanzet- en sluitstenen voorziene 
ontlastingsbogen van het woonhuis bevindt zich contrasterende rode 
baksteen. De in halfsteens verband gemetselde linkerzijgevel (W) van de 
stolpschuur is nog gemetseld in rode handvormsteen waalformaat met 
uitzondering van het jongere linker gedeelte dat uitgevoerd is in rode 
machinale waalsteen. De achtergevel van de stolp is opgetrokken in dito 
baksteen in kruisverband en evenals de linkerzijgevel voorzien van 
muurankers op halve hoogte. De in 1978 vernieuwde rechterzijgevel is op het 
rechter gedeelte na uitgebouwd onder een aangeluifeld lessenaardak. De 
vensters van het woonhuis hebben lekdorpels van bruingeglazuurde 
profielsteen, in de bovenlichten geel gefigureerd glas en houten rolluiken uit de 
bouwtijd.  
De voorgevel van het woonhuis heeft links een driezijdige erker met rond het 
platte dak een kroonlijst op geprofileerde klossen, in het midden een portiek, 
en rechts een door twee stijlen in drieën gedeeld schuifvenster voorzien van 
een middenraam met achtruits bovenlicht geflankeerd door smallere zijlichten 
met vierruits bovenlicht en kwartronde bovenhoek. De erker heeft in de 
voorzijde een schuifvenster met tienruits bovenlicht en in de schuine zijden 
een smal schuifvenster met vierruits bovenlicht. De portiek is voorzien van een 
open ovaalvormig bovenlicht, meerkleurige granito vloertegels met onder meer 
stermotieven, en een lambrisering van witte facettegels met een plint en 
bovenrand van geprofileerde bruine tegels en bovenin een band van vlakke 
bruine tegels. In de portiek een paneeldeur van gelakt hout met bovenin naast 
elkaar drie vierruits raampjes van facetgeslepen glas en daaronder een 
rondboog en een draairaampje waarin dito glas. De deur heeft een zesruits 
bovenlicht waarin blank gefigureerd glas met ruitjespatroon. Rechts van de 
portiek is op ooghoogte een lichtgrijs marmeren eerste steen ingemetseld met 
het opschrift: “DE EERSTE STEEN/ IS GELEGD DOOR/ CATR. ALIDA 
PORTEGIES/ OUD 7 JAAR/ 2 OCT: 1917”. Boven de portiek bevindt zich een 
klein houten balkon rustend op drie balken. Het balkon is voorzien van een 
houten hek en toegankelijk via een dubbele glasdeur geflankeerd door smalle  
zijlichten met bovenlicht waarboven een kwartronde boogvulling van gele 
tegels met groen bladmotief. Bovenin beide deurhelften bevinden zich twee 
raampjes. In de top van de gevel is een hardstenen naamsteen ingemetseld 
met in opliggende kapitalen “WESTERHOUT.” Het zadeldak heeft boven de 
voorgevel een overstek waarlangs rechte windveren met een tandlijst en 



 

bovenin een makelaar. Onder de windveren bevond zich oorspronkelijk rijk 
snijwerk (vervaardigd door de plaatselijke timmerman Gerrit Botman).   
In de rechterzijgevel van het woonhuis bevindt zich van links naar rechts een 
schuifvenster met tienruits bovenlicht, een drieruits keldervenster, een 
schuifvenster met tienruits bovenlicht, een vierruits keldervenster beveiligd 
door drie diefijzers, en een smal schuifvenster met vierruits bovenlicht. Beide 
zijgevels van het woonhuis worden bovenaan beëindigd door een lijstgoot op 
geprofileerde klossen. De linkerzijgevel heeft rechts een (gewijzigde) dubbele 
glasdeur met bovenlicht, in het midden een keldervenster waarin twee 
raampjes met diefijzer, en links een voormalig venster (thans een dubbele 
glasdeur) met bovenlicht.  
 
In de linkerzijgevel van de stolpschuur bevindt zich van links naar rechts een 
halfrond gietijzeren stalvenster, een venster uit XXd op de plaats van een dito 
stalvenster, een halfrond gietijzeren stalvenster met tuimelraam, twee 
schuifvensters, een verkleind draairaampje een paneeldeur met bovenlicht, en 
een klein venster. De paneeldeur heeft bovenin vier raampjes naast elkaar en 
daaronder een draairaampje van blauw glas met een wit bloemmotief (de 
uitgebouwde rechterzijgevel is in 1978 volledig vernieuwd).  
De achtergevel van de stolp heeft links en rechts een klein draairaam, in het 
midden een raampje (met schoorsteenpijp) en links van het rechter raam een 
dichtgezette deuropening.          
 
N.B. De imposante bruine beuk in de tuin links naast de stolpschuur is reeds 
beschermd (sinds 1993). De naderhand geplaatste dakkapel op het 
achterschild van het woonhuis maakt geen deel uit van de bescherming.  
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 125 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als een grotendeels gaaf bewaard gebleven 
boerderij uit het eerste kwart van de 20ste eeuw bestaande uit een voornaam 
woonhuis opgetrokken in Jugendstil en een achterliggende stolpschuur met 
een oudere kern. Tevens heeft het pand historisch-stedenbouwkundige 
waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Blokker met zijn 
karakteristieke lintbebouwing van boerderijen en vrijstaande 
(tuinders)woningen. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 132 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis in eclectische trant daterend uit omstreeks 1910. Het  
pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag 
onder een mansardedak gedekt met gesmoorde kruispannen. Op het rechter 
dakvlak staat links van het midden een schoorsteen van rode machinale 
waalsteen De witgesausde buitengevels zijn gemetseld in machinale 
waalsteen in halfsteens verband en worden verlevendigd door banden van 
bruingeglazuurde baksteen ter hoogte van de vensterdorpels en door 
segmentbogen van dito baksteen boven de vensters. Op halve hoogte van de 
begane grond bevinden zich muurankers in de voor- en rechterzijgevel.  
De voorgevel heeft in het midden en rechts een (vernieuwd) venster met 
bovenlicht. Ter plaatse van het dito venster links bevond zich vermoedelijk een 
voordeur met bovenlicht. Middenboven is de voorgevel voorzien van een 
driedelig venster bestaande uit een schuifraam met achtruits bovenlicht 
geflankeerd door lagere en smallere zijramen met vierruits bovenlicht. De drie 

bovenlichten zijn beglaasd met geel kathedraalglas. De voorgevel wordt 
bekroond door een makelaar.  
In de rechterzijgevel bevindt zich links een smal (vernieuwd) venster met 
bovenlicht, rechts van het midden een venster met bovenlicht, en rechts een 
(modern) tweedelig liggend venster. 
De linkerzijgevel wordt door een naderhand aangebouwde schuur (niet 
beschermd) aan het oog onttrokken.  
N.B. De later aangebouwde serre aan de achterzijde maakt evenals de 
genoemde schuur geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 132 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als karakteristiek en merendeels gaaf bewaard 
gebleven woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 141 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand voormalig dubbel woonhuis dat in zijn huidige verschijningsvorm 
dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Tot 1972 werd het pand in tweeën 
bewoond. Uit de lijst met eigenaren in het bezit van de huidige eigenaar blijkt 
dat de twee woningen tot 1923 in handen waren van landbouwers en bullopers 
(tot 1832 bulloper Pieter de Boer en van 1849 tot 1889 bulloper Jan Lakeman). 
Naar verluidt stond achter het halfronde gietijzeren stalraam links in de 
achtergevel de stier die via de deur in de rechterzijgevel op stal werd gezet. In 
1904-1905 is het pand verbouwd. Vermoedelijk is toen onder meer de 
voorgevel geheel vernieuwd. De achter- en zijgevels zijn gezien de toepassing 
van handvormsteen ouder. In het verbouwde interieur zijn onder meer een 
schouw en twee bedsteden bewaard gebleven. Twee van de plafondbalken in 
de huidige woonkamer hebben een ingekraste naam en jaartal: in de rechter 
balk een onleesbare naam en het jaartal 1907,  in de derde balk van rechts 
“Johanis 9 Juni 1905”. Het aangebouwde voormalige schuurgedeelte 
linksachter dateert uit 1908. 

Het  pand heeft een L-vormige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag 
onder een L-vormig schilddak gedekt met rode pannen (oorspronkelijk oud-
Hollandse, thans verbeterde Hollandse pannen). Boven de lage achtergevel 
bevindt zich een aangekapt lessenaardak met pandekking als genoemd. 
Halverwege de nok boven het voorschild staat een vierkante schoorsteen van 
rode machinale waalsteen met bovenin een gele sierlaag. De linkerzijgevel is 
gepleisterd en voorzien van een zware plint. De (naderhand witgesausde) 
overige gevels zijn gemetseld in halfsteens verband: de voorgevel van 
machinale waalsteen, de rechterzij- en achtergevel van handgevormde 
waalsteen. Bovenaan de voor- en zijgevels bevindt zich een bakgoot op 
klossen (de mastgoot van asbestcement boven de achtergevel is recent 
vervangen door een houten blokgoot). In de voor-, achter- en rechterzijgevel 
bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte.  
De langgerekte voorgevel heeft in het midden en links een (vernieuwde) deur 
met bovenlicht. Ter weerszijden van de middelste deur bevinden zich twee T-
vensters. De kozijnen in de voorgevel zijn voorzien van kwartronde 
bovenhoeken. Op het voorschild staat halverwege een dakkapel (thans van 
brede rabatdelen, vroeger gemetseld) onder een zadeldak met overstek. De 
dakkapel is voorzien van een lage dubbele glasdeur en een makelaar die 
geflankeerd wordt door gekruld ajourwerk.     
In de rechterzijgevel bevindt zich een aan de binnenkant aan duimgehengen 
afgehangen opgeklampte deur met bovenlicht en rechts daarvan een klein 
vierruits venster.  
De linkerzijgevel is blind.   
De lage achtergevel is voorzien van schootankers op halve gevelhoogte en 
heeft links een halfrond gietijzeren stalraam. In de aansluitende zijgevel van de 
genoemde aanbouw uit 1908 bevond zich tot 2003 een opgeklampte deur van 
kraaldelen onder een bovenlicht met kwartronde bovenhoeken (in 2002 is deze 
zijgevel vervangen door een moderne glaspui; de kopse gevel van de 
aanbouw was reeds eerder vervangen door een dito).  
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 141 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als voormalige woning van de bulloper en als 
karakteristiek en merendeels gaaf bewaard gebleven dubbel woonhuis dat in 
zijn huidige vorm dateert uit het begin van de 20ste eeuw.   



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 148 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Sobere stolpboerderij van het afgeleide Noord-Hollandse type daterend uit 
omstreeks 1890. De stolp heeft een rechthoekig grondplan en een schilddak 
gedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen. De buitengevels zijn voor 
zover zichtbaar opgetrokken in rode handvormsteen in halfsteens verband en 
voorzien van muurankers op twee hoogtes. Bovenaan de gevels bevindt zich 
een gootlijst op geprofileerde klossen.  
De voorgevel telt vijf T-vensters: links twee, in het midden één en rechts twee.  
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een T-venster, rechts van het midden 
een paneeldeur met bovenlicht, en links van het midden twee halfronde 
gietijzeren darsramen. 
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 148 is van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard 

gebleven voorbeeld van een sobere Noord-Hollandse stolp uit het laatste kwart 
van de 19de eeuw. 
 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 153 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1928 opgetrokken in een door de Amsterdamse 
School beïnvloede bouwtrant. Het huis is gebouwd door de plaatselijke 
aannemer Botman. Vermoedelijk heeft hij het ook ontworpen. Opdrachtgever 
was naar verluidt mevrouw A. Jong-Sijm die het liet bouwen voor haar ouders. 
Het  pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van 
één bouwlaag onder een zadeldak met gering overstek en een dekking van 
rode verbeterde Hollandse pannen. Op het rechter dakvlak staat halverwege 
een kleine dakkapel voorzien van een lessenaardak en een raam met 
horizontale roede. Boven de uitgebouwde rechter helft van de rechterzijgevel 
bevindt zich een plat dak met overstek. De buitengevels zijn opgetrokken in 
rode machinale waalsteen in halfsteens verband. Ter hoogte van de 
onderdorpels van de parterrevensters is een omgaande rollaag zichtbaar en 
boven de begane grond bevindt zich in de voorgevel een staande rollaag.  
De voorgevel heeft links een driezijdige erker met zowel in de brede voorzijde 
als de schuine zijkanten een schuifvenster met glas-in-loodbovenlicht. De 

erker is voorzien van een plat dak met overstek. Ter weerszijden van de erker 
en het verdiepingvenster bevindt zich een muuranker. Rechts heeft de 
voorgevel een (vernieuwde) voordeur waarvan het zij- en bovenlicht voorzien 
is van glas-in-lood. In het bovenlicht van de voordeur zijn de letters “IHS” 
zichtbaar, het symbool voor Christus. Het verdiepingvenster middenboven is 
samengesteld uit twee vierruits ladderramen waartussen gepotdekselde delen 
(invloed Amsterdamse School). De gevel wordt beëindigd door rechte 
windveren. 
Het linker gedeelte van de rechterzijgevel is blind. De uitgebouwde rechter 
gevelhelft is voorzien van een stolpraam met bovenlicht, rechts daarvan een 
bovenlicht met horizontale roede, en in de smalle voorzijde een schuifvenster.  
In de linkerzijgevel bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte en rechts 
een smal schuifvenster met in het bovenlicht glas-in-lood (het venster links is 
modern). 
N.B. De latere aanbouw met plat dak aan de achterzijde maakt geen deel uit 
van de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 153 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
de jaren twintig van de 20ste eeuw opgetrokken in een door de Amsterdamse 
School beïnvloede bouwtrant. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 157 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1936 opgetrokken in de stijl van de Delftse School. Het  
pand is gebouwd door en naar ontwerp van de plaatselijke aannemer Gerrit 
Jorritsma die in 1935 een stukje grond gekocht had van het erf van de 
tuindersfamilie Jong. De bedoeling was dat Jorritsma zelf in het nieuwe huis 
zou gaan wonen, maar nog tijdens de bouw ging hij failliet op een project in de 
Zaanstreek. In overleg met de curator werd het huis vervolgens voor ƒ 2.500,- 
overgenomen door transport-ondernemer Van der Gulik uit Westwoud die een 
vordering op Jorritsma had. Na onder meer als kapperszaak in gebruik te zijn 
geweest werd het pand in 1939 voor ƒ 3.000,- verkocht aan C. Mansmanden. 
Sinds 1967 is zijn zoon eigenaar van de woning. 
Het pand heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan en een hoogte van één 
bouwlaag onder een zadeldak met boven de zijgevels een gering overstek. Het 
dak is gedekt met rode Romaanse pannen. Op het linker dakvlak staat 
halverwege een dakkapel voorzien van twee ramen en een plat dak met 
overstek (de dakkapel op het rechter dakvlak is niet oorspronkelijk). Aan de 

achterzijde bevindt zich een uitgebouwde bijkeuken die evenals de achtergevel 
gemetseld is in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met platvolle 
voeg (de bijkeuken had oorspronkelijk een lessenaardak waarop golfplaat, 
thans een plat dak). De in Noords verband gemetselde voor- en zijgevels van 
het huis zijn boven een terugliggend trasraam van deels gesinterde rode 
machinale waalklinkers opgetrokken in rode machinale waalsteen met 
verdiepte voeg. Het binnenspouwblad van de buitenmuren is naar verluidt 
gemetseld van boerengeeltjes. Boven de zijgevels bevindt zich een bakgoot 
die buiten het gevelvlak van de voorgevel uitsteekt. De als puntgevel 
uitgevoerde voorgevel is voorzien van traditionele vlechtingen. De vensters 
hebben uitkragende betonnen lateien die afgewerkt zijn met fijn grind.   
De voorgevel heeft van links naar rechts een verticale gleuf voor de brieven, 
een klein venster waarin pastelkleurig glas-in-lood, en een brede rechthoekige 
erker voorzien van een langgerekt venster waarin een groot liggend 
middenraam tussen smalle zijlichten met eveneens pastelkleurig glas-in-lood. 
In de zijkanten van de erker bevindt zich een smal venster. De erker wordt 
afgedekt door een enigszins uitkragende betonplaat afgewerkt met fijn grind. 
Op de eerste verdieping heeft de voorgevel twee door een smal houten 
tussenschot gescheiden ramen onder een gemeenschappelijke latei. In de top 
van de voorgevel bevindt zich een vlieringraampje.  
De rechterzijgevel heeft links een liggend bovenlicht waarin glas-in-lood in de 
trant van De Stijl, en rechts een liggend venster waarin twee ramen. 
In de linkerzijgevel bevindt zich van rechts naar links een venster, een vlakke 
houten voordeur waarin drie glas-in-loodraampjes boven elkaar (het bovenste 
uitgevoerd als draairaampje), en een door een middenstijl in tweeën gedeeld 
liggend venster. Boven de deur een kleine betonnen luifel met grindafwerking 
als genoemd (de stoep voor de deur is gemoderniseerd).  
De vensters en deuren in de uitgebouwde bijkeuken zijn gewijzigd (in de 
westgevel zat links een opgeklampte deur en rechts een halfrond gietijzeren 
raampje, de oostgevel was blind). Boven de parterre heeft de achtergevel twee 
muurankers op halve hoogte en rechts een verlaagde deur (waarnaast thans 
een venster).   
N.B. De naderhand aangebouwde garage linksachter maakt geen deel uit van 
de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 157 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
de jaren dertig van de 20ste eeuw opgetrokken in de stijl van de Delftse School.  
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 171 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Stolpboerderij van het West-Friese type daterend uit omstreeks 1880. De tot 
restaurant (De Nadorst) verbouwde stolp heeft een rechthoekig grondplan en 
een rietgedekt schilddak met de nok evenwijdig aan de weg. Onderlangs het 
dak bevindt zich een pannenrand van zwarte geglazuurde Hollandse pannen 
en in het linkerzijschild een getrapte spiegel van dito pannen. De buitengevels 
zijn  opgetrokken in rode handvormsteen waalformaat in halfsteens verband. In 
de voor- en linkergevel bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte, in de 
rechterzijgevel twee rijen muurankers. De gevels worden bovenaan beëindigd 
door een op klossen rustende lijstgoot.  
Het terugliggende rechter deel van de voorgevel is voorzien van hoge 
opgeklampte darsdeuren onder een bovenlicht bestaande uit een serie van 
acht raampjes (het rechter driehoekig). Links van de  darsdeuren heeft de 
voorgevel een symmetrische opzet met in het midden een paneeldeur voorzien 
van twee gietijzeren deurroosters en bovenlicht, en ter weerszijden twee 
vensters (ramen gewijzigd). Boven de voordeur bevindt zich een gemetselde 

dakkapel voorzien van een dubbele glasdeur en een flauwhellend zadeldak 
met overstek, makelaar, halfrond sierhout  en pandekking als genoemd. De 
lijst rond het overstek is verfraaid met een tandlijst. Rond de dakkapel heeft het 
voorschild een kleine spiegel die de vorm van de dakkapel volgt en gedekt is 
met dakpannen van het genoemde type.   
In de rechterzijgevel bevinden zich links twee getoogde gietijzeren raampjes.  
Het rechter gedeelte van de linkerzijgevel is blind.  
N.B. De latere aanbouwen tegen de zijgevels maken geen deel uit van de 
bescherming. 
 
Waardering 
De stolpboerderij Westerblokker 171 van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een West-Friese stolp uit het laatste kwart van de 19de 
eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 173 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis in stolpvorm daterend uit 1913. De stolp heeft een 
rechthoekig grondplan en een schilddak met pandekking (thans zwarte 
geglazuurde OVH-pannen). De buitengevels zijn opgetrokken in rode 
machinale waalsteen in halfsteens verband en worden verlevendigd door 
banden van gesmoorde baksteen ter hoogte van de onder- en wisseldorpels 
van de parterrevensters en ter hoogte van de bovendorpel van het venster in 
de dakkapel middenvoor. Boven de vensters van de voorgevel rollagen van 
afwisselend rode en gesmoorde koppen. In de zijgevels bevinden zich 
muurankers op halve gevelhoogte.  
De voorgevel heeft een symmetrische opzet met in het midden een paneeldeur 
voorzien van twee gietijzeren deurroosters en een bovenlicht met geëtst glas, 
en ter weerszijden twee T-vensters. De gevel wordt beëindigd door een 
kroonlijst waarboven centraal een gemetselde dakkapel met schuifraam en 
flauwhellend zadeldak. Laatstgenoemde heeft een overstek waaronder opzij 

ajourwerk en aan de voorzijde windveren  die verfraaid zijn met een tandlijst en 
samenkomen in een makelaar.   
In de rechterzijgevel bevindt zich links een schuifvenster en rechts een 
terugliggende dubbele schuurdeur van opgeklampte kraaldelen. Links van de 
schuurdeur heeft de rechterzijgevel een  kleine rechthoekige uitbouw met plat 
dak en schuifvenster, en daarnaast een paneeldeur als voor met bovenlicht. 
Links van de deur is op ooghoogte een eerste steen ingemetseld met het 
opschrift “DE EERSTE STEEN/ IS GELEGD OP DEN/ 1STE MAART 1913 
DOOR/ ANNA JOHANNA/ KOSTER CDR/ OUD 6 JAAR/ GEBOREN 9 SEPT. 
1906.”    
De linkerzijgevel telt drie schuifvensters en heeft bovenaan een blokgoot op 
geprofileerde klampen. 
In de voortuin staan twee oude perenbomen die deel uit maken van de 
bescherming. 
N.B. De latere houten aanbouw rechtsachter valt buiten de bescherming. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 173 met bijbehorende twee perenbomen is van 
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 
grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een stolpvormig woonhuis 
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende panden en objecten zijn wel beschreven maar niet 
geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente 
Hoorn. 
 
 
Adres Object 
Bangert, achter 16 schoorsteen, ketelhuis 
Koewijzend, achter 4 warenhuis, 4 kassen, ketelhuis 
Kolenbergstraat 37 arbeiderswoning 
Kolenbergstraat, achter 49 schoorsteen, ketelhuis 
Westerblokker 77 school  
Westerblokker 102 woonhuis 
Westerblokker 151 woonhuis 
 



 

______________________________________________________________ 
 

ACHTER  BANGERT 16 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
             

Ketelhuis                                                                       datum foto’s: 12-5-2003   
 
Inleiding 
Achter Bangert 16 gesitueerde fabrieksschoorsteen met ketelhuis van een 
middelgroot glastuinbouwbedrijf uit het interbellum. De schoorsteen en het 
ketelhuis zijn gelegen op circa 110 meter ten zuidoosten van de Bangert, 
tussen een warenhuis en drie geschakelde kniekassen in het verlengde 
daarvan. Oorspronkelijk werden alleen de drie geschakelde kassen verwarmd 
en het warenhuis niet. De zes, op standvinken rustende kappen van het 
grotendeels ingestorte warenhuis zijn naderhand vervangen door drie grotere 
zadeldaken. Ten noordwesten van het warenhuis bevindt zich nog een vierde 
kniekas die evenals de drie geschakelde kassen in slechte staat verkeert en 
geen deel uit maakt van de bescherming. Alle vier kniekassen hebben 
overigens houten kniespanten. Blijkens de kadastrale legger zijn het 
warenhuis, het ketelhuis met schoorsteen en de geschakelde kassen gebouwd 
in het dienstjaar 1933, dat wil zeggen in 1932 of 1931 (Westfries Archief, 
Archief gemeente Blokker, inv.nr. 503, artikel 2081). De links achter het 
woonhuis gelegen enkele kas is circa drie jaar ouder (dienstjaar 1930). 
Opdrachtgever voor de bouw was de familie De Wit die het bedrijf met de 
bijbehorende “bessenboomgaarden” in het dienstjaar 1924 gekocht had van 
tuinder Pieter Rijlofszoon Gons (inv.nr. 500, artikel 1024). Nadat het woonhuis 
in 1931 vervangen was door nieuwbouw, ging Klaas de Wit (geb. Oudendijk 
1870) er met zijn vrouw Trijntje Molenaar (geb. Wijdenes 1869) en hun zoon 
Pieter (geb. Nibbixwoud 1902), eveneens tuinbouwer, wonen. Daarvoor 
woonden ze aan de noordwestzijde van de Bangert (nr. 349). Na het overlijden 



 

van Pieter de Wit begin jaren ’50 werd de hervormde kerk eigenaar (zetbaas 
R. Kampen) die het eind jaren ’60 verkocht aan tuinder Joris Henricuszn. Balk. 
In 1976 werd genoemde R. Kampen zelf eigenaar en in 1990 ging het bedrijf 
over in handen van zijn zoon die het achter de voorste kas gelegen gedeelte 
verkocht aan de gemeente.  
De radiaalstenen van de schoorsteen zijn vervaardigd door de NV Canoy- 
Herfkens Steenfabrieken te Venlo. Dit thans niet meer bestaande bedrijf, 
waarvan na sloop van de chamottemaalderij in de jaren ‘ 80 alleen nog de 
fabrieksschoorsteen resteert, was landelijk bekend om zijn radiaalsteen voor 
de schoorsteenbouw. 
N.B. Het ingestorte warenhuis en de in slechte staat verkerende kassen 
maken geen deel uit van de bescherming. 
 
Omschrijving 
Circa 15,80 meter hoge ronde fabrieksschoorsteen opgetrokken in oranjerode 
radiaalstenen4 van 9 x 15,5 cm gemetseld in koppenverband met platvolle 
voeg. De schoorsteen is opgebouwd uit een sokkel met afgeschuinde 
bovenrand, een zich verjongende schacht en een zich trapsgewijs 
verbredende top. De 0,95 meter hoge sokkel heeft een diameter van circa 1,75 
meter en rust op een zware betonplaat van ruim 3 meter in het vierkant. In de 
noordoostzijde van de sokkel bevindt zich onderaan een opening met 
getoogde bovenrand (het stalen roetluik waarmee de opening werd afgesloten 
ontbreekt). Op de radiaalstenen in de dagkanten van deze opening is een 
fabrieksstempel zichtbaar: “Canoy Herfkens/ Schoorsteen-bouw/ VENLO”. In 
de zuidwestzijde van de schacht zijn om de vijf metsellagen klimijzers 
aangebracht. De top is onderaan trapsgewijs uitgemetseld en heeft een 
smallere bovenrand (waar omheen vroeger vermoedelijk een stalen band).  
De schoorsteen wordt verbonden met het ketelhuis door een tegen de 
zuidwestzijde van de schacht aansluitende gemetselde rookgang van rode 
machinale waalsteen in halfsteens verband (de bovenzijde van de vernieuwde 
rookgang is afgedekt met betontegels).  
Het onderkelderde ketelhuis is haaks ten opzichte van de schoorsteen 
gesitueerd en heeft een rechthoekige plattegrond van circa 4,25 meter breed 
en 5,35 meter diep. De betonnen wanden van de stookkelder zijn aan de 
kopse zijden tot plinthoogte verhoogd en aan de langszijden tot 
borstweringshoogte. Op deze 0,80-0,90 m hoge betonnen zijwanden rust een 
tamelijk steil zadeldak dat evenals de kopgevels uitgevoerd is in glas: 
rechthoekige glasruiten die dakpansgewijs gespijkerd zijn tegen houten richels 
en vervolgens langs de zijranden zijn afgekit met kaskit. Dit materiaalgebruik is 
identiek aan dat van de gelijktijdig gebouwde kassen ernaast, hetgeen er op 
wijst dat het ketelhuis ook door de kassenbouwer is neergezet. In het midden 
van de kopse voorzijde (ZW) van het ketelhuis bevindt zich een schuifdeur met 
vierruits raam; in de achterzijde een tweeruits uitzetraam.  

 
4 Radiaalstenen zijn trapeziumvormige bakstenen met een lengte van 11, 14, 

16, 21, 26 of 36 cm, passend bij een middellijn van 0,9 tot 5 meter 

(Haslinghuis, Bouwkundige termen). 

In de stookkelder van het ketelhuis stond oorspronkelijk een kolengestookte 
ketel die naderhand vervangen is door een gasgestookte (niet meer 
aanwezig). De kolen werden per lorrie aangevoerd.    
 
Waardering 
De fabrieksschoorsteen met bijbehorend ketelhuis achter Bangert 16 is van 
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 
beeldbepalende en nagenoeg in originele staat bewaard gebleven schoorsteen 
en ketelhuis van een middelgroot glastuinbouwbedrijf uit het interbellum, en als 
tastbare herinnering aan de Bangert als belangrijk centrum van fruitteelt en 
glastuinbouw. Ook heeft het object samen met de schoorsteen achter 
Kolenbergstraat 49 hoge zeldzaamheidswaarde, omdat van de vele 
fabrieksschoorstenen voor kasverwarming die in dit gebied gestaan hebben 
alleen deze twee zijn overgebleven.   
 



 

______________________________________________________________ 
 

ACHTER  KOEWIJZEND 4 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
Twee kniekassen uit 1930 linksachter op het perceel; ernaast het in 1943-`44 
geplaatste warenhuis uit Oudendijk. 
 
 

                                                                       
       
De kniekas uit 1928 of 1929 achter          De 3e kniekas van voren afkomstig                                                      
de voorste kniekas.                                   uit Westerblokker. 

 
 
Het in 1943-`44 herbouwde warenhuis afkomstig uit Oudendijk rechtsachter op 
het perceel; ervoor het ketelhuis uit 1943 en het uit 1981 daterende warenhuis 
op de plek van een in 1942 herplaatst warenhuis dat eveneens afkomstig was 
uit Oudendijk.  

datum foto’s: 19-10-2004 
______________________________________________________________ 
 
Inleiding  
Op een ruim erf aan de zuidzijde van de Koewijzend gelegen voormalig 
tuindersbedrijf (fruit- en groentekwekerij) uit het tweede kwart van de 20ste 
eeuw, bestaande uit vier kniekassen, een warenhuis en een ketelhuis. De 
bijbehorende voorste kniekas (1928 of 1929), naastgelegen bewaarschuur 
(1938) en het woonhuis Koewijzend 4 (1930) zijn nog particulier eigendom en 
afzonderlijk beschreven (zie beschrijving Koewijzend 4). In 1930 liet tuinder 
Jacob Balk Henricuszoon zowel het woonhuis bouwen als de twee evenwijdig 
aan elkaar gelegen kniekassen linksachter op zijn perceel, op bijna 170 meter 
vanaf de weg. In de loop van de tijd breidde hij zijn bedrijf geleidelijk uit, onder 
meer door aankoop van bestaande kassen. Zo kocht hij begin jaren veertig in 
Oudendijk twee warenhuizen die daar in gebruik waren bij een bloemenkweker 
en in de krant te koop werden aangeboden.5 Deze twee warenhuizen liet hij 
rechts van de twee bestaande kniekassen weer opbouwen. Van de twee is de 
in 1943 of 1944 herplaatste achterste kas nog aanwezig. Op 6 september 

 
5 Vriendelijke mededeling van mevrouw Balk-Nobel (Koewijzend 4). 



 

1943 vroeg Jacob Balk vergunning voor het oprichten van dit warenhuis “over 
te plaatsen van Oudendijk dienende tot groententeelt” (Westfries Archief, 
archief gemeente Zwaag, bouwdossier 1943-33). Op 30 september 1943 werd 
de vergunning verleend. Het werk zou blijkens de vergunningaanvraag worden 
uitgevoerd door G. Dijkstra te Bangert gemeente Blokker en de kosten werden 
begroot op ƒ 499,-. Bij de aanvraag bevindt zich een door de bouwkundige en 
gemeenteopzichter Klaas Komen uit Westerblokker op 25-9-1943 
vervaardigde tekening (blauwdruk) van het warenhuis met een situatie. Ruim 
een jaar eerder, op 29 mei 1942, had Balk vergunning gekregen voor het 
oprichten van het voorste warenhuis (16 x 16 meter), dat blijkens de 
vergunningaanvraag d.d. 19-5-1942 ook bestemd werd voor het kweken van 
groenten en afkomstig was uit Oudendijk (Westfries Archief, archief gemeente 
Zwaag, bouwdossier 1942-8). Het eveneens door timmerman Gerrit Dijkstra 
verplaatste voorste warenhuis is in 1981 in opdracht van Henricus Balk, die in 
1973 het bedrijf van zijn vader had overgenomen, vervangen door een nieuw 
warenhuis (ontwerp en uitvoering: Brouwer’s Kassenbouw B.V., Oostwoud). 
Tussen beide warenhuizen staat een ketelhuis uit 1943 waarmee het achterste 
warenhuis verwarmd werd. Een vergunningaanvraag voor het ketelhuis 
ontbreekt. Aanvankelijk stond in het ketelhuis een houtkachel (die bij vorst `s 
nachts bijgevuld moest worden), later werd er op petroleum gestookt.  
De nog als druivenserre in gebruik zijnde voorste kniekas (zie beschrijving 
Koewijzend 4) en de in het verlengde daarvan gelegen tweede kniekas zijn in 
het kadastrale dienstjaar 1930 (dus in 1928 of 1929) gebouwd in opdracht van 
tuinder Pieter Janszoon Bakker en begin jaren vijftig met de bijbehorende 
grond (C 167) gekocht door Jacob Balk. In de jaren zeventig liet zijn zoon 
Henricus Balk in het verlengde van de twee van Bakker gekochte kassen een 
derde kniekas plaatsen die eerder bij Westerblokker 133 gestaan heeft. 
N.B. Het genoemde warenhuis uit 1981 maakt geen deel uit van de 
bescherming.  
 
Omschrijving 
De in het verlengde van de voorste kniekas gelegen tweede kniekas is identiek 
aan de voorste kas en derhalve eveneens circa 8 meter breed en 39,5 meter 
lang. De kas heeft een betonnen voeting met daarop op regelmatige afstand 
geplaatste houten kniespanten voorzien van korte, schuin geplaatste 
onderbenen. De spanten zijn bovenin verstijfd middels een licht getoogde 
stalen hanenbalk en een stalen makelaar waarvan de haaks omgezette top de 
nokgording draagt. Op de spanten rusten houten gordingen die houten roeden 
dragen waarop rechthoekige glasruiten dakpansgewijs gespijkerd zijn. De 
zijranden van de ruiten zijn afgekit met kaskit. In het midden van de kopse 
voor- en achterzijde van de kas bevindt zich een deur met vierruits raam en 
twee onderpanelen van asbestcement. In de dakvlakken zijn direct onder de 
nok om en om drieruits uitzetramen aangebracht, de zogenaamde luchtramen. 
Deze dakramen kunnen per kant gelijktijdig geopend en gesloten worden 
middels een zogenaamd luchtmechaniek, een inwendig systeem van stangen 
en kabels, dat bediend wordt door twee stalen windwerken ter weerszijden van 
de deur voor. De vruchtbomen worden tegen de wanden en het dak geleid met 
behulp van horizontale metaaldraden die aan de kniespanten bevestigd zijn.      
 

De in het verlengde van de tweede kniekas gelegen derde kniekas is groter 
uitgevoerd: circa 9 meter breed en 50,5 meter lang. De kas heeft een 
betonnen voeting met daarop op regelmatige afstand geplaatste kniespanten 
voorzien van korte, schuin geplaatste onderbenen. Het eerste en laatste spant 
zijn van hout, de overige uitgevoerd in ranke stalen H-balken en om en om 
ondersteund door een dito stijl. De H-balken zijn blijkens het opschrift 
“GUTTEHOFFNUNGSHÜTTE N° 8” vervaardigd door het in Oberhausen 
gevestigde hoogovenbedrijf Gutehoffnungshütte (thans onderdeel van de 
MAN-groep).6 De spantbenen worden op twee niveaus gekoppeld door 
horizontale dwarsbalkjes die op hun beurt onderling verbonden zijn door een 
eveneens stalen verticale middenstrip. De onderlinge verbindingen zijn 
uitgevoerd met bouten en moeren. Op de spanten rusten de houten 
(nok)gordingen die eveneens houten roeden dragen waarop rechthoekige 
glasruiten dakpansgewijs gespijkerd zijn. De zijranden van de ruiten zijn 
afgekit met kaskit. Onder en evenwijdig aan de spantbenen is op enige afstand 
een stalen strip bevestigd met daarin gaatjes waardoor horizontale 
metaaldraden gespannen zijn waarachter de vruchtbomen geleid werden. Ook 
de onderste dwarsbalken zijn voorzien van dergelijke gaatjes met dito draden. 
In de dakvlakken zijn direct onder de nok om en om zonder tussenruimte 
drieruits uitzetramen aangebracht, de zogenaamde luchtramen. Deze 
dakramen kunnen per kant gelijktijdig geopend en gesloten worden middels 
een zogenaamd luchtmechaniek. In het midden van de kopse voorzijde van de 
kas bevindt zich een deur waarin een raam en twee onderpanelen van 
asbestcement (de achtergevel is voorzien van een vermoedelijk naderhand 
aangebrachte dubbele schuifdeur met in beide deurhelften een vierruits raam). 
 
De twee kassen linksachter zijn kniekassen met een breedte van circa 8 meter 
en een lengte van ongeveer 52 meter. De kassen hebben een betonnen 
voeting met daarop op regelmatige afstand geplaatste houten kniespanten 
voorzien van korte, schuin geplaatste onderbenen. De spanten zijn bovenin 
verstijfd middels een stalen hanenbalk en een stalen makelaar waarvan de 
haaks omgezette top de nokgording draagt. Op de spanten rusten houten 
gordingen die houten roeden dragen waarop rechthoekige glasruiten 

 
6 De ijzersmelterij Gute Hoffnung (goede hoop) is in 1782 opgericht in 

Oberhausen. In 1808 vond een fusie plaats met twee andere ijzersmelterijen 

(Sankt Anton uit 1758 en Neue Essen) tot Hüttengewerkschaft und Handlung 

Jacobi, Oberhausen. Nadat in 1873 de naam gewijzigd was in 

Gutehoffnungshütte, Actienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb volgde in 

1920 een samenwerkingsverband met Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 

AG, Augsburg (MAN). In 1986 fuseerden beide tot MAN Aktiengesellschaft, 

München. Eén van de vestigingen van de MAN-groep is MAN 

Gutehoffnungshutte AG, Oberhausen (bron: www.man.de). Al voor de oorlog 

behoorde GHH tot de grootste bedrijven in het Roergebied, zoals onder meer 

blijkt uit een in 1927-1929 op het bedrijfsterrein in Oberhausen gebouwde 

voormalige gashouder voor cokesgas, met een hoogte van 117 en een diameter 

van 68 meter nog steeds de grootste gashouder van Europa.   

http://www.man.de)/


 

dakpansgewijs gespijkerd zijn. De zijranden van de ruiten zijn afgekit met 
kaskit. In het midden van de kopse voor- en achterzijde van beide kassen 
bevindt zich een deur met vierruits raam en drie onderpanelen van 
asbestcement (de deur in de achtergevel van de rechter kas is vernieuwd). In 
de dakvlakken zijn direct onder de nok drieruits uitzetramen aangebracht, de 
zogenaamde luchtramen. Deze dakramen kunnen per kant gelijktijdig geopend 
en gesloten worden middels een zogenaamd luchtmechaniek, een inwendig 
systeem van stangen en kabels, dat bediend wordt door twee stalen 
windwerken ter weerszijden van de deur in de voorgevel. Om de gewassen 
tegen de wanden en het dak te leiden zijn tegen de kniespanten horizontale 
metaaldraden bevestigd.      
 
Het warenhuis rechtsachter heeft een rechthoekige plattegrond van circa 18 
meter breed en 22 meter diep en telt vijf evenwijdige kappen (zadeldaken). In 
tegenstelling tot de kopse voor- en achtergevel staan de zijgevels niet 
loodrecht, maar hellen naar binnen. De gevels hebben een betonnen plint en 
zijn daarboven uitgevoerd in houten stijl- en regelwerk waartegen rechthoekige 
glasruiten  dakpansgewijs gespijkerd zijn en vervolgens afgekit. De glazen 
dakvlakken zijn op vergelijkbare wijze geconstrueerd en voorzien van tweeruits 
uitzetramen (luchtramen) direct onder de nok. Het luchtmechaniek om de 
dakramen te kunnen openen wordt bediend door een stalen windwerk naast 
elk van beide deuren in de voorgevel. Deze centraal in het tweede en vierde 
deel van de voorgevel geplaatste deuren zijn voorzien van een vierruits raam 
en twee onderpanelen van asbestcement. Het tweeruits bovenlicht bovenin het 
tweede en vierde deel van de achtergevel, de lekdorpel onder deze twee 
bovenlichten en de flankerende stijlen doen vermoeden dat zich in de 
achtergevel ook twee deuren bevonden.7    
De inwendige houten draagconstructie van het warenhuis bestaat uit vijf achter 
elkaar geplaatste rijen van vier op betonnen poeren rustende standvinken die 
door dwarsbalken met elkaar en met de schuin geplaatste eindstijlen 
verbonden worden. De (nok)gordingen van de kappen zorgen voor de stijfheid 
in de lengterichting.  
 
Het ketelhuis heeft een rechthoekige plattegrond van circa 3 meter breed en 4 
meter diep. De betonnen wanden van de stookkelder zijn tot plinthoogte 
opgetrokken. De op deze plint rustende gevels zijn uitgevoerd in houten stijl- 
en regelwerk waartegen onderaan een borstwering van platen asbestcement is 
aangebracht. Hierboven zijn de wanden evenals het zadeldak bedekt met 
rechthoekige glasruiten die dakpansgewijs gespijkerd zijn en vervolgens 
afgekit. In het midden van de kopse voorgevel bevindt zich een deur waarin 
twee asbestcementen onderpanelen en een vierruits raam. Achter de deur 
leidt een houten laddertrap van vijf treden naar de stookkelder. Door de 
verdiepte ligging van de (niet meer aanwezige) ijzeren stookketel was geen 
pomp nodig: de eigenschap van water dat het bij verwarming opstijgt in 

 
7 Overigens staat op de bouwtekening uit 1943 in het midden van de voor- en 

achtergevel één deur getekend, maar niet bekend is of dit daadwerkelijk zo is 

uitgevoerd. 

combinatie met het hoogteverschil zorgden voor een natuurlijke circulatie, het 
zogenaamde thermosyphonsysteem.8 De rook werd afgevoerd door een circa 
30 cm dikke ronde pijp van asbestcement die zo’n twee tot drie meter boven 
het dak uitstak. In de plint van de achtergevel is onder meer de datum 28 
augustus 1943 zichtbaar.  
 
Waardering 
Het voormalig tuindersbedrijf Koewijzend 4 dat behalve het afzonderlijk 
beschreven voorste gedeelte bestaat uit vier kniekassen, een warenhuis en 
een ketelhuis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische, 
architectuurhistorische en zeldzaamheidswaarde als grotendeels gaaf 
bewaard gebleven en voor dit gebied kenmerkend voorbeeld van een 
tuindersbedrijf (fruit- en groentekwekerij) uit het tweede kwart van de 20ste 
eeuw. Tevens heeft het geheel historisch-stedenbouwkundige waarde als 
beeldbepalend onderdeel van het lint Bangert/Koewijzend met zijn 
karakteristieke bebouwing van vrijstaande (tuinders)woningen. 

 
8 Met dank aan de heer J. Balk (Bangert 56) voor de informatie in deze en de 

twee volgende zinnen. 



 

______________________________________________________________ 
 

KOLENBERGSTRAAT 37 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Voormalige arbeiderswoning daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. 
Oorspronkelijk was het pand kleiner: het linker gedeelte is naderhand 
aangebouwd (vermoedelijk in XIXd of XXa). De dwarsgeplaatste woning heeft 
een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een 
zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg. Het dak is gedekt met 
gesmoorde Hollandse pannen. Aan de achterzijde bevindt zich een kleine 
uitbouw onder een aangekapt lessenaardak, en aansluitend rechtsachter een 
evenwijdig tweede bouwvolume onder een zadeldak waarop rode Hollandse 
pannen. Ook dit jongere tweede volume heeft aan de achterzijde een uitbouw 
onder een aangekapt lessenaardak. Van de halfsteens buitengevels zijn de 
voorgevel en de rechterzijgevel van het oorspronkelijke huisje nog 
opgetrokken in rode handgevormde waalstenen met (gedeeltelijk aanwezige) 
snijvoegen. Het overige, vanaf de openbare weg zichtbare buitenmuurwerk is 
uitgevoerd in rode machinale waalsteen, eveneens in halfsteens verband met 
snijvoegen (deels platvol vernieuwd). Zowel in de voor- als linkerzijgevel 

bevinden zich twee muurankers op halve gevelhoogte. De kopse zijgevels, ook 
die van het tweede volume, hebben boven de parterre een driehoekig 
voorschot (thans van plaatmateriaal) waarlangs rechte windveren die 
samenkomen in een eenvoudige makelaar.  
In de voorgevel bevindt zich links een schuifvenster en rechts van het midden 
een door twee stijlen in drieën gedeeld liggend venster van na de bouwtijd.  
De rechterzijgevel heeft in het midden een (vernieuwde) voordeur met 
bovenlicht en ter weerszijden een klein venster. Het voorschot is voorzien van 
een lage opgeklampte deur met bovenlicht. De linkerzijgevel is blind (ter 
hoogte van de verdieping bevond zich een bovenlicht dat in 2002 is 
dichtgezet).   
De rechterzijgevel van het tweede bouwvolume heeft links een tweeruits 
liggend venster, rechts een deur met zijlicht, en middenboven in het voorschot 
een bovenlicht (uitzetraam).   
 
Waardering 
Het pand Kolenbergstraat 37 is van algemeen belang wegens 
cultuurhistorische en zeldzaamheidswaarde als een van de laatst 
overgebleven voorbeelden in Blokker en Zwaag van een eenvoudige 
arbeiderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

ACHTER  KOLENBERGSTRAAT 49 
______________________________________________________________  
 

 
 

 
 

ketelhuis (met rechts daarvan een latere aanbouw)    datum foto’s: 27-05-2003 
 
 
Inleiding 
Achter Kolenbergstraat 49 gesitueerde fabrieksschoorsteen met ketelhuis van 
een groot glastuinbouwbedrijf uit het interbellum gelegen aan de Bangert 60. 
Het bijbehorende kassencomplex strekte zich in noordwestelijke richting uit 
vanaf de schoorsteen tot aan de Bangert en is omstreeks 1970 gesloopt. Het 
complex omvatte elf druivenkassen: achtereenvolgens vier paar vrijstaande 
kniekassen (waartussen een smalspoor) en achteraan drie gekoppelde 
kniekassen. De acht vrijstaande kassen werden alleen bij vorst lokaal 
verwarmd, de drie gekoppelde kassen waren verwarmde kassen aangesloten 
op het ketelhuis (vanwege de druivensoort Frankenthaler). Het complex was 
gefaseerd gebouwd in opdracht van tuinder Klaas Klaaszoon Balk (geb. 
Blokker 1883) die getrouwd was met Trien Jongens (geb. Beemster 1884). De 
voorste twee, in ijzer uitgevoerde  kassen waren naar verluidt het oudst en 
dateerden uit circa 1914. Van de volgende drie paar houten kassen waren de 
achterste breder uitgevoerd (circa 9 in plaats van 8 m). Blijkens de kadastrale 
legger dateren de schoorsteen en het naastgelegen ketelhuis uit het dienstjaar 
1931, dat wil zeggen uit 1929 of 1930 (Westfries Archief, Archief gemeente 
Blokker, inv.nr. 502, artikel 1908). De schoorsteen is met behulp van een 
vliegende steiger gemetseld door een Duitse metselaar (naderhand 
omgekomen bij de bouw van een schoorsteen in Waalwijk). De radiaalstenen 
van de schoorsteen zijn vervaardigd door de NV Canoy- Herfkens 
Steenfabrieken te Venlo. Dit thans niet meer bestaande bedrijf, waarvan na 



 

sloop van de chamottemaalderij in de jaren ’80 alleen nog de 
fabrieksschoorsteen resteert, was landelijk bekend om zijn radiaalsteen voor 
de schoorsteenbouw.  Het ketelhuis heeft naderhand dienst gedaan als 
paardenstal. 
N.B. De latere aanbouwen tegen het ketelhuis maken geen deel uit van de 
bescherming. 
 
Omschrijving 
Circa 18,50 meter hoge ronde fabrieksschoorsteen opgetrokken in oranjerode 
radiaalstenen9 van 9 x 17 cm gemetseld in koppenverband met platvolle voeg. 
De schoorsteen is opgebouwd uit een sokkel met afgeschuinde bovenrand, 
een zich verjongende schacht, en een zich trapsgewijs verbredende top. De 
1,25 meter hoge sokkel heeft een diameter van circa 1,70 meter en rust 
vermoedelijk op een betonplaat. Zowel in de zuidwest- als de noordoostzijde 
van de schacht bevindt zich onderaan een opening met getoogde bovenrand 
(de opening in de zuidwestzijde kon vermoedelijk met een stalen roetluik 
worden afgesloten, maar is thans dichtgezet; op de andere opening sloot een 
gemetselde rookgang aan). De sokkel heeft aan de zuidkant een kleine 
opening waardoor het fabrieksstempel op de radiaalsteen links daarvan 
gedeeltelijk zichtbaar is: “CANOY HE[…]/ VENLO” en daaronder onder meer 
een afbeelding van een schoorsteen. In de zuidwestzijde van de schacht zijn 
om de vijf metsellagen klimijzers aangebracht en rechts daarvan een 
bliksemafleider. De schacht wordt bovenin verfraaid met een uitkragende 
sierband. In de trapsgewijs uitgemetselde top erboven zijn ter verfraaiing 
staande rechthoekjes uitgespaard. Rond de smallere bovenrand van de 
schoorsteen bevond zich een stalen band.  
Het onderkelderde ketelhuis is dwars ten opzichte van de schoorsteen 
gesitueerd en heeft een rechthoekige plattegrond van circa 6,80 meter breed 
en 4,20 meter diep. De betonnen wanden van de stookkelder zijn rondom tot 
ruim 0,60 meter boven maaiveld verhoogd. Boven deze borstwering zijn de 
wanden uitgevoerd in glas (naderhand deels vervangen door 
kalkzandsteenblokken): rechthoekige glasruiten die dakpansgewijs gespijkerd 
zijn tegen houten richels en vervolgens langs de zijranden zijn afgekit met 
kaskit. Het ketelhuis heeft een flauw hellend zadeldak waarop 
asbestcementgolfplaten. In het midden van de noordoostzijde van het 
ketelhuis bevindt zich een schuifdeur met achtruits raam en twee 
onderpanelen van asbestcement.  
Inwendig heeft het ketelhuis een betonnen vloer en een ziende gordingenkap. 
Middenachter in de vloer geeft een vloerluik toegang tot een laddertrap leidend 
naar de stookkelder. In de stookkelder staat rechts van de trap een 
blokvormige stalen verwarmingsketel die vermoedelijk dateert uit de bouwtijd. 
Rechtsachter in het ketelhuis bevond zich een glijgoot voor de kolen.      

 
9 Radiaalstenen zijn trapeziumvormige bakstenen met een lengte van 11, 14, 

16, 21, 26 of 36 cm, passend bij een middellijn van 0,9 tot 5 meter 

(Haslinghuis, Bouwkundige termen). 

 
Waardering 
De fabrieksschoorsteen met bijbehorend ketelhuis achter Kolenbergstraat 49 is 
van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 
beeldbepalende en nagenoeg in originele staat bewaard gebleven schoorsteen 
en ketelhuis van een groot glastuinbouwbedrijf uit het interbellum, en als 
tastbare herinnering aan de Bangert als belangrijk centrum van fruitteelt en 
glastuinbouw. Ook heeft het object samen met de schoorsteen achter Bangert 
16 hoge zeldzaamheidswaarde, omdat van de vele fabrieksschoorstenen voor 
kasverwarming die in dit gebied gestaan hebben alleen deze twee zijn 
overgebleven. 



 

 
______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 77 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 22-10-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Aan de noordzijde van de Westerblokker gelegen rooms-katholieke 
basisschool genaamd St. Jozefschool. De school dateert in zijn huidige vorm 
uit 1965-1966 en is ontworpen door architectenbureau Vlaming uit Medemblik. 
De aanbesteding vond plaats op 18 december 1964 waarna het werk gegund 
werd aan aannemer Konst en van Polen uit Oosterblokker die met ƒ 437.383,- 
de laagste inschrijver was (AWG, archieven van de St. Michaëlparochie te 
Westerblokker, inv.nr. 4, caput IX). Op 17 maart 1966 werd de nieuwe school 
geopend door burgemeester Lemmens van Blokker.  
De oorsprong van de St. Jozefschool gaat terug tot 1908 toen op de plaats van 
de linker helft van het huidige gebouw de eerste katholieke school van Blokker 
gebouwd werd met daarvoor aansluitend een zusterhuis, het klooster 
Bethlehem. Het geheel werd opgetrokken door aannemer Joh. Verberne uit 
Volendam naar ontwerp van de Haarlemse architect C.L.M. Robbers (AWG, 
archieven van de St. Michaëlparochie te Westerblokker, inv.nrs. 158 en 164; 

zie ook de website van de school: www.jozefschool.nl). Van de oorspronkelijke 
school zijn vermoedelijk enkele delen bewaard gebleven, waaronder het 
opgaande muurwerk van de terugliggende rechter helft van de rechterzijgevel 
van het huidige gebouw en wellicht ook de kruispannen. In 1909 werd de 
school naar achteren verlengd en in 1913 is het klooster naar rechts 
verdubbeld, eveneens naar ontwerp van Robbers. Een volgende uitbreiding 
vond plaats in 1929-1930 toen aan de achterzijde van de school een 
dwarsvleugel werd aangebouwd ontworpen door architect S.B. van Sante uit 
Zaandam (aannemer: gebroeders Simon en Joannes Botman te Wervershoof). 
Dit dwarsvolume is nog steeds aanwezig en recent in zuidelijke richting 
verdubbeld met een aanbouw in dezelfde stijl. Vooruitlopend op de ingrijpende 
verbouwing van 1965-1966 werd in 1963 het klooster Bethlehem dat voor de 
huidige school stond gesloopt. Naderhand is de school nog enkele malen 
vergroot, onder meer in 1971-1972 met een achtervleugel in het verlengde van 
het bestaande gebouw en daarmee door een tussenlid verbonden. De St. 
Jozefschool, de eerste Jenaplanschool in West-Friesland, biedt thans 
onderdak aan ruim driehonderd leerlingen. 
Het schoolgebouw heeft (de achtervleugel buiten beschouwing latend) een L-
vormige plattegrond bestaande uit een langsvolume van twee bouwlagen 
waarvan de enigszins terugliggende rechter helft gedekt is met een plat dak en 
de linker helft met een schilddak waarop rode kruispannen, en rechts tegen de 
rechterzijgevel van dit langsvolume een laag dwarsvolume van één bouwlaag 
onder een plat dak met overstek. Op het platte dak boven de rechter gevelhelft 
van het langsvolume staat een vierkante schoorsteen van rode machinale 
waalsteen. De terugliggende rechter helft van de rechterzijgevel is 
opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband en wordt geleed 
door twee lisenen en bovenaan beëindigd door een kroonlijst. Het overige 
buitenmuurwerk is uitgevoerd in rode machinale waalsteen in halfsteens 
verband boven een met een rollaag afgesloten trasraam gemetseld in 
kruisverband. Boven de eerste verdieping worden deze gevels afgesloten door 
achtereenvolgens een uitkragende metsellaag, een terugliggend gepleisterd 
fries, en een houten boeiboord of, rond het schilddak, een brede zinken 
bakgoot rustend op ijzeren gootbeugels. De vensters hebben houten kozijnen 
en stalen ramen. Onder de vensters bevinden zich lekdorpels van afwaterend 
gemetselde baksteen en erboven strekken. 
De voorgevel heeft in de linker gevelhelft op beide bouwlagen twee vierruits 
vensters (elk met een tweeruits uitzetraam boven een dito vast onderraam) en 
in de enigszins terugliggende en lagere rechter gevelhelft op beide bouwlagen 
rechts een enkelruits venster en links een verdiepte entreepartij bestaande uit 
een dubbele glasdeur waarboven een betonnen luifel en een twaalfruits 
glaspui tot aan het fries. Rechts van de entree is een terracotta gevelplastiek 
aangebracht tonend een jongen naast een gehurkte man die wijst naar twee 
vogels of deze zojuist heeft losgelaten.  
De linkerzijgevel telt dertien vensterassen met zesruits vensters behalve in de 
zesde en zevende as van rechts die op beide bouwlagen voorzien zijn van een 
vierruits vensters met bovenin een tweeruits uitzetraam. De zesruits vensters 
hebben onderin een tweeruits stolpraam en bovenin een tweeruits uitzetraam 
en zijn in verband met de achterliggende klassen groepsgewijs geplaatst: drie 
drietallen en rechts een paar.   



 

In het uitgebouwde linker deel van de rechterzijgevel bevinden zich op beide 
bouwlagen vier  vierruits vensters (de twee linker vensters gekoppeld) die 
voorzien zijn van een tweeruits uitzetraam boven een vast tweeruits 
onderraam. Het door een liseen gescheiden rechter gedeelte van de uitbouw 
heeft beneden een klein dichtgezet venster en op de verdieping een 
kruisvenster. Links van de liseen bevindt zich een glasdeur met bovenlicht 
(waarin thans een rooster).  De terugliggende rechter gevelhelft telt op de 
eerste verdieping zes kruisvensters (het linker deels gewijzigd in een 
nooduitgang) en heeft op de begane grond zes bovenlichten waarvan de linker 
drie met tweeruits (uitzet)raam. Onder deze drie bovenlichten bevindt zich een 
gewijzigde entree met daarvoor een afdak in de vorm van een bitumengedekt 
lessenaardak rustend op stijlen met korbelen. Onder de drie rechter 
bovenlichten sluit het platte dak van het eerdergenoemde dwarsvolume aan. 
De noordgevel van het dwarsvolume heeft rechts twee kleine vensters en een 
tweeruits bovenlicht. In de oostgevel van het uit 1929-1930 daterende 
dwarsvolume bevinden zich twee vensters die voorzien zijn van 
lekdorpeltegels en door een middenstijl en twee kalven worden onderverdeeld: 
boven het middelste kalf bevinden zich liggende ramen met een horizontale 
roede, boven het bovenste kalf liggende uitzetramen  (de aansluitende 
oostgevel van de genoemde historiserende aanbouw links tegen het 
dwarsvolume is voorzien van twee dito vensters; in de zuidgevel hiervan twee 
vensters waarin aluminium schuiframen onder dito bovenlichten en rechts een 
glasdeur met bovenlicht).    
N.B. De in 1971-1972 gebouwde en in 1977 met een verdieping verhoogde 
achtervleugel met tussenlid maakt geen deel uit van de bescherming. 
 
Waardering 
De St. Jozefschool is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven lagere 
school uit de jaren zestig van de 20ste eeuw. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 102 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1930 opgetrokken in een door de  Amsterdamse 
School beïnvloede bouwtrant. Het pand is gebouwd in opdracht van 
broodbakker Jan Karsten Joh.zoon (geb. Blokker 1871) die er met zijn vrouw 
Antje Baars ging rentenieren. Oorspronkelijk bevond zich rechtsachter een 
bijkeuken met plat dak waarnaast een veranda. De bijkeuken raakte in 1982 
ingebouwd toen het pand naar achteren toe verlengd is en gelijktijdig links van 
het verlengde gedeelte een uitbouw met plat dak werd gerealiseerd. Deze 
aanbouw maakt met uitzondering van de oorspronkelijke bijkeuken geen deel 
uit van de bescherming. Achter het huis stonden twee kassen.  
Het vrijstaande en ten opzichte van de weg enigszins gedraaide pand heeft 
een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een 
mansardedak (waarop thans betonnen sneldekkers, vroeger rode verbeterde 
Hollandse pannen). Op het onderste dakvlak boven beide zijgevels staat 
halverwege een lage dakkapel voorzien van twee kleine liggende ramen, 
gepotdekselde zijkanten en een plat dak met overstek. De buitengevels zijn 

opgetrokken in machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg: tot 
aan de parterrevensters rode en daarboven geelrode. De overgang wordt 
geaccentueerd door een omgaande staande rollaag. Onder de dakranden 
wordt de voorgevel beëindigd door een schuin gemetselde en enigszins 
uitkragende laag van rode staande strekken en aansluitend bevindt zich in de 
top van de gevel  rood siermetwelwerk in de vorm van een verticale zaagtand 
geflankeerd door schuin metselwerk.  De zijgevels hebben bovenaan een 
bakgoot. De glas-in-loodramen in de voor- en rechterzijgevel hebben een 
groen omrand gelig fond waarin een ruitvormig middenmotief in rood en geel.  
De voorgevel heeft links een door een middenstijl in tweeën gedeeld venster 
(waarin oorspronkelijk twee schuiframen met glas-in-loodbovenlicht) en rechts 
een door smalle zijlichten en bovenlichten omgeven voordeur (oorspronkelijk 
een paneeldeur met raampje). De drie bovenlichten boven de deur zijn nog 
voorzien van glas-in-lood (bij de zijlichten was dit ook het geval). Ter hoogte 
van de verdieping bevinden zich twee schuifvensters met in de bovenlichten 
glas-in-lood, en in de top een vlieringraampje. 
De linkerzijgevel heeft rechts een smal schuifvenster en links een venster met 
bovenlicht (oorspronkelijk eveneens een schuifvenster).   
In de rechterzijgevel bevindt zich van rechts naar links een (vernieuwd) venster 
met bovenlicht, een klein valraam en daaronder een kelderkoekoek, en links 
een venster waarin twee kleine bovenlichten met glas-in-lood en onder het 
linker een onderraam. 
De door de aanbouw uit 1982 (niet beschermd) aan het oog ontrokken 
oorspronkelijke achtergevel is nog voorzien van een breed deurkozijn met 
zevenruits bovenlicht. In het kozijn bevonden zich openslaande glasdeuren die 
vanuit de achterkamer toegang gaven tot de eerdergenoemde veranda. De 
achtergevel van de bijkeuken is thans voorzien van een uitzetraam. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 102 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het tweede kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in een door de Amsterdamse 
School beïnvloede bouwtrant. 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 151 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit omstreeks 1935 opgetrokken in de stijl van de late 
Amsterdamse School. Het naar verluidt door de Hoornse architect Jorritsma 
ontworpen pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één 
bouwlaag onder een mansardedak gedekt met rode verbeterde Hollandse 
pannen. Aan de achterzijde bevindt zich een uitbouw met plat dak. De 
buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens 
verband, met uitzondering van de driehoekige top van de voorgevel die 
diagonaal gemetseld is. De zijgevels zijn voorzien van schootankers op halve 
gevelhoogte en een bakgoot. Ter weerszijden van het verdiepingvenster in de 
voorgevel bevindt zich eveneens een schootanker.  
De voorgevel heeft links een liggend driedelig venster waarin een vierkant 
middenraam tussen smalle zijlichten met blank glas-in-lood. Rechts bevindt 
zich een (vernieuwde) voordeur die geflankeerd wordt door een klein 
bovenlicht in de vorm van een hoekvenster met in beide zijden blank glas-in-
lood. Ter hoogte van de verdieping heeft de voorgevel een liggend venster 

waarin twee door een smal middenpaneel gescheiden ramen. Onder het 
verdiepingvenster rust een even brede houten bloembak op twee paar 
klossen. De vliering wordt verlicht door een klein venster bovenin de 
voorgevel.  
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een venster en links een samengesteld 
venster. De genoemde uitbouw met plat dak heeft in de linkerzijde een liggend 
venster met middenstijl.  
De rechterzijgevel is voorzien van twee vensters met bovenlicht. In de 
rechterzijde van de uitbouw bevindt zich een door een latei van uitgewassen 
grindbeton ontlaste paneeldeur waarin een raam. 
 
Waardering 
Het pand Westerblokker 151 is van algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit 
het tweede kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in de stijl van de late 
Amsterdamse School. 
 



 

______________________________________________________________ 
 

WESTERBLOKKER 153 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

datum foto: 24-06-2002 
______________________________________________________________ 
 
Omschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1928 opgetrokken in een door de Amsterdamse 
School beïnvloede bouwtrant. Het huis is gebouwd door de plaatselijke 
aannemer Botman. Vermoedelijk heeft hij het ook ontworpen. Opdrachtgever 
was naar verluidt mevrouw A. Jong-Sijm die het liet bouwen voor haar ouders. 
Het  pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van 
één bouwlaag onder een zadeldak met gering overstek en een dekking van 
rode verbeterde Hollandse pannen. Op het rechter dakvlak staat halverwege 
een kleine dakkapel voorzien van een lessenaardak en een raam met 
horizontale roede. Boven de uitgebouwde rechter helft van de rechterzijgevel 
bevindt zich een plat dak met overstek. De buitengevels zijn opgetrokken in 
rode machinale waalsteen in halfsteens verband. Ter hoogte van de 
onderdorpels van de parterrevensters is een omgaande rollaag zichtbaar en 
boven de begane grond bevindt zich in de voorgevel een staande rollaag.  
 
 

 


