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HISTORIE:
De palmkas is gebouwd als onderdeel van de in 1939 aangelegde kwekerij voor de Gemeentelijke
Reinigingsdienst en Plantsoenen. Hij werd gebouwd om de kuipplanten die ’s zomers in de stad in de
gemeentelijke plantsoenen werden geplaatst, ‘s winters vorstvrij te stallen. De kas is samen met
enkele andere elementen van dit vroegere kwekerij-ensemble, tussen 1995 en 2000 gerestaureerd.
Bij vergunning van 14-10-2011 is een deel van de voormalige overkapping van de Spoorstraat in het
ensemble geplaatst, zonder dat daarbij afbreuk is gedaan aan het gegroeide ensemble.
Door de restauratie van de palmkas, het toevoegen van andere kassen en de herinrichting van de
buitenruimte, is het complex in de loop van de tijd omgevormd tot een botanische tuin. Deze had van
1993 tot 2017 de naam “Oranjerie de groene Parel”. Vanaf 22 april 2017 heet het complex ‘Hortus
Overzee’.
Op het terrein staan nog drie historische elementen, die niet gerelateerd zijn aan de oorspronkelijke
e
kwekerij. Het gaat om een doopvont uit 1746, welke geplaatst is in de in het begin van de 21 eeuw
aangebouwde nieuwe kas; waar deze doopvont vandaan komt is niet bekend. Daarnaast is er een
oude gaslantaarn, welke oorspronkelijke geplaatst was op het Havenplein.
Midden in de oranjerietuin staat een betonnen sculptuur, waarop een historische gedenkplaat is
bevestigd: “Op 31 augustus 1923 ter herinnering aan het 25 jarig jubileum van H.M. Koningin
Wilhelmina door de burgers van Helder het gemeentebestuur aangeboden”.
Hoewel het historische en waardevolle elementen betreft, vallen zowel de doopvont, de straatlantaarn
als de historische plaquette buiten de bescherming van het gemeentelijk monument, omdat zij van
oorsprong geen relatie hebben met de gemeentelijke kwekerij.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING:
De palmkas -gerelateerd aan de geschiedenis van de oorspronkelijke gemeentelijke kwekerij- is van
algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de zeldzaamheidswaarde, de architectuurhistorische en
typologische waarde.
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