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GEMEENTE: DEN HELDER
ADRES: Westgracht 44-45
KADASTRALE AANDUIDING: D 5635
DATERING: 1952
ARCHITECT: J.J. van der Leek
Alleen van belang Westgracht 44/45, niet het gehele perceel, niet Molenstraat 99
HISTORIE: Herbouw op deze plek is aangevraagd door J.J. van der Leek bij de gemeente als
herstelling oorlogsschade.
De kozijnen zijn in de afgelopen periode in een andere kleur geschilderd.
BESCHRIJVING:
Langwerpig bouwblok, met de lange gevel aan de Westgracht en de korte gevel aan de Tweede
Molendwarsstraat. Het pand ligt noord - zuid georiënteerd. Het in bruine baksteen opgetrokken pand
bezit drie bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak.
De voorgevel aan de Westgracht is symmetrisch opgebouwd. De twee entreedeuren bevinden zich
geheel links en geheel rechts in de gevel. Zij zijn voorzien van een betonnen omlijsting. Daartussen is
op de begane grond een zestal eenvoudige vierkante vensters.
Op de verdieping bevinden zich zowel geheel links als rechts een staand venster met afgeronde
hoeken en een tweetal kruisvormige roeden boven elkaar. Ertussen twee forse woonkamervensters
met draairaam.
Op de tweede verdieping zijn zes vierkante vensters.
De zijgevel toont een tuitgevel.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING:
Het pand Westgracht 44-45 (1947) van de Helderse architect J.J. van der Leek is van algemeen
cultuurhistorisch belang als voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het pand bezit een
architectuurhistorische waarde als voorbeeld van het vroege naoorlogse bouwen volgens de traditie,
met gebruikmaking van tuitgevels, baksteen, zadeldaken, Oudhollandse dakpannen, met als bijzonder
element de staande vensters boven de entreedeuren met betonnen lijsten en kruisroedenvensters.
Het pand heeft voorts een stedenbouwkundige waarde als hoekpand aan de Tweede
Molendwarsstraat. Het pand heeft verder een grote historische waarde als aanheling van de
stedenbouwkundige structuur na oorlogsgeweld.
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