REGISTER GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
GEMEENTE: DEN HELDER
ADRES: Zeeweg 10 1783 AC
KADASTRALE AANDUIDING: E 4256
DATERING: 1949
ARCHITECT: Bouwkundige Dienst voor het Loodswezen, medewerking van Wieger Bruin.

HISTORIE:
De aanvraag die bij de gemeente werd ingediend dateert van 1947 en luidde: “Aanvraag voor een
uitkijktoren met geleidelicht aan het Schulpgat”. Het is een vroege naoorlogse toren waarbij met
behulp van het naoorlogse radar de zeestromen in de gaten werden gehouden na een periode van
oorlog. Wieger Bruin heeft zich met het ontwerp bemoeid, hij vond de toren aanvankelijk te plomp en
adviseerde om de toren iets verjongen (naar boven toe smaller te maken).

BESCHRIJVING:
Vierkante bakstenen toren, bestaande uit vier bouwlagen waarop een betonnen, omlopend balkon is.
Het geheel vormt een topverdieping met platte betonnen afdekking.
De toren is opgetrokken uit een donkerrode handvormsteun in zogenaamde reuzenmoppen
(waarschijnlijk de firma Ouderzorg uit Alphen a/d Rijn, de enige producent van dergelijke grote
bakstenen). De bouwstijl waarin de toren is opgetrokken doet sterk aan architect Kropholler denken,
met vellingranden en fors geheng.
Alle gevels zijn vrijwel identiek, met uitzondering van de hoofdgevel (oost), waarin, in een lichte
boogbekroning met vellingranden aan de zijkant de houten entreedeur is gevestigd. In andere gevels
zijn geen of eenvoudiger entreedeuren gemaakt. Wat bij alle gevels hetzelfde is, is de drie of vier
boven elkaar geplaatste vensters met één kruisroede en aan de bovenzijde voorzien van een licht
getoogde strekkenlaag in het metselwerk. Het uitzichtplatform is vooral in beton samengesteld.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING
De kustwachttoren in Huisduinen is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de typologie die
zeer kenmerkend is voor de naoorlogse periode van de wederopbouw. Vanuit die optiek is er ook
sprake van monument van bedrijf en techniek (radar was een nieuwe naoorlogse uitvinding).Voorts is
er vanwege de markante ligging en de duidelijk aan de functie gerelateerde locatie tevens sprake van
een grote situering- of stedenbouwkundige waarde. Er is ook sprake van een architectuurhistorische
waarde, vanwege de traditionele stijlkenmerken, die zo kort na de oorlog nog volop werden toegepast
en die in dit geval gerelateerd kunnen worden aan de architect Kropholler
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Gemeentelijk monument.

Geachte zie 2e regel van de lijst,
Bij brief van 27 november 1996, kenmerk 16332/S&B, berichtten wij u over ons voornemen tot
het aanwijzen van het bij u in eigendom zijnde pand (zie 3e regel van de lijst) als gemeentelijk
monument. Wij delen u mede dat wij ip.middels overeenkomstig ons voornemen besloten
hebben het pand (zie 3e regel van de lijst) aan te WIJzen als geme~_ntelijk monument.
Dit leidt er niet toe dat u geen enkele wijziging meer aan uw pand mag aanbrengen.
Wel heeft u voor de meeste verbouwingen naast een bouwvergunning nu tevens een
monumentenvergunning nodig. Ook voor het aanbrengen van wijzigingen enz. aan/van het
gemeentelijk monument die niet bouwvergunningplichtig zijn, dient (wel) een
monumentenvergunning te worden aangevraagd. Zowel een bouw- als een
monumentenvergunning kunt u bij ons college aanvragen. We proberen op die manier de
historisch waardevolle onderdelen van het pand te behouden en hierdoor een bijdrage te
leveren aan het in ere behouden van het verleden van Den Helder.
Ter informatie treft u hierbij een folder van de Monumentenwacht Noord-Holland aan. De
inspecteurs van de Monumentenwacht kunnen u behulpzaam zijn bij het instandhouden van uw
historisch bezit! Wellicht komt uw pand na renovatie in aanmerking voor de jaarlijks door ons
toe te kennen renovatieprijs. De prijs bestaat uit een schildje met het wapen van Den f-Ielder,
en een financiële bijdrage van f 1.000,-. Het schildje kunt u als trotse eigenaar aan de gevel van
uw pand bevestigen. Wellicht kunnen wij met de financiële steun van de renovatieprijs een
steentje bijdragen aan het onderhoud van voor onze stad historisch waardevolle panden.

Bereikbaar met
buslijnen 2 en 150
Postbank 567870
V.S.B.-Bank 84.09.59.990

Indien u het met onze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te
worden ingediend binnen zes weken na datum van verzending van deze brief. Een
bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van uw bezwaar.
Uw bezwaar schorst niet de werking van ons besluit. Indien u van mening bent dat onverwijlde
spoed, gelet op uw belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist, kunt u deze
voorziening aanvragen, gelijktijdig met of na het indienen van uw bezwaarschrift, bij de
President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, Kruseman van Eltenweg 2, Postbus
252, 1800 AG Alkmaar.
In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan één onderwerp behandelen.

Wij zijn van plan in de media enige aandacht te geven aan de huidige beeldbepalende en
monumentale panden in Den Helder. Het kan zijn dat u daarom binnenkort iemand tegenkomt
die namens de gemeente een foto van de buitenzijde van uw pand neemt, of alleen van enkele
onderdelen daarvan, bv. een dakkapel of een fraaie deurpartij. Deze foto's willen we bv.
gebruiken voor een foto-expositie of een klein stukje in de krant. Indien u hiertegen bezwaren
heeft, kunt u dat aan onze contactpersoon mededelen.
Voor verdere informatie over subsidieregelingen voor particuliere woningverbetering en het
herstel van karakteristieke elementen van panden, verwijzen wij u naar de reeds genoemde
brief van 27 november 1996. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon via het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer.
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Verzendlijst, behoort bij briefvan 21 juli 1998, kenmerk 13129/S&B.
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Loodsgracht 53
178 1 KN Den Helder
betreft Loodsgracht 52-53

de Staat der Nederlanden, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Piesmanweg 1-6
2500 EX Den Haag
J betreft: Zeeweg 12a (kustwachttoren)

