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Inleveren vóór woensdag 17.00 uur voorafgaand aan B&W-vergadering bij Kabinet/Gemeentesecretaris

Afdeling

Bouwen & Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer

Onderwerp

Palmenkas Oranjerie en reinigingshuisje Ke rkhoflaan aanwijzen als gemeentelijk monument.

Voorste l

Voo rgesteld wordt de zgn . Palmenkas op het terrein van de Oranjerie aan de Soambastraat 83,
alsmede het zgn. reinigingshuisje op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan aan te wijzen als
beschermd gemeentelijk monument. Ter kennis brengen va n commissie SO.
N.B. Zie ook advies aan wetho uder RO d.d. 15 j uni 1999.
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CLASSIFICATIE: Openbaar

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris:

Secr.
AKKOORD
BESPREKEN
KENNISGEVING
Vergadering B. &

~29 juni 1999
~

Beslissing:

Akkoord.
voorts besluit het college de gemeentelijke monumenten te
doen voorzien van een gemeentelijke aanduiding. Hierbij
kan eenzelfde vorm worden gebruikt als door het Rijk
gebeurt, maar in bijvoorbeeld een andere kleurstelling (
voorbeeld: gemeente Apeldoorn).
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Inleveren vóór woensdag 17.00 uur voorafgaand aan B&W-vergadering bij Kabi ,et/Gemeentesecretaris

Afdeling

Bouwen & Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer

Onderwerp

Voornemen aanwijzen div. objecten als beeldbepalend pand en gemeentelijk monument.

Voorstel

Voorgesteld in te stemmen met het advies van de Monumentencommissie om div. objecten aan
te wijzen als beeldbepalend pand en gemeentelijk monument, dan wel te schrappen van de lijst,
conform advies aan wethouder RO d.d. 21 maart jl.
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REGISTER GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
GEMEENTE: DEN HELDER
ADRES: Kerkhoflaan (drenkelingenhuisje en aula)
KADASTRALE AANDUIDING:
DATERING: circa 1910 (aula) en circa 1936 (reinigingshuisje)
ARCHITECT: J.J. van der Leek (reinigingshuisje)

HISTORIE:
De aula werd verbouwd door aan de zuidgevel een voorbouw met schilddak toe te voegen, waarin
de huidige entree is gevestigd . Later is aan deze aanbouw wederom een verbindende bouwmassa
toegevoegd. Het geheel werd in 2002 gerenoveerd.
Het reinigingshuisje is in 1936 gebouwd door de Helderse architect J.J. van der Leek ten behoeve van
de Israëlische begraafplaats, van belang voor de Joodse traditie van reiniging van het ontzielde
lichaam . Het gebouw is ook gebruikt als drenkelingenhuisje.

BESCHRIJVING:
Bebouwing op de begraafplaats van Den Helder, die bestaat uit een centraal ontvangstgebouw (aula)
en een reinigingshuisje (ook bekend als drenkelingenhuisje), op het gedeelte van de Joodse
begraafplaats.
Het aulagebouw van de Algemene Begraafplaats ligt op samengestelde plattegrond en wordt afgedekt
met een gebroken, in- en uitgezwenkte mansardekap, welke is belegd met rode pannen. De latere
aanbouw aan de zuidzijde valt niet onder de bescherming.
Het gebouw wordt gekenmerkt door een symmetrische aanleg met sterk geprononceerde
middenbouw, waarin de oorspronkelijke entree lag. Het gebouw staat op een bakstenen plint van
staande stenen; een zelfde staande bekroning bevindt zich langs de daklijst (op klossen) en boven de
gevelopeningen. De vernieuwde entree aan deze gevel behoort niet bij het oorspronkelijke ontwerp en
valt buiten de bescherming .
Het reinigingshuisje staat op rechthoekige plattegrond en wordt afgedekt met een hoog, met zwarte
pannen gedekt zadeldak, dat ver oversteekt. Het heeft Traditionalistische stijlelementen : iets gerende
gevels, forse kozijnen en in het metselwerk toegepast kettingverband .
Van oorsprong was er in de detaillering van entreepartij en vensters een invloed van de Amsterdamse
Schoolstijl zichtbaar, echter deze elementen zijn in de loop van de tijd verwijderd .

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING
De aula van de begraafplaats is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de
architectuurhistorische waarde. Deze uit zich in de gave stijlkenmerken uit de bouwtijd : een
combinatie van pleisterwerk en baksteen, roedevensters, gootlijst op klossen en een kleurstelling van
rood, groen en wit. Het gebouw is verder van belang vanwege de typologie als speciaal type gebouw
op de begraafplaats.
Het reinigingshuisje is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de grote funeraire waarde in
relatie tot de Joodse begraafrituelen. Daarnaast is er sprake van enige architectuurhistorische waarde
vanwege de gebruikte stijlkenmerken uit de bouwperiode.

Auteur: An ita van Breugel
Datum beschrijving : november 2012
Literatuur: Jan T. Bremer, Helders erfgoed, 2008, pag . 37
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