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Als je vanaf de Provincialeweg de Zwaagmergouw 
op rijdt, doemt de sculpturale verschijning van het 
Hoornse Stadhuis op. Een prominent gebouw dat 
opgaat in zijn omgeving. Het Stadhuis is alzijdig in 
een groene setting en overkluist de Groene Wijzend, 
het vroegere grenswater tussen Hoorn en Zwaag. Het 
ontwerp is van Guus Küpfer van architectenbureau 
Tauber: een bureau dat bekend stond om zijn 
functionele ontwerpen, afgestemd op de wensen van 
de opdrachtgever. Ze leverden helder vormgegeven, 
eerlijke gebouwen die zorgvuldig gedetailleerd 
werden, met een hoogwaardig materiaalgebruik en 
een subtiele, ingetogen ornamentering. In het geval 
van het Hoornse Stadhuis heeft die eerlijke, heldere 
ontwerpkracht een wat frivool karakter gekregen 
door het gebruik van primaire kleuraccenten. 

Een plan om een fietsstalling te bouwen in de tuin vlak 
voor de ramen van de raadzaal leidde in 2014 tot de 
opmerking in de commissie voor monumenten en 
welstand dat meer waardering en respect voor 
architectonische kwaliteiten van het Stadhuis op zijn 
plaats zou zijn. Deze observatie werd opgepikt door 
het gemeentelijk bureau Erfgoed. Het Stadhuis werd 
goed gedocumenteerd met historische en actuele 
foto’s door Henk de Visser van MOOI Noord-Hol-
land. In 2016 hield hij samen met de toen 86 jaar 
oude architect Küpfer op basis van deze beelden een 
presentatie over het Stadhuis. Ook architect Piet 
Tauber was hierbij. Het verhaal achter het Stadhuis 
bleek veelzijdiger dan velen wellicht hadden 
verwacht, de architectuur waardevoller. 

In dit document is het gebouw uitgebreid beschreven, 
de waarden zijn benoemd en de geschiedenis 
verklaard. Kennis is liefde, zeggen ze wel eens. Hoe 
meer we van het Hoornse Stadhuis te weten komen, 
hoe dierbaarder het gebouw ons wordt. Als het 
zorgvuldig gebeurt, kan het gebouw prima aange-
past worden aan nieuwe functies en eisen van de 
huidige tijd, zonder aan kwaliteit in te boeten. Het 
gebouw verdient een duurzame, respectvolle 
toekomst.

Inleiding 
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Met de opening van het nieuwe stadhuis aan de 
Nieuwe Steen in 1977 kwam een einde aan de 
versnipperde huisvesting van van het bestuur en 
ambtelijke organisatie van de gemeente Hoorn. Tot 
die tijd fungeerde het statenlogement aan de 
Nieuwstraat als stadhuis en boden diverse panden in 
de historische binnenstad onderdak aan gemeentelij-
ke diensten. Nadat begin jaren zeventig was besloten 
om de gemeenten Zwaag en delen van Blokker bij 
Hoorn te voegen, werden plannen ontwikkeld voor 
een nieuw stadhuis. Bovendien was Hoorn als gevolg 
van de derde nota Ruimtelijke Ordening in 1974 
aangewezen tot groeikern, waarmee de stad qua 
inwonertal en oppervlak in enkele decennia fors zou 
groeien.

 Vanwege de ligging aan het IJsselmeer was uitbrei-
ding van de stad alleen mogelijk in noordelijke 
richting. De dorpskernen van Blokker en Zwaag 
werden opgenomen in de nieuwe groeikern. Het 
geografisch middelpunt van de nieuwe groeikern 
werd aangewezen als ideale locatie voor het nieuwe 
stadhuis. De naam Nieuwe Steen werd gekozen als 
herinnering aan de oude bestuurscentra van Hoorn 
aan de Roode Steen en het statenlogement nabij de 
blauwe steen. 

Nieuw stadhuis voor 
groeikern Hoorn
Stadhuis Hoorn, Nieuwe Steen 1

architect: ir. Guus Küpfer (Architectenbureau Tauber Alkmaar bv)

bouwjaar: eerste fase 1974-1977, tweede fase 1977-1981 

binnenhuisarchitect: Hans Martin (Architectenbureau Tauber Alkmaar bv)

landschapsarchitect: Piet Blaauboer

beeldend kunstenaar: Joost Baljeu

9

Foto’s links: het gebouw in zijn omgeving (2016)



10
STADHUIS HOORN
BESCHRIJVING ARCHITECTONISCHE WAARDEN



In september 1974 werd aan architectenbureau 
Tauber uit Alkmaar opdracht verstrekt voor het 
ontwerp van het nieuwe stadhuis, dat in twee fases 
gerealiseerd zou worden. Architect en partner Guus 
Küpfer werkte de opdracht zelfstandig uit.  Het eerste 
bouwdeel werd in januari 1977 opgeleverd. In juni 
van dat jaar werd gestart met het ontwerp van de 
tweede fase, die in maart 1981 gereed kwam. De 
twee bouwdelen liggen - heel symbolisch - aan twee 
kanten van het water van de Groene Wijzend de 
voormalige grens tussen Hoorn en Zwaag, en worden 
door een bebouwde brug met elkaar verbonden. Op 
16 juni 1981 werd het stadhuis officieel geopend 
door toenmalig minister van Volkshuisvesting jhr. 
Pieter Beelaerts van Blokland.

Opdracht 
aan Tauber
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Het stadhuis is vrijstaand gesitueerd op een ruime 
kavel en is ten opzichte van de omgeving op een iets 
verhoogd maaiveld geplaatst. Hoewel het complex in 
twee fasen is gerealiseerd, is het als een geheel 
ontworpen. Elk bouwdeel wordt gevormd door twee 
in elkaar geschoven volumes met een vierkant als 
basis. Het hart van deze carré’s wordt gevormd door 
een open en centrale ruimte. Beide bouwdelen zijn 
gedeeltelijk voorzien van een souterrain dat deels in 
het verhoogde maaiveld is weggewerkt. 

Het hart van het oostelijke carré van de eerste fase 
wordt gevormd door de publiekshal met bovenlig-
gende vide, die over de volledige bouwhoogte van 
drie verdiepingen is doorgezet. De verschillende 
kantoorvertrekken, garderobes en toiletgroepen zijn 
rondom deze vide gegroepeerd. Het westelijke carré 
heeft een vergelijkbare opzet maar dan met twee 
verdiepingen rondom een patio. Op het kruispunt van 
de twee vierkanten bevinden zich het hoofdtrappen-
huis en de liftkoker met direct hiernaast de hoofdin-
gang. Deze richt zich op het zuiden, naar de 
bestaande stad. 

In de tweede fase, dat via het tweelaagse brugge-
bouw met het eerste bouwdeel is verbonden, keert het 
principe van de in elkaar geschoven volumes in iets 
andere vorm terug. De verschillende kantoorvertrek-
ken, waaronder diverse spreekkamers en het bedrijfs-
restaurant (na een latere verbouwing) zijn rondom 
een dubbelhoge foyer gegroepeerd. De deels 
verdiepte raadzaal is aan de noordwestzijde als een 
tweede carré in dit volume geschoven. De raadzaal 
kan in de avonduren afzonderlijk worden gebruikt en 
kreeg hiervoor een aparte ingang. Vide, patio en 
foyer vormen duidelijke oriëntatiepunten in het 
gebouw. 

Ruimtelijke
opzet 
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De keuze voor de carrévorm is het resultaat van het 
streven om de communicatie tussen de ambtenaren te 
bevorderen. Lange gangen ontbreken en de zichtlij-
nen door vide, patio en foyer versterken de onderlin-
ge relaties tussen verdiepingen en afdelingen. Voor 
het berekenen van de ruimtebehoefte werd gebruik 
gemaakt van de normering van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin aantal 
vierkante meters per functie was vastgelegd. Daar-
naast hadden de medewerkers van de gemeente 
Hoorn verschillende eisen ten aanzien van hun 
werkplek, waarbij sommigen juist een open kantoor-
landschap prefereerden en anderen een eigen kamer. 
Deze uitgangspunten hebben geleid tot een gemeng-
de en gevarieerde vloerindeling van kantoortuinen en 
werkvertrekken van verschillende grootte. Küpfer 
baseerde de indelingsmogelijkheden op een grid- en 
kolommenstructuur van 5,40 meter hart-op-hart, die 
consequent zijn toegepast in beide bouwdelen. Deze 
is onderverdeeld in drie eenheden van 1,80 meter, 
maatgevend voor de breedte van de werkvertrekken. 

Indeling
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De eerste fase (gebouw A en B) is gereed. De brug over de Groene Wijzend en gebouw C moet nog gebouwd worden 
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De onregelmatige plattegrond heeft in combinatie 
met de verschillende bouwhoogtes, de uitgebouwde 
volumes op de begane grond en de naar boven toe 
verjongende verdiepingen tot een sculpturaal 
gebouw geleid. Het stadhuis is bovendien opgezet 
als een alzijdig gebouw dat zich naar alle windrich-
tingen met min of meer gelijkwaardige gevels 
presenteert. Het basement van het gebouw is 
opgetrokken uit lichtrode baksteen. Door het geacci-
denteerde maaiveld en de ligging aan de Groene 
Wijzend manifesteert het basement zich soms als een 
bescheiden plint en soms als een kademuur aan het 
water. Dezelfde baksteen is rondom toegepast voor 
keermuren en trappartijen waardoor het gebouw 
bijna organisch is verankerd aan omgeving en 
ondergrond. De vensters in het basement zijn 
uitgevoerd als diepe, horizontale sleuven. 

Sculpturaliteit
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De gevels boven het basement worden bepaald door 
de stapeling van doorgaande raamstroken en 
uitkragende borstweringen. Door de schuine plaat-
sing en met leien beklede borstweringen ogen de 
verdiepingen samen als een immense kap. Dit wordt 
versterkt door de naar boven toe verjongende 
verdiepingen, de verhoogde borstweringen ter 
plaatse van de terrassen en de bovenste verdieping 
van fase 2 die in zijn geheel als ‘kap’ is vormgege-
ven. Alleen op het dak van fase 1 keert het baksteen 
van het basement terug in het uitgebouwde lift- en 
trappenhuis, dat aan de zijde van de hoofdingang tot 
een torenachtig volume is doorgezet en is voorzien 
van carillon en uurwerk. Het carillon heeft de bijnaam 
Dolle Willem, vernoemd naar Willem V die in 1357 
stadsrechten aan Hoorn verleende, en is voorzien van 
een gravure met de spreuk “tempus loquendi tempus 
tacendi”. 

De doorgaande raamstroken zijn uitgevoerd in 
kobaltblauwe aluminium kozijnen, onderbroken door 
gele penanten ter plaatste van de kolommen. De 
positie van de kolommen wordt bovendien benadrukt 
door een kleine verhoging in de bovenrand van de 
borstweringen en gemetselde aanzetten in het 
basement. De indeling van de raamstroken is een 
afgeleide van de stramienmaat van 5,40 meter en de 
hierop gebaseerde indelingsmogelijkheden. Door 
uitbouwen op de begane grond en de verjonging van 
de verdiepingen zijn terrassen en doorgaande 
balkons gecreëerd. Deze zijn voorzien van verlaagde 
borstweringen met brede bandvormige balustrades in 
een opvallend rode kleur. Op enkele plekken zijn 
deze overhoeks doorgezet ter versterking van de 
alzijdigheid van het gebouw. De onderzijde van de 
uitkragende borstweringen zijn met vurenhouten 
latten bekleed. De binnengevel van de patio heeft 
een identieke opzet als de buitengevels. 

Stapeling
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De officiële opening met de onthulling Van de tekst Stadhuis Hoorn 1981 in romeinse cijfers. 
In de boot de Burgemeester van Hoorn en de Commissaris van de Koningin
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Küpfer koos op de eerste plaats voor traditionele 
Nederlandse bouwmaterialen als baksteen, leisteen 
en hout waarmee hij een relatie wilde leggen met de 
historische binnenstad van Hoorn en het omringende 
landschap waarin rode baksteen dominant is. 
Daarnaast was de keuze voor deze traditionele 
materialen ook ingegeven door de subsidie op 
arbeidsintensieve bouwactiviteiten. De gevel van de 
raadzaal heeft bewust een meer transparant karakter 
gekregen door de toepassing van verdiepingshoge 
glaspuien in een gekartelde, erkerachtige vorm. De 
dakrand van de raadzaal kreeg een extra accent met 
rode, verticale ribben. Op meerdere plekken zijn de 
gevels verbijzonderd, zoals de houten pergola’s die 
de terrassen op de verdiepingen enige intimiteit 
geven, en de met brons beklede uitsparingen voor de 
vensters in de kapverdieping. Op de borstwering van 
de verbindingsbrug is een hardstenen strook aange-
bracht met in klassieke gouden letters de inscriptie 
“Stadhuis Hoorn MCMLXXXI”. 

Verbijzonderingen
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Voor het interieur werkte Küpfer nauw samen met 
binnenhuisarchitect en collega J.A. Martin. De basis 
wordt gevormd door dezelfde materialen van buiten 
ook binnen toe te passen. De lichtrode baksteen van 
het basement is veelvuldig toegepast vooral in de 
publieke ruimten als trappenhuizen, publiekshal, vide 
en foyer. De plafonds van deze ruimten zijn deels met 
dezelfde vurenhouten latten bekleed als de uitkragen-
de borstweringen en deels met houtwolcementpane-
len. Bruin vormt de verbindingskleur tussen de 
natuurlijke materialen en de in primaire kleuren 
uitgevoerde interieurelementen zoals de oorspronke-
lijk gele en rode buisframe trapleuningen, de roodge-
lakte videranden en de kobaltblauwe kozijnen. De 
betonnen kolommen waren oorspronkelijk bruin 
geschilderd en de inkepingen, aangebracht om ze 
minder massief te laten lijken, in geel. 

Samenhang

Door het materiaal- en kleurgebruik, maar ook door 
terugkerende elementen is een sterke samenhang 
tussen interieur en exterieur bereikt. De rode bandvor-
mige balustrades en de rode ribben op enkele 
plekken in de vide en de trappenhuizen vormen een 
echo van de balustrade en ribben buiten. Het 
expressieve kleurgebruik – een zeldzaamheid in de 
door bruintinten gedomineerde jaren zeventig - is in 
de raadzaal enigszins afgezwakt. Door de grote 
glaspuien en de violetblauwe plafonds is hier een 
lichtere atmosfeer bereikt. De oorspronkelijke 
afwerking van het interieur is in de loop van de jaren 
verwaterd. De samenhang tussen belangrijke 
publieke ruimten zoals het hoofdtrappenhuis, de 
publiekshal, de foyer en de raadzaal is door verschil-
lende verbouwingen verdwenen. In de vide boven de 
publiekshal, de gangen rondom de foyer en patio is 
het oorspronkelijke karakter van het interieur echter 
goed bewaard gebleven.  

Interieur
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Bij de bouw van overheidsgebouwen werd vanaf de 
jaren vijftig van de vorige eeuw veelvuldig gebruikt 
gemaakt van de zogenaamde percentageregeling 
van Rijk, provincies en gemeenten, waarbij tot 1,5 
procent van de bouwkosten mocht worden besteed 
aan kunstopdrachten. Voor de nieuwbouw van het 
stadhuis konden uit het beschikbare budget twee 
opdrachten voor de ‘decoratieve aankleding’ van het 
gebouw worden verstrekt. Op instigatie van een 
speciale kunstcommissie, waarin naast medewerkers, 
kunstadviseurs ook de architect was vertegenwoor-
digd, maakte beeldend kunstenaar Joost Baljeu een 
metaalplastiek, dat als een autonoom object in de 
vide is gehangen. De ruimtelijke opzet van het 
gebouw met in elkaar geschoven volumes vormde 
ook het leidmotief voor de vormgeving van de 
plastiek. Met zijn dynamische vorm versterkt het de 
ruimtelijkheid van de vide. 

Monumentale 
kunst 
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Een tweede kunstopdracht werd verleend aan 
landschapsarchitect Piet Blaauboer. Hij ontwierp, als 
onderdeel van de inrichting van de buitenruimte 
rondom het stadhuis, piramidevormige straatobjecten 
en een fontein bij de hoofdingang. De piramidevormi-
ge objecten zijn verdwenen, maar de basis van de 
fontein, een uit betonnen scherven opgebouwde 
plastiek, is nog aanwezig. De vijver eromheen is 
enkele jaren geleden drooggelegd en de fontein niet 
meer in werking. Blaauboer sloot met het ontwerp 
voor de buitenruimte aan op de sculpturale opzet van 
het gebouw. Paden, terrassen en trappen zijn als 
driedimensionale elementen in het geaccidenteerde 
maaiveld opgenomen en versmelten met de kades en 
keermuren van het gebouw. Buitenruimte en architec-
tuur zijn op deze manier met elkaar verweven. Enkele 
zwerfkeien en forse eerste-orde bomen zorgen voor 
natuurlijk contrast in het architectonische buitenruimte-
ontwerp. Ook in de patio keren de zwerfkeien terug. 
Om de lichtinval niet te veel te beperken is hier een 
dunbladerige Ginkgo geplant.

Buitenruimte
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Op 26 oktober 2016 verzorgden Guus Küpfer en Henk de Visser een presentatie over het Stadhuis van Hoorn in de Raadzaal.
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Architect Guus Küpfer was een van de partners bij 
architectenbureau Tauber Alkmaar bv. Dit bureau 
werd in de jaren vijftig opgericht door de onlangs 
overleden prof. ir. Piet Tauber (1927-2017). Na zijn 
studie aan de Technische Hogeschool in Delft maakte 
Tauber in korte tijd naam met de in 1959 gewonnen 
prijsvraag voor de Provinciale Bibliotheek in Leeuwar-
den en een jaar later met de prestigieuze opdracht 
voor het ontwerp voor de kanselarij van de Neder-
lands Ambassade in Washington DC. Hij ontwikkelde 
zich tot ontwerper van een groot aantal raadhuizen 
en andere publieke gebouwen in heel Nederland. 
Zijn motto ‘bouwen naar opdracht’ leidde tot een 
grote verscheidenheid in functie en verschijningsvorm 
van zijn ontwerpen. Piet Tauber was wars van modes 
en stijlen. Hij paste zowel traditionele uitgangspunten 
als moderne inzichten toe. Er is geen sprake van een 
eenduidige signatuur, vooral omdat er veel ontwer-
pers en meerdere partners binnen het bureau 
werkten. In de jaren tachtig werd Tauber een van de 
meest gevraagde raadhuisarchitecten voor kleine tot 
middelgrote gemeenten in Nederland. 

Oeuvre 

Guus Küpfer kwam in 1966, vier jaar na zijn afstude-
ren, in dienst en zou na enkele jaren ook zelfstandig 
aan opdrachten werken. Tauber gaf hiervoor alle 
ruimte, middelen en credits. In publicaties over Tauber 
worden enkele door zijn partners ontworpen 
gebouwen genoemd, maar ontbreken uitgebreide 
beschrijvingen. Dat maakt het ontwerp van Küpfer 
moeilijk te plaatsen in het oeuvre van het bureau. Het 
gebouw vertoont met zijn horizontale raamstroken en 
met leien beklede borstweringen op het eerste gezicht 
overeenkomsten met het (inmiddels gesloopte) 
bedrijfspand Schuurman, en het raadhuis van 
Doetinchem, drie veelbesproken ontwerpen uit de 
jaren zestig. Het stadhuis van Hoorn vertoont echter 
een veel grotere sculpturaliteit in opzet en uitstraling. 
Ook het kleurgebruik is veel expressiever dan de 
meeste ontwerpen van Tauber en partners. 

Bureau Tauber 
en partners
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Sinds de oplevering in 1981 is het gebouw op 
verschillende momenten verbouwd, maar dit heeft niet 
tot structurele veranderingen van hoofdvorm en 
architectuur geleid. Een deel van de begane-grond-
pui met de entreepartij is vervangen en naar voren 
geplaatst. In het interieur zijn vooral de representatie-
ve delen gerenoveerd, zoals de publiekshal en de 
raadzaal. Ook het centrale trappenhuis kreeg een 
andere uitstraling. Het bedrijfsrestaurant werd 
verplaatst naar de begane grond van fase 2, gebouw 
C, waarbij het terras op de zuidwestzijde is dichtge-
zet. Op het voorterrein werd een nieuwe, verbrede 
route naar de hoofdingang aangelegd. De vijver 
rondom de plastiek en de bijbehorende fontein 
werden drooggelegd. 

Belangrijkste 
wijzigingen
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Voor de waardering van het stadhuis is gebruikt 
gemaakt van de waarderingscriteria voor bouwkunst 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze 
worden algemeen beschouwd als de standaard voor 
het vaststellen van de monumentale waarden. De 
waardering is gebaseerd op vijf hoofdcriteria, die zijn 
onderverdeeld in een aantal subcriteria. In de 
onderstaande waardering wordt aangegeven welke 
criteria voor de waardering van het stadhuis van 
toepassing zijn, voorzien van een korte motivering. 

I. Cultuurhistorische waarden

1. belang van het object/complex als bijzondere 
uitdrukking van (een) culturele, sociaal-economische 
en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke 
ontwikkeling(en); 

De ligging van het stadhuis, precies op de voormalige 
grens van Hoorn en Zwaag, symboliseert de samen-
voeging van de gemeente Hoorn met Zwaag en 
delen van Blokker. Het stadhuis biedt onderdak aan 
bestuur en ambtelijke organisatie van de nieuwe 
gemeente. 

2. belang van het object/complex als bijzondere 
uitdrukking van (een) geografische, landschappelijke 
en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling; 

Het stadhuis is gesitueerd in het geografische hart van 
het nieuwe Hoorn. Het geeft daarmee  uitdrukking 
aan de sterke groei van Hoorn als gevolg van de 
aanwijzing tot groeikern in 1974. 
 
3. belang van het object/complex als bijzondere 
uitdrukking van (een) technische en/of typologische 
ontwikkeling(en); 

Het stadhuis heeft een open en neutrale gebouwstruc-
tuur. Het onderscheid tussen representatieve functies 
en kantoorruimten is niet afleesbaar, met uitzondering 
van de transparante raadzaal. Daarmee is het 
gebouw representatief voor de typologische ontwik-
keling van raadhuizen in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, waarin het streven naar transparantie en 
toegankelijkheid centraal stond.  

II. Architectuur- en kunsthistorische waarden 

2. bijzonder belang van het object/complex voor het 
oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of 
kunstenaar; 

Het stadhuis is een van de eerste in een serie raadhui-
zen die architectenbureau Tauber in de derde kwart 
van de vorige eeuw bouwde en bovendien exempla-
risch voor de ontwikkeling en het oeuvre het bureau, 
waarbij partners zoals Guus Küpfer geheel zelfstan-
dig aan opdrachten werkten. 
 
3. belang van het object/complex wegens de 
hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het 
ontwerp; 

Het stadhuis heeft een bijzondere ruimtelijke opzet die 
in combinatie met de zorgvuldige architectonische 
uitwerking tot een zeer sculpturaal en alzijdig 
gebouw heeft geleid, en vanuit alle windrichtingen 
een dynamisch beeld oproept. 
 
4. belang van het object/complex wegens het 
bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of 
monumentale kunst; 

Waardering
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Door het gebruik van traditionele bouwmaterialen als 
baksteen, leisteen en hout is op een subtiele manier 
aansluiting gezocht bij de lokale bouwkunst, zonder 
de historische vormentaal over te nemen. De plastie-
ken van Baljeu en Blaauboer zijn onlosmakelijk met 
het gebouw verbonden en onderstrepen de ruimtelij-
ke opzet en plasticiteit. 
 
5. belang van het object/complex wegens de 
bijzondere samenhang tussen exterieur en interi-
eur(onderdelen). 

Door het consequente materiaalgebruik, kleurtoepas-
sing en repetitie van architectonische elementen is een 
sterke onderlinge samenhang tussen in- en exterieur 
bereikt.

III. Situationele en ensemblewaarden 

1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhisto-
risch, functioneel en/of architectuurhistorisch en 
visueel) onderdeel van een complex; b. bijzondere 
betekenis van het complex voor het aanzien van zijn 
omgeving, wijk, stad of streek; 

Het stadhuis heeft als belangrijk publiek gebouw een 
markante positie in de wijk Nieuwe Steen, het 
geografische hart van Hoorn, die wordt onderstreept 
door de alzijdige en sculpturale opzet.   

2. a. bijzondere betekenis van het complex wegens 
de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in 
relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context 
en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzie-
ningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of 
archeologie; 

De verhoogde ligging aan de Groene Wijzend heeft, 
in combinatie met de sculpturale opzet en het 

architectonische buitenruimteontwerp, tot een 
bijzonder ruimtelijk ensemble geleid. Gebouw, 
openbare ruimte en waterstructuur zijn tot een 
samenhangend geheel met elkaar verknoopt. 

IV. Gaafheid en herkenbaarheid 

1. belang van het object/complex wegens de 
architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid van 
ex- en/of interieur; 

Ondanks latere wijzigingen is de architectonische 
uitstraling van het stadhuis goed bewaard gebleven. 
Vooral aan de buitenzijde zijn de oorspronkelijke 
materialen en kleuren vrijwel ongewijzigd. In het 
interieur zijn de representatieve ruimten gemoderni-
seerd, maar oorspronkelijke indeling en materiaalge-
bruik zijn nog ruimschoots aanwezig en herkenbaar.

5. belang van het complex wegens de gaafheid en 
herkenbaarheid van het gehele ensemble van de 
samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, 
hekwerken, tuinaanleg e.d.); 

Het in samenhang ontworpen ensemble van stadhuis, 
terreininrichting en openbaar groen is nog groten-
deels gaaf en herkenbaar. 

V. Zeldzaamheid

1. belang van het object/complex wegens absolute 
zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtech-
nisch, typologisch of functioneel opzicht; 

Het stadhuis vormt één van de architectonische 
hoogtepunten uit de jaren zeventig, een belangrijke 
bouwperiode voor groeikern Hoorn. 
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Joost Buchner, Architectuurgids Hoorn 1960-2010, Hoorn 2012
Buro Voorlichting, Gemeente Hoorn, Stadhuis van Hoorn, 1981 (brochure)
David Keuning, Piet Tauber: bouwen naar opdracht, Rotterdam 2012 
Bouwdossier Stadhuis Hoorn, Hoorn 2013
PowerPointpresentatie ‘stadhuis van Hoorn monumentwaardig’ Henk de Visser 2016
Interview met Guus Küpfer, Heiloo, 15 mei 2017

Uitgave MOOI Noord-Holland

Auteur: 
drs. Wijnand Galema, architectuur historicus

Met bijdragen van:
Henk de Visser (Projectleiding, MOOI Noord-Holland)
drs. Dorine van Hoogstraten (MOOI Noord-Holland)

Inhoudelijk meegelezen door:
drs. David Keuning (auteur Piet Tauber: bouwen naar opdracht)
Pieter Meijers ( Bureauhoofd Erfgoed gemeente Hoorn)

Fotografie:
Henk de Visser en archief Hoorn

Vormgeving
Toprapport | Merijn Groenhart

Colofon

Bronnen
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Bijlage
Stadhuis van Hoorn, Brochure bij opening van de 2e fase
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