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Monumentnummer: 0601 

 
Status: Gemeentelijk monument  
Inschrijving register: 29 juni 2021 

Kadaster deel/nr: 4836 

 

Woonplaats 

Hippolytushoef 

Gemeente 

Hollands Kroon 

Provincie 

Noord-Holland 

Straat 

Nieuwstraat 

Nr. 

44 

Toev. 

 

Postcode 

1777 CM 

Woonplaats 

Hippolytushoef 

  

Kadastrale gemeente 

WRG01 

Sectie 

C 

Grondperceel 

4836 

  

 

Omschrijving gemeentelijk monument 

Inleiding 

Woonhuis met voormalig schildersbedrijf, in aanleg daterend van vóór 1830.  
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Beschrijving van het exterieur 

In 1887, 1937 en 1950 hebben aan de achterzijde (west) verbouwingen plaatsgevonden. Eveneens in 1887 

is de straatgevel (oost) aan de rechterzijde iets verbreed.  

 

De woning annex schildersbedrijf is beeldbepalend gesitueerd in de bebouwde kom van Hippolytushoef 

tegenover de Nederlands Hervormde kerk. Het gebouw is één bouwlaag hoog opgetrokken uit 

gepleisterde baksteen, onder zadeldak, bedekt met grijze platte Friesche pannen. Aan de straatgevel is 

het pleisterwerk voorzien van groeven, aan de dakrand zijn twee geprofileerde houten gootbakken 

zichtbaar, gedragen door houten gootklampen. Het dakvlak wordt doorbroken voor een kapelhuis waarin 

een dubbeldeursluik met lichtopeningen is opgenomen. De dakkapel bevat twee waterborden en twee 

rijkversierde windveren welke ter plaatse van een eveneens rijk versierde, houten makelaar 

samenkomen.  

 

Dat straatgevel bevat overigens van links naar rechts: in de zuidoosthoek een schuin geplaatst schuifraam, 

een T-vorming schuifraam voorzien van luiken, een ingang van het woongedeelte met paneeldeur en 

bovenlicht met gietijzeren levensboom tussen twee pilasters, aan bovenzijde eindigend in twee consoles 

als dragers van een geprofileerde kroonlijst, een dubbele ingang van het voormalige bedrijfsgedeelte, en 

een smeedijzeren muuranker. Voor de voordeur is een hardstenen stoep aanwezig.  

 

Waardering 

1. Cultuurhistorische waarden 

Het pand is van sociaalhistorische waarde als element uit de geschiedenis van handel en nijverheid in 

Noord-Holland, in dit geval het kleinbedrijf op het voormalige eiland Wieringen. 

 

2. Stedenbouwkundige waarden 

De situering van beeldbepalende pand binnen de bebouwde kom van Hippolytushoef in het oudste 

gedeelte van het dorp, nabij de oude Nederlands Hervormde kerk.  

 

3. Architectuurhistorische waarden 

Het pand is van architectuurhistorische waarden vanwege de indeling en de detaillering van de 

straatgevel en materiaalgebruik.  

 

4. Gaafheid en herkenbaarheid 

Vrijwel gaaf gebleven hoofdvorm.  

 

5. Zeldzaamheid 

Beeldbepalende pand binnen de bebouwde kom van Hippolytushoef in het oudste gedeelte van het 

dorp. 

 

 


