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Elk monument een plek 
van plezier
Bijna is het weer zover: op zaterdag 14 
september is de jaarlijkse Open Monu-
mentendag. Tientallen monumenteige-
naren in de gemeente Medemblik heten 
u die dag welkom en gunnen u een kijk-
je achter de gevel van hun bijzondere 
gebouw.

De Open Monumentendag van 2019 staat in 
het teken van Plekken van plezier, dat wil 
zeggen plekken die mensen voor hun ple-
zier en ontspanning bezochten en bezoe-
ken. Het Koningin Emmapark in Medemblik 
is zo’n plek. Het park biedt sinds 1934 ple-
zier aan jong en oud. Er is een speeltuin, 
een kinderboerderij, een horecagelegen-
heid en wandelpaden voeren u langs oude 

bomen en het water van de stadssingel. 
Wandelt u mee met een gids die u over het 
park en zijn geschiedenis vertelt?

Het thema Plekken van plezier komt ook 
terug in de activiteiten die in en om de 
opengestelde monumenten worden geor-
ganiseerd. Zo kunt u in de kerk van Sijbe-
karspel genieten van muziek en een foto-
expositie over lokale feesten en andere 
vrolijke gebeurtenissen. Even verderop, in 
de kerk van buurdorp Benningbroek, is de 
kunstexpositie Dierenplezier. En wat dacht 
u van de paardentram die u op een ple-
zierige wijze langs diverse monumenten in 

Andijk-Oost brengt? Het is een kleine greep 
uit het aanbod.
Eigenlijk is een monument per definitie een 
plek van plezier. Kijk naar de bouwvormen 
en details en beleef het plezier van het 
ontdekken. Verwonder u over het vakman-
schap van vroeger, luister naar de verhalen 
en ervaar een bezoek aan een monument 
als een leuke en leerzame tijdreis.

Namens het comité Open Monumentendag 
Medemblik wens ik u op 14 september veel 
plezier!

Peter Swart

Dorpskerk Opperdoes: 
ontmoetingsplaats 
en bron van inspiratie
Ooit een Opperdoezer jodekoek 
geproefd? Kom dan naar het terras 
van de Dorpskerk in hartje Opper-
does waar deze plaatselijke lekkernij 
wordt geserveerd. En neem vervol-
gens een kijkje in het monumentale 
gebouw en bewonder de expositie 
van vilten wandkleden van Corrie 
Balk en keramiek van Emmie van 
Wijk en cursisten.

Een plek van plezier dus, daar in het 
enige komdorp van Westfriesland. ‘En 
ook een plaats waar mensen terecht 
kunnen voor een praatje en een kop-
pie én een locatie om inspiratie op te 
doen,’ stelt Fijtje Groot-Portengen van 
de stichting Dorpskerk Opperdoes en 
Almersdorp. Deze stichting werd op-
gericht in 2013 nadat de Hervormde 
Gemeente het pand afstootte vanwege 
de fusie met de Gereformeerde kerk. 
Fijtje: ‘Ons doel is het in stand houden 
van het gebouw en het organiseren van 
activiteiten in en om de kerk. Dat ge-
beurt met hulp van een groot aantal 
vrijwilligers.’

Bruid
Veel mooie evenementen werden er al 
gehouden met als hoogtepunten een 
expositie van bruidsjurken van mensen 
die in de kerk trouwden en een ten-
toonstelling van doopjurkjes van kin-
deren die hier gedoopt zijn.
Deze zomer werd op het plein het Op-
perdoezer Ronden Oogstfeest gevierd, 
natuurlijk met de beroemde aardappel 
en andere streekproducten. En onlangs 
was de manifestatie Heel Opperdoes 
bakt met als opdracht: wie bakt de 
beste Opperdoezer jodekoek? Het re-
cept voor deze koek werd in het ver-
leden bedacht door bakker Vijn, zijn 
kinderen vormden de jury van de bak-
wedstrijd.

Kip
Naast al deze prettige activiteiten kan 
men natuurlijk ook genieten van het 
gebouw zelf. In 1517 verwoestte Grote 
Pier de kerk, het herbouw was is 1530 
gereed. Destijds was dit een rooms-ka-
tholieke kerk. Nissen in de muur naast 
de preekstoel en in de toren herinne-
ren daaraan. De fraaie kaarsenkroon 
dateert uit 1668, de eikenhouten 
preekstoel is gemaakt in 1688 en het 
Knipscheer-orgel stamt uit 1869. Op de 
toren staat een weerhaan, op het dak 
van de kerk prijkt wonderlijk genoeg 
een kip!

Nationale monumentendag 2019 kreeg als 
titel Plekken van Plezier.

Wanneer ik denk aan plekken van plezier, 
dan komen er al gauw beelden voorbij 
van plaatsen waar ik als kleine jongen lol 
beleefde. Dat was natuurlijk de kermis in 
het dorp, het zwembad, en later het café 
waar ik met vrienden op zaterdagavond 
heenging. Voor mij is ook de camping een 
plezierige plek, waar we met het gezin 
genieten. 

Lastiger vind ik het om een monument 
te associëren met een plek van plezier. 

Open Monumentendag 2019 met thema Plekken van plezier
U ziet het in deze krant, het gaan veelal 
om statige oude gebouwen. Stolpen, ker-
ken, musea, fabrieken. Maar ook staan er 
woonhuizen tussen en schuren of parken 
en voormalige gemeentehuizen. Voor ie-
dereen heeft plezier weer een andere in-
valshoek.

Het comité Open Monumentendag Me-
demblik heeft weer z’n uiterste best ge-
daan om een aantrekkelijk programma 
samen te stellen voor deze zaterdag. De 
samenstellers zelf hebben veel plezier in 
het bewaren van historie. In het educa-
tieve en creatieve aspect van behouden 

en doorgeven van zo-
veel moois. Zij bezor-
gen ons een gewel-
dige Monumentendag 
Medemblik. 
Ik zou zeggen ‘grijp 
deze dag aan als mo-
ment van plezier’.

Ik raad u aan te genieten van alle mooie 
panden, van de activiteiten en van een 
mooie omgeving, hopelijk met veel zon!

Harry Nederpelt, 
wethouder

HET OPEN MONUMENTENDAG COMITÉ
Volgorde bovenste rij: Gidus van de Swaluw, Ina Broekhuizen-Slot, Pierre Voswijk, Sharon Schäffers, Trudy Schouwe-Schouten, Jan Vrugt
Zittend: Miranda Laan –Steltenpool, Peter Swart

Genieten op het terras aan de voet van 
de Dorpskerk in Opperdoes.

De speeltuin in vroegere jaren in het Koningin Emmapark Medemblik.
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1 Huis van Oud

Grote Zomerdijk 33, Wognum
www.decrommeleeck.nl
Status: Gemeentelijk monument
 
Activiteit: Tentoonstelling Met de hand. 
Aan de Grote Zomerdijk, tussen Wognum 
en Spanbroek, ligt het museum Huis van 
Oud, bestaande uit een authentieke woning 
en een stal. Het huisje dateert uit 1878 en 
is ingericht in de stijl van de jaren veertig 
en vijftig. De drie bedsteden, het granie-
ten aanrecht, twee kolenkachels geven een 
indruk van wonen en leven halverwege de 
vorige eeuw. In de schuur achter het huis is 
deze zomer de tentoonstelling Met de hand 
ingericht. De expositie bestaat uit histo-
risch gereedschap van een timmerman en 
een smid en uit vrouwelijke handwerken: 
maaslappen, stoplappen, brei-, haak- en 
borduurwerk uit vroeger tijd. Speciaal voor 
de Open Monumentendag is er koffie met 
zelfgebakken appeltaart verkrijgbaar voor 
3 euro.

2 Stolpboerderij

Westeinderweg 11, Wognum

Van deze oude bewoningsplek zijn de eige-
naren vanaf 1544 bekend. Ook Nanning van 
Foreest, burgemeester van Hoorn, was eige-
naar. Hij gebruikte de boerderij als buiten-
plaats. Vanaf 1923 bewoont familie Hooge-
werf deze plaats. In de boerderij is nog 
steeds de lange- en korte regel aanwezig 
evenals de dars en het vierkant. Op de stal 
staat een losse bedstee. Die kon op elke ge-
wenste plaats worden neergezet. Het woon-
gedeelte kan niet worden bezichtigd. 

3 Boerderij Welgelegen

Kerkstraat 1, Wognum
Status: Rijksmonument

De boerderij Welgelegen is gebouwd in 
1879. Het is een zogenoemde gekeerde 
Westfriese stolp met staartstuk. De boer-
derij is grotendeels in originele staat met 
koegang, dars, paardenstal en vierkant. 

Het voorhuis bevat onder andere de ‘koe-
pelkamer’ en de pronkkamer, die ingericht 
zijn met 19e -eeuwse meubelen. Opmerke-
lijk is de in Jugendstil beschilderde gang. 
Op de koegang staan attributen voor kaas- 
en boterbereiding opgesteld, waaronder 
een kaaspers, botertijn en zoutvat.

4 Station Wognum-Nibbixwoud

Spoorstraat 2-4, Wognum
www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument
 
Activiteit: De stoomtram passeert sta-
tion Wognum om 11.20 en 14.15 uur. Op 
de website van de stoomtram vindt u alle 
reisinformatie en kunt u tickets boeken.

Station Wognum-Nibbixwoud is een van de 
acht nog bestaande stationsgebouwen aan 
de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik. Het 
karakteristieke gebouw bestaat uit een 
dienstwoning voor de haltechef en zijn ge-
zin en een chefskantoor met wachtruimte 
voor de reizigers. Het dateert uit 1887, het 
jaar waarin de spoorlijn werd geopend. Van 
1898 tot 1930 was Wognum tevens eindpunt 
van de tramlijn Wognum-Schagen. In de ja-
ren negentig is het stationsgebouw in oude 
staat gerestaureerd en sindsdien in gebruik 
bij de Stoomtram Hoorn-Medemblik.

5 Kelder, druivenserre en 
watertoren bij Wijngaard Saalhof

Oosteinderweg 57, Wognum 
www.saalhof.nl

Rond 1900 begon Willem Saal hier een fruit-
kwekerij met druivenkassen. Via een ingeni-
eus systeem werden die kassen om beurten 
verwarmd. Rond 1910 legde Saal daartoe 
een kelder aan met daarin een kolenkachel. 
Warm water liep via een buizenstelsel naar 
de kassen. Later raakte de kelder in onbruik 
en werd dichtgestort. De huidige eigenaren 
Ada en Simon Loos haalden in 2016 de kelder 
leeg en maakten er een nieuwe vloer in. Sinds 
2018 is deze ruimte in gebruik voor wijnop-
slag. De wijnkelder, de watertoren en de eni-
ge originele druivenserre zijn te bezichtigen.

6 Protestantse kerk

Kerkelaan 10, Benningbroek
Status: Rijksmonument
www.stichtinghyperion.nl

Activiteit: Expositie Dierenplezier
Openingstijden Dierenplezier: zaterdag 
14 september: 11-17 uur; zaterdag 21, 
zondag 15 en 22 september 13-17 uur.

Op 14, 15, 21 en 22 september organiseert 
de stichting Hyperion in het Witte Kerkje 
de expositie Dierenplezier met Ruud Spil en 
Koos Kenter. Ruud staat bekend als koei-
enschilder, Koos kiest vaak dieren als on-
derwerp voor zijn bronzen beelden en zijn 
creaties uit hout. De opening vindt plaats 
op 14 september om 10.30 uur. De afslui-
ting is op zondagmiddag 22 september om 
16 uur door Ruud Spil en een van de leden 
van zijn Oldtime Stringband.
Omstreeks 1500 werd in Benningbroek, op 
de plek waar ooit een 12e -eeuws houten 
kerkje stond, een stenen kerk gebouwd. 
Deze was gewijd aan Sint Petrus in Banden. 
In de zuidmuur bevindt zich een grafsteen 
uit 1628 van de verongelukte kinderen van 
de Heer van het Hoogeland. Op het kerkhof 
aan de zuidzijde van de kerk is het grafmo-
nument van Cornelis Donker uit 1891. Hij 
was onder meer lid van de Eerste Kamer 
en dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen. 
Ook speelde hij een belangrijke rol bij de 
aanleg van de spoorlijn Hoorn-Medemblik.

7 Protestantse kerk

Westerstraat 42, Sijbekarspel
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Expositie van foto’s van fees-
ten en andere vrolijke gebeurtenissen in 
Sijbekarspel en Benningbroek. Korte op-
tredens van musici (onder andere zang, 
luit, gitaar). Er wordt koffie en thee ge-
schonken.

De kerk dateert waarschijnlijk uit de eerste 
helft van de 12e eeuw en was van oorsprong 
een vereenvoudigde uitgave van de Micha-
els kerk op Wieringen. In de 15e eeuw werd 
er een bakstenen toren voor geplaatst. 
Honderd jaar later werden de muren een 
meter opgetrokken om de huidige gotische 
ramen te kunnen plaatsen. De gesneden 
panelen in de preekstoel dateren uit de 
17e eeuw. Hierin zijn het wapen van Sijbe-
karspel in het midden en die van Hoorn, 
Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar te her-
kennen. De koperen kaarsenkronen en de 
doopboog stammen ook uit die periode. 

8 Museum ‘t Regthuys

Dorpsstraat 48, Abbekerk
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Tentoonstelling Onderrokken.

Tot aan de Frans-Bataafse tijd (1795) was dit 
gebouw het centrum van bestuur en recht-
spraak van de stede Abbekerk. De stede Ab-
bekerk omvatte naast Abbekerk de dorpen 
Lambertschaag, Twisk en Midwoud. Getuige 
de jaartallen in steen heeft het Regthuys 
in 1759 en 1830 belangrijke verbouwingen 
ondergaan. Tot 1950 functioneerde het als 
raadhuis van de gemeente Abbekerk. Anno 
2019 huisvest het Regthuys een verzameling 
oudheden, kleding en speelgoed. Op de be-
gane grond is de kerker een vaste trekpleis-
ter. Verder wordt er aandacht besteed aan 
koken, de was en gereedschap uit vroeger 
tijden. Dit jaar is in de grote vitrine een 
verzameling onderrokken te bewonderen. 
Historisch Abbekerk heeft uit haar collectie 
de mooiste exemplaren voor de dag gehaald 
en in de tentoonstelling opgenomen.

9 Witte Kerkje

Dorpsstraat 42, Abbekerk
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Uitleg over de kolfsport. Er 
wordt koffie geschonken.

Het Witte Kerkje van Abbekerk is een een-
beukige kerk en heeft een toren met een 
bakstenen spits. Vermoedelijk zijn de mu-
ren van het kerkgebouw rond 1500 opge-
trokken uit eerder gebruikt materiaal. In 
1656 onderging de kerk een ingrijpende ver-
bouwing. Hiernaar verwijst een gevelsteen 
met jaartal. Het interieur bevat een heren-
bank uit 1728, drie kleine koperen kronen 
en een door Knipscheer vervaardigd orgel 
uit de 19e eeuw. Buiten, tegen de muur, 
hangt een barometer. Deze is geschonken 
door Cornelis Donker, dijkgraaf van de Vier 
Noorder Koggen. In verband met zijn 25-ja-
rig jubileum bood de dijkgraaf in 1878 alle 
gemeenten binnen zijn werkgebied een 
barometer aan. De kolfsport wordt al eeu-
wenlang beoefend in Westfriesland. Nog 
steeds zijn er een aantal actieve vereni-
gingen die deze sport in ere houden. In de 
kerk wordt onder meer via banners uitleg 
gegeven over het kolven.

10 Groene Kerkje

Noordeinde 28, Lambertschaag
www.hetgroenekerkje.nl
Status: Rijksmonument
 
Activiteiten: Vijf eeuwen plezier en zor-
gen. Een unieke expositie over de ge-
schiedenis van het Groene Kerkje aan 
de hand van archiefstukken, bijbels en 
kerkboeken. Zondag 15 september om 
11.00 en 12.30 uur brengen Iris & Lars 
covers van oude en nieuwe liedjes ten 
gehore. Hun optreden is onderdeel van 
de TheaterTrapTour in samenwerking 

Alle monumenten op een rij

OPEN MONUMENTENDAG MEDEMBLIK
PLEKKEN VAN PLEZIER
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met ‘t Kerkhuys Spanbroek, Theaterkerk 
Wadway en de kerk van Aartswoud. 

De kerk van Lambertschaag ligt met het 
naastgelegen kerkhof op een verhoging 
in het landschap. Zij is oorspronkelijk 
gewijd aan de Heilige Lambertus. Aan-
wijzingen dat er in de 14e eeuw al een 
kerkgebouw in Lambertschaag stond, zijn 
te vinden in de kerklijsten van het bis-
dom Utrecht. Sinds 1974 is het eigendom 
van Stichting Het Groene Kerkje die con-
certen en andere culturele activiteiten 
in het gebouw organiseert. Haar huidige 
naam dankt de kerk aan de groen geschil-
derde toren. In de toren bevindt zich een 
zeer oud en gaaf uurwerk, vermoedelijk 
gemaakt in 1480. De luidklok in de kerk-
toren is in 1495 gegoten door Gerardus 
van Wou. Meerdere interieuronderdelen 
herinneren aan de oude functie van het 
gebouw waaronder een preekstoel uit 
1633, drie grote tekstborden en een or-
gel. Het orgel is gebouwd in 1866 door de 
Firma L. van Dam & Zonen te Leeuwarden 
met gebruikmaking van veel onderdelen 
uit het oude orgel van Hoogkarspel.

11 Westfriese stolp De Oldehoeve  

Dorpsweg 69, Twisk
Status: Rijksmonument

Volgens velen de mooiste stolp van Noord-
Holland en zeker een van de oudste. Het 
jaartal op bakstenen tuitgevel van het 
vooreind dateert uit 1500, verbouwd in 
1715. De voorkamer is honderd jaar ouder 
en dateert van 1615. Boven de omlijste 
statiedeur is een kleurig festoen en en-
gelenkopje en drie ellipsvormige raam-
pjes. In de darsdeur zitten spiraalvormige 
motieven. Een ronde schoorsteen en in 
de zijgevel twaalf ‘ruiters’ met jalousie 
luiken. Inpandig is het geheel nog intact. 
Op de meeste bedrijven was een flinke 
moestuin en voor het fruit werd een 
boomgaard aangelegd. Van deze boom-
gaarden met oude, meer of minder be-
kende, fruitrassen, zijn er nog enkele 
over in Twisk. De bomen zijn soms hon-
derd jaar of ouder. De Oldehoeve heeft 
ook zo’n boomgaard die u vandaag kunt 
bezoeken. 

12 Twisca museum
 

Dorpsweg 87, Twisk

Het pand werd in 1889 gebouwd als be-
waarschool (de voorloper van de latere 
kleuterschool) en woning voor de onder-
wijzeres. De ontwerper was timmerman 
G. Dammes. In 1910 werd de bewaar-
school verbouwd tot gemeentehuis met 
hieraan vast gebouwd een woning voor 
de veldwachter, wiens vrouw conciërge 
was. In 1963 werd het geheel ingrijpend 
verbouwd tot gemeentehuis. Op 1 janu-

ari 1979 ging de gemeente Twisk op in de 
gemeente Noorder-Koggenland en verviel 
de functie van gemeentehuis. Daarna 
was het gebouw als bankgebouw in ge-
bruik, vervolgens als dubbel woonhuis. In 
de voorgevel het wapen van Twisk: drie 
gouden bonenstaken op een blauwe ach-
tergrond. De historische stichting Twisca 
heeft het pand sinds deze zomer inge-
richt als Twisca-museum.

13 De Twisker Vermaning

Dorpsweg K 149, Twisk
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Curiosa fair. In en om de kerk 
is vandaag een gezellige fair. Hier kunt 
u op uw gemak rondsnuffelen. Zuigend 
op een pepermuntje en kijken naar de 
hoedjes in de banken, was de Verma-
ning voor velen een plek van plezier. 

Deze door de Medemblikker stadsarchi-
tect A.T. van Wijngaarden ontworpen 
Vermaning werd in 1868 in gebruik geno-
men door de doopsgezinden van Twisk en 
Abbekerk. De ‘nieuwe Vermaning’, die de 
tot dan toe gebruikte schuurkerk verving, 
werd gebouwd in de daarvoor aange-
kochte tuin van de weduwe Maartje Slot. 
De voorgevel is symmetrisch van opzet. 
De gedenkstenen in deze gevel onthullen 
de namen van de diakens, de dominee 
(toen leeraar geheten) en de twee jon-
gens die de eerste steen mochten leggen. 
De eenbeukige bakstenen kerk is door 
een zadeldak met blauw geglazuurde 
Hollandse pannen gedekt. Op de hoeken 
staan steunberen en op de nok staat een 
klokkenstoel. Binnenin treft u de origine-
le houten banken, vloerdelen en kansel. 
Het in uitstekende staat verkerende van 
Dam orgel is veel ouder dan tot voor kort 
werd aangenomen. In en om de kerk is 
vandaag een gezellige fair. Hier kunt u op 
uw gemak rondsnuffelen. Zuigend op een 
pepermuntje en kijken naar de hoedjes 
in de banken, maakte de Vermaning voor 
velen een plek van plezier. 

14 Stolpboerderij Carpe Diem
 

Dorpsweg K 164, Twisk

Carpe Diem, pluk de dag, weerspiegelt 
de rijke bouwmode van de late 19e eeuw. 
Een Noord-Hollandse stolp met een ver-
hoogde middengevel, pilasters en stuc-
werk aan de dubbele vensters (wenkbrau-
wen). In de voet van de ronde schoorsteen 
een stermotief. 
Op de dars staan boerenwerktuigen en 
materialen uit lang vervlogen tijden uit-
gestald. De in- en uitvliegende boeren-
zwaluwen, op zoek naar vliegen en insec-
ten, zijn gratis boerenhulpjes en daarom 
altijd meer dan welkom geweest in de 
veehouderij.

 15 Stolpboerderij De Laanhoeve

Westeinde 9, Opperdoes
 
Activiteit: Museum De Zomerstal.

Deze stolp uit 1885 heeft een met pannen 
gedekte staart met twee houten topge-
vels, twee voordeuren in de voorgevel en 
een fraaie houten zijgevel. Paul Metselaar 
is ook eigenaar van de rondom de hoeve 
gelegen kwekerij De Tuinkamer alsmede 
van het museum De Zomerstal, dat geves-
tigd is op de dars. In de zomer werd de 
inpandige stal grondig schoongemaakt en 
gesausd, de onderkant blauw. De stand-
plaatsen van de koeien werden met schel-
pen en zand bestrooid en er werd een lo-
per over de koegang gelegd. Het geheel 
werd aangekleed met kostbaar antiek of 
extra gewreven of opgepoetste gebruiks-
voorwerpen uit het verleden. Een deel van 
de stal werd 's zomers bewoond. Paul ver-
telt u de mooiste verhalen bij de tentoon-
gestelde voorwerpen uit grootmoeders 
tijd en ver daarvoor.

16 Stolpboerderij 

Westeinde 4, Opperdoes
Status: Rijksmonument

Deze uit de 18e eeuw in streekeigen bouw-
trant uitgevoerde stolpboerderij is van 
algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde. In 1864 werd 
de boerderij tijdens een verbouwing uitge-
breid en geldt als gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van landelijke bouwkunst uit 
de 19e eeuw. De klokgevel heeft op beide 
hoeken geblokte pilasters. De parterre 
heeft een centraal geplaatste paneeldeur 
met ijzeren harnas en bovenlicht. In het 
bovenlicht bevindt zich een gietijzeren le-
vensboom. De kamer op de zuidwesthoek 
van de boerderij heeft plafond- en pa-
neeldecoraties in de stijl van de Art Nou-
veau. 

17 Station Twisk

Westeinde 3, Opperdoes
www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument
 
Activiteit: De stoomtram passeert sta-
tion Twisk om 11.45 en 13.37 uur. Op de 

website van de stoomtram vindt u alle 
reisinformatie en kunt u tickets boeken. 

Het stationsgebouw van Twisk is een goed 
voorbeeld van een plattelandsstation. Het 
karakteristieke gebouw bestaat uit twee 
delen: een dienstwoning voor de halte-
chef en een chefskantoor met wachtruim-
te voor de reizigers. Daarnaast is er een 
vrijstaand toiletgebouw aanwezig. Net als 
alle stationsgebouwen tussen Hoorn en 
Medemblik, is station Twisk gelijk met de 
lokaalspoorweg in 1887 opgeleverd. Het 
is gebouwd naar een ontwerp van archi-
tect Krieger voor de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij en was tot aan de 
opheffing van het reizigersvervoer in 1935 
in gebruik. De perrons, zijsporen en verde-
re inrichting van de stationsomgeving zijn 
in de toestand anno 1926 teruggebracht. 
In Twisk is het zijspoor langs de losweg 
opnieuw aangelegd, zoals dat in vroeger 
jaren diende voor de aan- en afvoer van 
gereedschappen, machines, vee en land-
bouwproducten.

18 Station Opperdoes

De Kaag 1-1a, Opperdoes
www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument
 
Activiteit: De stoomtram passeert stati-
on Opperdoes om 11.50 en 13.32 uur. Op 
de website van de stoomtram vindt u alle 
reisinformatie en kunt u tickets boeken.

Net als de andere stationsgebouwen langs 
de spoorlijn Hoorn-Medemblik, is station 
Opperdoes in 1887 opgeleverd. Het ge-
bouw heeft een wachtkamer, een kantoor 
voor de haltechef en een loods voor goede-
renvervoer. Het langs de vaart gelegen zij-
spoor diende voor de afvoer van tuinbouw-
producten die in de tegenover gelegen 
veiling werden aangevoerd en verhandeld. 
Ten behoeve van het stukgoedvervoer was 
een tweede zijspoor aangelegd, waarmee 
de goederenloods werd bediend. Beide zij-
sporen zijn nog aanwezig. Tussen de stati-
ons Twisk en Opperdoes ligt de ‘Authentie-
ke Kilometer’ lokaalspoorweg. Het eerste 
stuk spoorlijn van de Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik tot in detail ingericht, 
zoals het er honderd jaar geleden uit zag. 
Beide sta tions worden verbonden door een 
werkende telegraafverbinding.

19 Dorpskerk
 

Kerkebuurt 16, Opperdoes
www.dorpskerkopperdoes.nl
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Tentoonstelling keramiek en 
vilten kleden. Alle creatieve kinderen 
opgelet! Emmie de Wijk geeft een work-
shop keramiek voor kinderen. Zij mogen 
onder haar leiding een eigen ‘potje’ ma-
ken. Op het terras is koffie verkrijgbaar.
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De laatgotische dorpskerk in Opperdoes 
is vermoedelijk herbouwd na plundering 
van het dorp door Grote Pier in 1517. Het 
kerkinterieur bevat onder andere een 
rijkversierde preekstoel uit 1688 en ver-
schillende onderdelen uit de 18e eeuw 
waaronder een gerestaureerd tekstbord, 
gerestaureerd orgel en een fraai doophek. 
Het kerkgebouw is eigendom van Stich-
ting Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp 
en heeft voornamelijk een culturele en 
sociaal-maatschappelijke functie. Daar-
naast stimuleert de stichting de religieuze 
functie van het monument. Het gebouw is 
bijzonder geschikt voor uitvaarten en ker-
kelijk of burgerlijk huwelijk.

20 Meelmolen De Herder

Westerdijk 3, Medemblik
www.meelmolendeherder.nl
Status: Rijksmonument

Op de locatie van molen De Herder stond 
van oudsher de Westermeelmolen, een van 
de twee molens in Medemblik waar bakkers 
en bierbrouwers hun graan lieten malen. De 
Westermeelmolen raakte in verval en werd 
in 1948 gesloopt. In 1985 werd de stichting 
De Medemblikker Meelmolen opgericht met 
als doel de molen te herbouwen. Nadat 
men de romp van een Zaanse oliemolen uit 
de 17e eeuw had gekocht, startte in 1986 
de herbouw. In 1990 werd molen De Herder 
door prins Claus, de toenmalige bescherm-
heer van De Hollandsche Molen, officieel in 
gebruik gesteld.

21 Verenigingsgebouw Sint Pieter  

Ridderstraat 9, Medemblik
www.hetsintpieter.nl
Status: Rijksmonument

Het rooms-katholieke verenigingsgebouw 
Sint Pieter is gebouwd naar een ontwerp 
van architect W.N. Vlaming en werd in 
1915 plechtig ingewijd en in gebruik ge-
nomen. Het hart van het gebouw is de 
grote zaal met toneel waar aanvankelijk 
toneelvereniging Sint Pancratius uitvoe-
ringen gaf. Nu is het de thuisbasis van de 
Medemblikker Toneel Groep Sint Pieter. 
Vanaf het allereerste begin bood het ge-
bouw ook onderdak aan de Vincentiusver-
eniging en haar bibliotheek. 
Hoewel deze vereniging in Medemblik 
inmiddels is opgeheven, bestaat er nog 
altijd een Sint Vincentiuszaal. Verenigin-
gen die tegenwoordig van het Sint Pieter 
gebruik maken, zijn het koor Unciaal, 
Harmonie Crescendo en zangvereniging 
Medemalaca Vocali. Voor velen was en is 
dit een plek van plezier! 
Op Open Monumentendag staan de deu-
ren van de grote zaal open. Het interieur 
van deze ruimte is nog grotendeels oor-
spronkelijk.

22 Martinuskerk

Ridderstraat 5, Medemblik
www.martinuskerkmedemblik.nl
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Expositie van vaandels en 
kerkzilver.

Deze rooms-katholieke kerk, gewijd aan 
Sint Martinus, is in 1902 gebouwd naar 
een ontwerp van Th. Slinger. Op dezelfde 
plaats stond eerder een eenvoudig kerk-
gebouw zonder toren uit de 18e eeuw. 
Hoewel het interieur in 1967 werd aange-
past aan de nieuwe liturgische eisen, zijn 
diverse belangrijke onderdelen bewaard 
gebleven, waaronder het hoogaltaar uit 
het einde van de 19e eeuw en de preek-
stoel. 
Langs de wanden bevinden zich op paneel 
geschilderde kruiswegstaties uit 1925. De 
muurschildering boven het priesterkoor is 
gemaakt door Jan Dunselman, een schil-
der wiens werk rond 1900 zeer werd ge-
waardeerd.

23 Bonifaciuskerk

Kerkplein 9, Medemblik
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Status: Rijksmonument

De Bonifaciuskerk is eigendom van de 
Protestantse Gemeente Medemblik. De 
geschiedenis van de kerk gaat terug tot 
de vroege middeleeuwen, de oudste 
schriftelijke vermelding dateert uit 1118. 
De bouw van het huidige bakstenen ge-
bouw vond plaats in de 15e eeuw maar 
als gevolg van brand is het schip in de 16e 
eeuw tweemaal herbouwd. In 1860 werd 
het oostelijk deel van de kerk wegens 
bouwvalligheid gesloopt. 
In de Bonifaciuskerk vindt u het Pieter 
Backer orgel uit 1671. Bezienswaardig 
zijn de gebrandschilderde ramen en het 
graf van de Schotse edelman Lord George 
Murray.

24 Weeshuis

Torenstraat 15, Medemblik
Status: Rijksmonument

Oorspronkelijk behoorde dit laatmid-
deleeuwse gebouw toe aan een vrou-

wenklooster. In 1575 schonk Willem van 
Oranje de kloostergoederen aan de stad 
Medemblik ten behoeve van de arme we-
zen en werd het pand als weeshuis inge-
richt. Nadat de laatste wees in 1915 was 
vertrokken, werd het aangepast om als 
verzorgingshuis voor bejaarden te die-
nen. Deze functie behield het tot 1975. 
Nu is in het gebouw een tandartsprak-
tijk gevestigd. Blikvanger is de toegangs-
partij in rococostijl. Via deze ingang en 
het trappenhuis bereikt u op de eerste 
verdieping de opengestelde regentenka-
mer met 18e-eeuwse wandbekleding van 
goudleer.

25 De Vier Weeskinderen

Torenstraat 13, Medemblik
www.okv-medenblick.nl
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Een kleine expositie over 
plekken van plezier in de stad Medem-
blik.

Het pand De Vier Weeskinderen maakt deel 
uit van het voormalige weeshuiscomplex. De 
naam verwijst naar het naastgelegen poort-
gebouw uit 1785, waarop vier weeskinderen 
staan afgebeeld. Vanaf 1702 en wellicht al 
eerder werd het pand als woonhuisje ver-
huurd. Maar wegens bouwvalligheid besloot 
het weeshuisbestuur in 1864 het pand te 
verlagen en als opslagruimte in gebruik te 
nemen. In de 20e eeuw, toen het voorma-
lige weeshuis als bejaardenhuis in gebruik 
was, diende De Vier Weeskinderen als rouw-
kamer en bergplaats. Nu gebruikt de Oud-
heidkundige Vereniging Medenblick het als 
bibliotheek, depot en vergaderlocatie.

26 Aula

Breedstraat 26, Medemblik
www.mbecv.nl
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Mini-expositie met unieke ar-
chiefstukken van de begrafenisvereni-
ging. 

Een aula is een ruimte voor gemeenschap-
pelijk samenzijn, in dit geval voor uit-
vaarten en begrafenissen. Het woord is 
afgeleid van aule dat in het Grieks ‘hof en 
ommuurde ruimte’ betekent. De huidige 
functie van dit vermoedelijk 19e-eeuwse 
gebouw past niet echt bij het thema van 
de Open Monumentendag 2019: Plekken 
van plezier. Maar dat was vroeger anders. 
Het lage pand met tentdak kent name-
lijk een lange geschiedenis als bewaar-
school, een school voor kleuters. In de 
jaren zeventig van de vorige eeuw kreeg 
het gebouw een bestemming als uitvaart-
centrum. Het rijksmonument is eigendom 
van de Medemblikker Begrafenis- en Cre-
matievereniging, de oudste nog bestaande 
vereniging in de stad Medemblik. In 2016 

stond zij stil bij haar 200-jarige bestaan. 
Mocht het gebouw op 14 september voor 
een uitvaart in gebruik zijn, dan vervalt 
de openstelling.

27 Station Medemblik

Dam 1-2, Medemblik
www.museumstoomtram.nl
Status: Provinciaal monument
 
Activiteit: De stoomtram arriveert om 
12.00 uur en vertrekt richting Hoorn om 
13.20 uur. Op de website van de stoom-
tram vindt u alle reisinformatie en kunt 
u tickets boeken.

Dit voornaamste station langs de spoorlijn 
Hoorn-Medemblik is het nu het eindpunt 
van de Museumstoomtram Hoorn-Medem-
blik. Oorspronkelijk was Medemblik het 
beginpunt. 
Het stationsgebouw, eigendom van de 
Museumstoomtram, is in de jaren 2006-
2007 gerestaureerd. Daarbij zijn de ver-
schillende vertrekken zoveel mogelijk in 
oude staat teruggebracht. 
Op termijn zal ook het vrijstaande dienst- 
en toiletgebouw, dat tot 1955 tussen het 
stadhuis en het stationsgebouw in heeft 
gestaan, worden herbouwd.

28 Stadhuis  

Dam 4, Medemblik
Status: Rijksmonument
 
Activiteit: Het Stadsmuseum staat in het 
teken van de Gouden Eeuw met scheeps-
modellen, munten en bodemvondsten uit 
deze periode.
  
Activiteit: Lezing over architect A.T. 
van Wijngaarden die veel fraaie gebou-
wen in de gemeente Medemblik tot 
stand heeft gebracht. De lezing start 
om 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 
uur en duurt maximaal 15 minuten.  
 
Gedurende de dag signeert auteur Gerard 
de Vries zijn onlangs verschenen boek 
over de 19e-eeuwse gemeentearchitect 
van Medemblik.

Het voormalige stadhuis van Medemblik is in 
1940 gebouwd naar een ontwerp van archi-
tect A. J. Kropholler. 
De bouwstijl is zeer traditioneel en ken-
merkt zich door het massieve bakstenen 
uiterlijk. Het contrast met het nabijgele-
gen gemaal Lely, dat ruim tien jaar eerder 
werd opgeleverd, kan bijna niet groter. Het 
beeldhouwwerk in de gevel en op het bor-
des zijn creaties van John Rädecker, bekend 
om zijn bijdrage aan het Nationaal Monu-
ment op de Dam in Amsterdam. 
De eerste verdieping is in gebruik als 
Stadsmuseum van de Oudheidkundige Ver-
eniging Medenblick. Hier worden voor-
werpen en bodemvondsten uit Medem-
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blik en omgeving getoond. In één vertrek 
staat de Westfriese Omringdijk centraal. 
Ook vindt u op de eerste verdieping 
de gemeubileerde burgemeesterskamer. In 
het trappenhuis ziet u drie gebrandschil-
derde ramen waarop episodes uit de ge-
schiedenis van de stad Medemblik zijn uit-
gebeeld. De raadzaal, nu trouwlocatie, op 
de tweede verdieping vormt het hart van 
het gebouw en is tijdens de Open Monu-
mentendag ook opengesteld. Het interieur 
heeft nog zijn oorspronkelijke inrichting en 
karakter. 

29 Havenhuisje

Westerhaven 3, Medemblik
www.havenhuisjemedemblik.nl

De oudste bebouwing op deze locatie da-
teert van omstreeks 1645, direct na de 
voltooiing van de Westerhaven. Dit kleine 
woonhuis, dat tegen de waterkering van 
de haven staat, heeft vermoedelijk in de 
19e eeuw zijn huidige vorm gekregen. Het 
muurwerk wijst op een verbouwing van een 
ouder pand of hergebruik van bouwmateri-
alen. 
Tot eind jaren 80 van de vorige eeuw had 
het pand een woonfunctie maar na een 
grondige restauratie in 1992 kreeg het 
een bestemming als ‘showroom’ van een 
bloemenwinkel. Tijdens de restauratie-
werkzaamheden werden aan de voorzijde 
restanten van een kelderingang gevonden. 
Deze ingang is toen gereconstrueerd. 
De restauratie van het pand was het eer-
ste project van Stichting Stadsherstel Me-
demblik. Sinds 2018 is het in gebruik als een 
sfeervol vakantiehuisje.

30 Waag

Kaasmarkt 2, Medemblik
www.bistrop3.nl
Status: Rijksmonument

In 1692 verhuisde de waag van de Oude 
Haven naar deze locatie die toen beter 
bereikbaar was. De oprichting van een 
kaasmarkt in 1775 betekende een grote 
impuls voor het gebruik van het gebouw. 
Een gevelsteen en de straatnaam verwij-
zen hiernaar. 
In de 20e eeuw werd het waaggebouw 
nauwelijks meer gebruikt en vervulde het 
hoofdzakelijk een opslag- en woonfunctie 
(achterhuis). Na een hoogstnoodzakelijke 
restauratie kreeg het gebouw in 1973 een 
bestemming als bloemenwinkel. 
Op 1 april 2019 opende Bistro op 3 zijn 
deuren. Tijdens de Open Monumentendag 
is de bistro open en kunt u de grote weeg-
schaal, een gedenksteen uit 1692 en het 
kantoortje van de waagmeester bezich-
tigen. Uiteraard kunt u in de oude stads-
waag ook genieten van een kopje koffie of 
lunch.

31 Stadsbrouwerij Radboud

Gedempt Achterom 4, Medemblik
www.stadsbrouwerijradboud.nl
 
Voorwaar een plek van plezier: de Stads-
brouwerij Radboud, die in 2017 haar deu-
ren opende. De bierbrouwerij is gevestigd 
in twee panden die lange tijd als pakhuis 
dienden en later als Garage Boekel bekend 
stonden. De locatie is zeer toepasselijk want 
het westelijke en kleinste pand was ooit on-
derdeel van Het Anker, één van de vijf Me-
demblikker bierbrouwerijen in de Gouden 
Eeuw. Bij de recente verbouwing vond men 
een grote gemetselde waterkelder die de 
relatie tussen dit pand en de oude brouwe-
rij bevestigd. In 1876 waren de twee panden 
van Stadsbrouwerij Radboud eigendom van 
koopman Egbert Boekel. Hij liet het ooste-
lijke en grootste pand in 1882 herbouwen en 
gebruikte het voor de opslag van turf. Nu 
staat in deze ruimte de brouwinstallatie. 
In de 20e eeuw kregen beide panden een 
bestemming als garage waarbij de voor- en 
achtergevels geheel werden vernieuwd. 
De gevelvernieuwing van het kleinste pand 
vond in 1924 plaats, die van grootste pand 
in 1930. Bij de recente verbouwing is zoveel 
mogelijk de oorspronkelijke indeling van de 
gevels aangehouden. Binnen ziet u een deel 
van een oude zijmuur en van de kapcon-
structies. Een gastheer kan u meer vertellen 
over de stadsbrouwerij en natuurlijk kunt u 
bij hem een Medemblikker biertje proeven.

32 Doopsgezinde Kerk

Tuinstraat 7, Medemblik
Status: Rijksmonument

De doopsgezinde kerk, ook wel vermaning 
genoemd, is een schuilkerk uit de 17e eeuw. 
Aan de straatzijde bevindt zich een woning 
waarachter het eigenlijke kerkgebouw is ge-
situeerd. In de 19e eeuw werd het gebouw 
sterk gemoderniseerd. Uit deze periode da-
teert zowel de voorgevel als een deel van 
het interieur. De vermaning in Medemblik is 
eigendom van de Verenigde Doopsgezinde 
Gemeente Barsingerhorn, Zijpe, Wieringer-
meer en Medemblik en wordt eens in de 
twee weken voor de eredienst gebruikt.

33 Restaurant Oost
 

Oosterhaven 27, Medemblik
www.bijoost.nl
Status: Rijksmonument

De oorsprong van dit huis met trapgevel gaat 
terug tot het einde van de 16e eeuw toen 
de Oosterhaven werd aangelegd. De eerste 
eigenaar moet Herman Dirksz zijn geweest. 
Hij kocht in 1591 het derde bouwkavel ten 
westen van de Schoutensteeg en liet daarop 
een huis bouwen. Net als andere panden uit 
deze periode is het opgebouwd met gemet-
selde zijgevels en een dragend houtskelet. In 
de 18e eeuw is de pui gewijzigd en zijn gro-
tere ramen aangebracht. Na een lange peri-
ode van verwaarlozing, volgde in de jaren 60 
van de vorige eeuw een grondige restauratie 
en ging het pand verder als restaurant De 
Twee Schouwtjes. Sinds juli 2019 is restau-
rant Oost in het pand gevestigd, een plezie-
rige plek om te dineren. Binnen heeft u zicht 
op een deel van de houtconstructie, buiten 
kijkt u uit over de mooie Oosterhaven.

34 Koningin Emmapark
 

Speeltuin in Emmapark, Medemblik
 
Activiteit: Wandeling met gids. De wandeling 
start om 12.00 en 15.00 uur bij de ingang 
Hoogesteeg en duurt maximaal een uur.

Het Koningin Emmapark is een plek van ple-
zier, aangelegd in de jaren dertig van de 
vorige eeuw als werkverschaffings project. 
De aanleg van het park op de oude stadsom-
walling is gebaseerd op een ontwerp van de 
firma Copijn uit Groenekan. Het westelijk 
deel van het park, vanaf de Hoogesteeg, 
heeft een formeel karakter en kent een 
rechte toegangslaan naar het theehuis; het 
oostelijk deel heeft een meer landschap-
pelijk karakter. Van meet af aan waren er 
in het park een aantal attracties waaronder 
een hertenkamp, een speeltuin, een mu-
ziektent en een volière/dierenkooi. De twee 
laatstgenoemden zijn verdwenen; de speel-
tuin is gemoderniseerd en wordt nog volop 
gebruikt. Tijdens de Open Monumentendag 
wandelt u met een gids door het Koningin 
Emmapark. Hij wijst u op karakteristieke 
bomen en vertelt over de veranderingen die 
het park in de loop van de tijd onderging.

35 Nederlands Stoommachine 
museum  

Oosterdijk 4, Medemblik
www.stoommachinemuseum.nl 
Status: Rijksmonument

Het Stoommachinemuseum is gehuisvest in 
het voormalige stoomgemaal Vier Noorder 
Koggen uit 1869. In de nieuwe expositie Ne-
derland op Stoom spelen tientallen stoommo-
dellen de hoofdrol in een zinnenprikkelend 
beeld- en geluidverhaal over de technische 
revolutie. Authentieke nog werkende ketels 
en stoommachines illustreren vervolgens de 
toepassing ervan in onder meer waterbe-

heer, nijverheid en transport. De originele 
centrifugaalpomp van het gemaal zelf en de 
stoommachine die deze aandreef zijn behou-
den en worden, net als de andere machines, 
op stoomdagen in bedrijf gesteld door vrij-
willige stokers en machinisten.

 
36 Molen De Hoop

Zijdwerk 15, Wervershoof
Status: Rijksmonument
www.wervershoofsemolen.nl
Expositie: Theo Koomen
 
Activiteit: Optredens van artiesten met 
oude muziekinstrumenten die de plezie-
rige sfeer van vroeger doen herleven. Er 
zijn gidsen aanwezig om uitleg over de 
molen te geven. In de Vang en op het ter-
ras is koffie met taart of koek, drankjes 
en snacks te verkrijgen.

Vanaf 1889 is de achtkantige stellingmolen 
het gezichtsbepalende pand wanneer men 
Wervershoof binnen rijdt. Deze molen die 
‘op de wind’ en elektrisch kan malen is nog 
steeds in gebruik en daarmee bijna uniek in 
Nederland. In de molen is de expositie over 
Nederlands beroemdste sportverslaggever 
Theo Koomen te zien. De geboren en getogen 
Wervershover wordt middels deze expositie 
geëerd op een plek die hij vast zelf ook zou 
hebben gekozen. Daarnaast is er op de be-
gane grond een steeds wisselende expositie.

37 Raadhuis Wervershoof
 

De Hoek 1, Wervershoof
Status: Gemeentelijk monument
 
Activiteit: Expositie oude foto’s over de 
historie van het raadhuis.

Bij de opening van het raadhuis in 1940 werd 
dit pand gezien als een van de mooiste in 
Westfriesland, en niet zonder reden. Archi-
tect Siebers, vooraanstaande architect, heeft 
dit gebouw ontworpen en hij deed dat tot in 
de kleinste details. Zelfs de asbak op het bu-
reau van burgemeester Raat is door hem ont-
worpen. In 2019 is het tachtig jaar geleden 
dat het raadhuis is gebouwd. Op deze Open 
Monumentendag start de nieuwe foto-exposi-
tie die een overzicht geeft van wat zich heeft 
afgespeeld in dit monumentale gebouw.

38 St. Werenfriduskerk
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Dorpsstraat 71, Wervershoof
Status: Rijksmonument

De kerk dateert uit 1875. Architect was Th. 
Asseler, bouwheer van verscheidene kerken in 
het bisdom Haarlem. In vijftien maanden tijd 
werd de kerk met toren (56 meter) gebouwd: 
een hele prestatie! Bijzonderheden in de kerk 
zijn het orgel, met een eigen zuidelijk klank-
karakter, uniek in Noord-Holland, en de fraaie 
preekstoel. De veertien kruiswegstaties zijn 
geschilderd door de Haarlemmer Frans Loots. 
Door de jaren heen zijn verschillende restaura-
ties uitgevoerd. Ook de fundering van de toren 
werd verbeterd. Het is echter te zien dat de to-
ren niet helemaal recht staat. St. Werenfridus 
behoorde tot het gezelschap van St. Willibrord. 
Vanuit Engelse en Ierse kloosters kwamen zij 
rond 690 naar onze streken om het christendom 
te verkondigen. In de kerk staat een beeld van 
St. Werenfridus. Zijn gedenkdag is 14 augustus.

39 Naam: Stolpboerderij
 

Bangert 28, Andijk 
Status: Rijksmonument

Deze stolpboerderij uit 1894 staat in een van 
de oudste gedeelten van Andijk. De boerderij 
werd in 1919 met een vierkant uitgebreid. In 
het achtergedeelte bevindt zich een particulier 
museum met schilderijen, wandkleden, oude 
tuindersgereedschap en gebruiksvoorwerpen. 
Een deel van de tuin is als beeldentuin ingericht 
en er zijn oude agrarische machines te zien.

40 Dijkmagazijn Poldermuseum 
Het Grootslag  

Dijkweg 319, Andijk, www.poldermuseum.nl

Dit Dijkmagazijn, gebouwd in 2005, is een 
nabootsing van de vijf dijkmagazijnen langs 
de Noorderdijk van Enkhuizen tot het huidige 
gemaal de Vier Noorder Koggen aan de Kager-
bos. Het magazijn is het depot van veel agra-
rische gebruiksvoorwerpen, gereedschap en 
werktuigen uit de tijd van onze voorouders. 
Ook een aantal van de veertig landbouwma-
chines uit de nalatenschap van Jan Buijsman 
is in het Dijkmagazijn aanwezig. Onze vrijwil-
ligers kunnen u veel vertellen over de ach-
tergrond van de voorwerpen. Het Poldermu-
seum is wegens verbouwing gesloten. 

41 Hoedenmuseum Zet ’m op  

Hornpad 11, Andijk
www.hoedenmuseum.nl
 
Wil Gorter uit Andijk verzamelt al ruim vijf-
entwintig jaar hoeden. Sinds 2001 kan ieder-
een die collectie komen bekijken. Ze heeft 
niet alleen hoeden voor mannen, vrouwen 
en kinderen, maar ook allerlei spullen die 
met hoeden te maken hebben, zoals hoe-
denspelden, dozen, boeken en tijdschriften. 
Wil vertelt de bezoekers graag over haar ver-
zameling. Ze maakt zelf ook hoeden, dus ze 
weet letterlijk en figuurlijk van de hoed en 
de rand! Het museum heeft beperkte ope-
ningstijden, maar met een groep vanaf zes 
personen kun je altijd een afspraak maken. 

42 Gereformeerde kerk

Middenweg 4, Andijk
www.monumentalekerkandijk.nl
Status: Rijksmonument

Architect Egbert Reitsma beschouwde dit in 
1930 voltooide bouwwerk als zijn beste ont-
werp op kerkelijk gebied. Inderdaad, veel 
van wat hij in de voorgaande projecten had 
beproefd, kwam hier samen: de zorgvuldige 
groepering van de verschillende onderdelen 
tot een aan alle zijden boeiend geheel, de 
verhouding ten opzichte van de omgeving, 
de afwisselende metselpatronen met over-
vloedig gebruik van mondsteen, de inwen-
dige ruimtewerking en niet in de laatste 
plaats de rijke decoratie. Niet zonder reden 
sprak met in Westfriesland van de 'gerefor-
meerde kathedraal'.

43 Stolpboerderij Kerkeveld

Rikkert 4-6, Andijk
 
Activiteit: Ouderwets eten, demonstra-
ties spinnen, dorsen en maaien, er komt 
een dierenschilder en een hoefsmid, pre-
sentatie over Oud Andijk en meer.

Het Kerkeveld was tot aan de verkaveling 
begin jaren tachtig een klein buurtje net 
buiten Andijk. Het bestond uit een vijftal 
boerderijen en enkele woonhuizen die be-
reikbaar waren via allerlei paadjes. In 1877 
is daar deze kloeke afgeleide normaalstolp 
gebouwd. Bijzonder genoeg voor opname in 
het grote boerderijenboek van L. Brandts 
Buys omdat er (zoals te doen gebruikelijk) 
geen voordeur in de voorgevel zit. Deze is 
om praktische redenen aan de zijkant ge-
plaatst. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw is er een verbouwing geweest om 
het pand voor dubbele bewoning geschikt 
te maken. De huidige eigenaar kocht de 
boerderij in 2000 van Klaas Bakker Czn., die 
tulpenkweker was. De stolp is grotendeels 
origineel en alleen het voorhuis wordt be-
woond. De boerenplaats heeft haar naam 
gekregen tijdens herstelwerkzaamheden 
enkele jaren geleden. De bewoners heten u 
van harte welkom en laten u graag zien hoe 

zij wonen. U mag overal kijken en aankomen 
en we maken er een hele leuke dag van! 

EXTRA ACTIVITEITEN 
BIJ BOERDERIJ KERKEVELD
Een plek van plezier daar op Andijk-Oost. 
Er wordt gekookt op originele petroleum-
stellen, wol gesponnen, gemaaid met de 
zeis en krombekken gedorst. Tussen 13 en 
15 uur komt de hoefsmid de paarden en 
de ezel bekappen. Er is een digitale pre-
sentatie over oud Andijk, en dierenschil-
der Bert Broersen komt de paarden schil-
deren. Uiteraard kan men kan proeven 
van de appeltaarten met appels uit eigen 
gaard bij een lekker kopje koffie. Meer 
info over het programma: https://www.
facebook.com/events/1470526573081851.

 44 Fabulous Fords and Buicks
 

Ged. Laanweg 64, Andijk

Op vijftienjarige leeftijd kocht Gerard Oud 
zijn eerste brommer en daarmee verloor hij 
zijn hart aan de techniek van brommers en 
naderhand van motoren. Waarschijnlijk als 
eerste in Nederland had hij een heus brom-
mermuseum. Later kreeg hij belangstelling 
voor oude Amerikaanse auto’s. Gerard im-
porteert die vanuit Amerika en zodoende 
kunt u allerlei modellen bekijken, die welis-
waar nog wel moeten worden gerestaureerd 
maar ieder voertuig op zich is een rijdend 
monument (geweest). Gemaakt als plek van 
plezier! U ziet stoere Amerikaanse Pick-ups 
van Ford en modellen van Studebaker, Hud-
son, Chrysler, Plymouth en Pontiac.

PAARDENTRAM PIET KUIN
Tussen de monumenten in Andijk-Oost 
rijd Piet Kuin met zijn paardentram waar 
u gratis gebruik van kunt maken. Hij rijdt 
volgens een halfuur dienst. Vertrek op 
de hele en halve uren bij boerderij Het 
Kerkeveld en dan via het Hoedenmuseum 
naar de Gereformeerde kerk en via Fa-
bulous Fords and Buicks weer naar het 
Kerkeveld.

 45 Stolpboerderij  

Oosteinde 30, Oostwoud

Deze kolossale boerderij dateert uit 1870 
en heeft een dubbel vierkant. Daarvan is op 
deze dag de helft te bewonderen. Verteld 
wordt dat de toenmalige eigenaar hier de 
eerste loopstal van Nederland realiseerde. 
Opvallend is de fraaie voordeur met daar-
achter de lange gang met ornamentenpla-
fond. De kamers hebben houten wanden, 
klim vooral de twee trappen op naar de 
bovenkamer. Achter de stolp is een para-
dijselijke tuin. U wordt door de eigenaars 
uitgenodigd voor een wandeling door het 
huis en voor een bezoekje aan de tuin an-
nex kruidentuin.

46 Protestantse kerk
 

Oosteinde 44, Oostwoud
www.pg-thomas.nl
Status: Gedeeltelijk rijksmonument

De protestantse kerk van Oostwoud is in 1753 
gebouwd op de plaats waar een zeer oude 
kerk heeft gestaan. Deze kerk was gewijd 
aan Sint Gangulphus. De preekstoel dateert 
uit de 17e eeuw, in de houten toren hangt 
een klok met inscriptie uit 1616. De noorde-
lijke uitbouw is gebouwd in de 19e eeuw. 

47 Museum De Baan
 

Oosteinde 47, Oostwoud

Het museum, geopend in 1999, is gevestigd 
in een schuur achter het gezichtsbepalende 
pand Oosteinde 47. Het laat de ontwikkeling 
van de auto en de fiets zien. Er worden on-
derdelen nagemaakt om auto’s en fietsen te 
kunnen restaureren. De oudste auto dateert 
uit 1923. De collectie bestaat verder uit kle-
ding en ondergoed, vanaf 1780 tot heden, 
zondagse, doordeweekse, bruids- en rouw-
kappen, kralentasjes en beursjes, wasma-
chines en wasstampers.

48 Huis Midwoud
 

Midwouder Dorpsstraat 17, Midwoud
Status: Gemeentelijk monument
 
Activiteit: Fotoreportage over de verbou-
wing van het pand en korte filmconcert-
jes met als thema bouw. Hierbij gaat het 
om films en fragmenten uit de periode 
1895-1930, begeleid op een van de vleu-
gels. Om 17 uur is de officiële opening van 
Podium Huis Midwoud en de Blüthnerzaal 
met live muziek en monumentale hapjes 
en drankjes.

Huis Midwoud is het voormalige Gemeente-
huis van Midwoud dat als zodanig tot 1979 
dienst deed. De begane grond van het pand 
en de achterliggende dorpsschool met on-
derwijzerswoning stammen uit 1848. In 1881 
wilde men het raadhuis meer uitstraling ge-
ven. Medembliks stadsarchitect Arnoldus 
van Wijngaarden heeft er een verdieping 
bovenop gezet met een ruimere raadzaal 
en een gepleisterde gevel ontworpen in ec-
lectische stijl. Het gebouw fungeert nu als 
woning en (film)concertzaal.

OPEN MONUMENTENDAG MEDEMBLIK
PLEKKEN VAN PLEZIER



8 zaterdag 14 september 2019
11.00 - 17.00 uur

Op de website van Open Monumentendag staat de monumentenroute van onze 
gemeente www.openmonumentendag.nl/comite/medemblik. Vergroot de kaart voor 
alle deelnemende panden en locaties. Klik op het monument, er verschijnt een nieuw 
venster. Klik op de titel voor de foto en meer informatie.

OPEN MONUMENTENDAG MEDEMBLIK
PLEKKEN VAN PLEZIER
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M O N U M E N T E N

A C T I V I T E I T E N  (de nummers corresponderen met het betreffende monument)

Wognum
Grote Zomerdijk 33

Westeinderweg 11

Kerkstraat 1

Spoorstraat 2-4

Oosteinderweg 57

Sijbekarspel
Westerstraat 42

Benningbroek
Kerkelaan 10

Abbekerk
Dorpsstraat 48

Dorpsstraat 42

Lambertschaag
Noordeinde 28

Twisk
Dorpsweg 69  

Dorpsweg 87

Dorpsweg 149

Dorpsweg 164

Opperdoes
Westeinde 9

Westeinde 4

Westeinde 3

De Kaag 1-1a

Kerkebuurt 16

Medemblik
Westerdijk 3

Ridderstraat 9

Ridderstraat 5

Kerkplein 9

Torenstraat 15

Torenstraat 13

Breedstraat 26

Dam 1-2

Dam 4

Westerhaven 3

Kaasmarkt 2

Gedempt Achterom 4

Tuinstraat 7

Oosterhaven 27

Ingang Hoogesteeg

Oosterdijk 4

Wervershoof
Zijdwerk 15

De Hoek 1

Dorpsstraat 71

Andijk
Bangert 28

Dijkweg 319

Hornpad 11

Middenweg 4

Gedeputeerde Laanweg 64

Rikkert 4

Oostwoud
Oosteinde 30

Oosteinde 44

Oosteinde 47

Midwoud
Midwouder Dorpsstraat 17
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Tentoonstelling Met de hand. 
Station: de stoomtram komt hier aan om 11.20 en 14.15 uur.
Expositie Dierenplezier. Ruud Spil (schilderijen van koeien) en Koos Kenter (beelden) exposeren. 
Expositie van foto’s van feesten en andere vrolijke gebeurtenissen in Sijbekarspel en Benningbroek. 
Korte optredens van musici (onder andere zang, luit, gitaar). 
Tentoonstelling Onderrokken.
Uitleg over de kolfsport.
Vijf eeuwen plezier en zorgen. Expositie over de geschiedenis van het Groene Kerkje aan de hand van 
archiefstukken, bijbels en kerkboeken.
Twisca-museum
Curiosa fair.
Museum De Zomerstal.
Station: de stoomtram komt hier om 11:45 uur en 13:37 uur.
Station: de stoomtram komt hier aan om 11:50 uur en 13:32 uur.
Tentoonstelling keramiek en vilten kleden. Emmie de Wijk geeft een workshop keramiek voor kinderen. 
Expositie van vaandels en kerkzilver.
Kleine expositie over plekken van plezier in de stad Medemblik.
Mini-expositie met unieke archiefstukken van de begrafenisvereniging. 
Station: de stoomtram arriveert om 12.00 uur en vertrekt richting Hoorn om 13.20 uur.
Expositie in het teken van de Gouden Eeuw met scheepsmodellen, munten en bodemvondsten.
Lezing over architect A.T. van Wijngaarden die veel fraaie gebouwen in de gemeente Medemblik tot stand 
heeft gebracht. De lezing start om 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur en duurt maximaal 15 minuten. 
Gedurende de dag signeert auteur Gerard de Vries zijn onlangs verschenen boek over de 19e-eeuwse 
gemeentearchitect van Medemblik.
Wandeling met gids. Start om 12.00 en 15.00 uur bij de ingang Hoogesteeg, duur maximaal een uur.
Expositie Theo Koomen. Optreden van artiesten met oude muziekinstrumenten die de sfeer van vroeger 
doen herleven. Er zijn gidsen aanwezig om uitleg over de molen te geven. 
Foto-expositie over de historie van het raadhuis.
Ouderwets eten, demonstraties spinnen, dorsen en maaien, er komt een dierenschilder  en een hoefsmid, 
presentatie over Oud Andijk en meer.

Koffiestops bij de nummers: 

12

13 20 33

Activiteiten
(de nummers corresponderen met het betreffende monument)

1  Tentoonstelling Met de hand. 
4  Station: de stoomtram komt hier aan om 11.20 en 14.15 uur.
6  Expositie van foto’s van feesten en andere vrolijke gebeurtenissen in 

Sijbekarspel en Benningbroek. Korte optredens van musici (onder andere zang, 
luit, gitaar). 

7  Expositie Dierenplezier. Ruud Spil (schilderijen van koeien) en Koos Kenter 
(beelden) exposeren. 

8  Tentoonstelling Onderrokken.
9  Uitleg over de kolfsport.
10  Vijf eeuwen plezier en zorgen. Expositie over de geschiedenis van het Groene 

Kerkje aan de hand van archiefstukken, bijbels en kerkboeken.
13  Curiosa fair.
15  Museum De Zomerstal.
17  Station: de stoomtram komt hier om 11:45 uur en 13:37 uur.
18  Station: de stoomtram komt hier aan om 11:50 uur en 13:32 uur.
19  Tentoonstelling keramiek en vilten kleden. Emmie de Wijk geeft een workshop 

keramiek voor kinderen. 
22  Expositie van vaandels en kerkzilver.
25  Kleine expositie over plekken van plezier in de stad Medemblik.
26  Mini-expositie met unieke archiefstukken van de begrafenisvereniging. 
27  Station: de stoomtram arriveert om 12.00 uur en vertrekt richting Hoorn om 

13.20 uur.
28  Expositie in het teken van de Gouden Eeuw met scheepsmodellen, munten en 

bodemvondsten. Lezing over architect A.T. van Wijngaarden die veel fraaie 
gebouwen in de gemeente Medemblik tot stand heeft gebracht. De lezing start 
om 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur en duurt maximaal 15 minuten. 
Gedurende de dag signeert auteur Gerard de Vries zijn onlangs verschenen 
boek over de 19e-eeuwse gemeentearchitect van Medemblik.

34  Wandeling met gids. Start om 12.00 en 15.00 uur bij de ingang Hoogesteeg, 
duur maximaal een uur.

36  Expositie Theo Koomen. Optreden van artiesten met oude muziekinstrumenten 
die de sfeer van vroeger doen herleven. Er zijn gidsen aanwezig om uitleg over 
de molen te geven. 

37  Foto-expositie over de historie van het raadhuis.
43  Ouderwets eten, demonstraties spinnen, dorsen en maaien, er komt een 

dierenschilder en een hoefsmid, presentatie over Oud Andijk en meer.

Koffiestops bij de nummers 1, 7, 9, 19, 30, 36 en 43.

De route met monumenten online bekijken? 

Veel plezier op
Open Monumentendag 2019

Foto's gemaakt? Laat ze zien op onze Facebookpagina
@ Gemeente Medemblik

of op Instagram #GemeenteMedemblik
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