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Daarna lopen we terug naar het Grote Oost. Zo komen we langs de Oosterkerk.
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De Oosterkerk
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Toren wandeling in Hoorn

De Oosterkerk is de op één na oudste
kerk in Hoorn. Het is gebouwd in gotiek
waarvan de oorsprong teruggaat tot 1450.
Het is niet toevallig dat de Oosterkerk
vlakbij het Havenkwartier staat. Zij is van
oudsher de kerk van schippers en vissers.
In 1453 stond hier al een houten kapel,
toegewijd aan Sint Anthonis. In 1483 werd
de kapel afgebroken om in steen
herbouwd te worden. Het huidige
bouwwerk dateert van 1616. De kerk is in
1982 grondig gerestaureerd.
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De toren wandeling begint bij het station.

Als je de ‘skyline’ van Hoorn bekijkt valt
er een dunne, lange toren op en een
korte dikke. Men noemt deze torens in
Hoorn de korte, dikke pastoor
(Koepeltoren) en de dunne, lange
dominee (Grote Kerk). Er zijn nog veel
meer torens in Hoorn.

Over de brug zien we gelijk de Oosterpoort met een mooi torentje.
De Oosterpoort
De Oosterpoort is de laatst
overgebleven stadspoort van Hoorn. Hij
is gebouwd in 1578 door Joost Jansz
Bilhamer en ligt aan de Draafsingel.
Vroeger zat hij vast aan de stadsmuur
en diende hij om ongewensten buiten te
houden. Ook is de Oosterpoort voorzien
van een torentje met een huisje er in.
Het torentje is vierkant van vorm en
heeft een puntig dak.
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Daarna gaan we over de stadswal naar de Mariatoren.
De Mariatoren, ook wel de Kruittoren
genoemd, is gebouwd in 1508. Het is een
halfronde verdedigingstoren, die ooit
hoorde bij de oude stadswal. De
Mariatoren is de enige overgebleven toren
van de oude stadswal. Zij dankt haar naam
aan het feit dat het Mariaklooster heeft
meebetaald aan de bouw van de toren.Op
de begane grond zaten schietgaten voor
kanonnen om het veld rond de toren te
beschermen. Ook onder het dak zaten
schietsleuven. In de 19e eeuw werd de
kelder van de Mariatoren gebruikt als
opslagplaats voor vlees. Tegenwoordig dient
het als atelier en er woont een kaligraaf.
Gemaakt door: klas AG2A van de OSG West-Friesland.
Lay
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Met uw rug naar het stationsgebouw steken we de weg over, om via de Noorderveemarkt naar de Kleine
Noord te lopen. Daar ziet u aan uw linkerhand de Noorderkerk.

Noorderkerk
De kerk bestaat al sinds 1426. De kerk is aan
Maria gewijd en wordt daarom ook
Vrouwekerk of Mariakerk genoemd. Na het
overleven van de Tachtigjarige Oorlog werd
de kerk gereed gemaakt en gerepareerd om
er te kunnen preken. Tegenwoordig is de kerk
eigendom van de protestantse gemeente
Hoorn en wordt er nog elke zondag een
eredienst gehouden. De toren is in het
midden gebouwd, omdat de grond erg drassig
was en anders zou het gebouw voor een deel
inzakken. Daarom is de toren ook van
houtgemaakt.
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Volg de route tussen de winkels door en je komt op het Grote Noord. Bij V&D gaan we links af de
Nieuwsteeg in. Kijk op de hoek waar de geurtjeswinkel is even naar boven.
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Via de Lange Kerkstraat gaan we terug naar winkel straat het Grote Noord. Op de hoek, bij de
juwelier ook een mooie, bescheiden toren.

De hoek
Het torentje bij de juwelier

In 1915 liet de firma P. van den Brul
driehuizen op de hoek van het Grote Noord
ende Nieuwsteeg slopen voor de bouw
vaneen nieuwe heren- en
kinderkledingzaak.De nieuwbouwwerd
ontworpen door de Alkmaarsearchitect P.N.
Leguit in de stijl van hetrationalisme. De
hoekligging van het forsewinkelpand heeft
een bijzonder accent door eenhoektorentje.
Dit ronde torentje (een zogenaamdearkel)
heeft een kegeldak bekroonddoor een
windwijzer.

4

5

In 1900 liet de firma J. Wilson haar
sigarenwinkel en fabriekje op de hoek van de
Grote Noord en de kerksteeg geheel
vernieuwen. Het nieuwe pand werd
ontworpen in neorenaissancestijl door
architect J. van Reijendam Czn.

Even verderop, rechts op nummer 22 van modezaak Bruggemann staat een mooi wit torentje bovenop.
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Aan de overkant staat de Koepelkerk. Die heeft een enorme toren

Het witte torentje

Koepelkerk

In april 1914 werd de bestaande winkel indames-,
heren- en kinderkleding van G.J. Smitsop de hoek
van de Nieuwsteeg en de Kruisstraatgetroffen
door brand. Op de plaats van dit panden het
naastgelegen pakhuis aan de Kruisstraatliet Smits
een grote nieuwe kledingzaak bouwennaar
voorbeeld van een winkel die hij inBerlijn had
gezien. De uitwerking van de plannenwas in
handen van de Hoornse architectH.J. Cramer. De
hoekligging van het in 1915voltooide gebouw
wordt geaccentueerd dooreen hoektorentje. Dit
ronde torentje (een zogenaamdearkel) heeft een
leigedekt klokdak methalfronde dakkapellen en
wordt bekroond dooreen vergulde windwijzer.

De koepelkerk werd gebouwd in 1882 door de
Hoornse architect A.C. Bleijs. In 1993 werd de
kerk gerestaureerd. De kerk is genoemd naar
de heiligen Cyriacus en Franciscus. De kerk
wordt wekelijks gebruikt voor Rooms
Katholieke kerkdiensten. De architect A.C
Bleijs bouwde eerst in Hoorn een kerk en na
de bouw vond men het prachtig en werd er
aan Bleijs gevraagd om er ook een in
Amsterdam te bouwen. Het meest opvallend
is de grote koepel als toren.

Aan het eind van de Nieuwsteeg slaan we rechts af en zien we gelijk de enorme toren van de Grote Kerk.
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Via het plein Rode Steen lopen we langs de haven naar de Hoofdtoren.

De hoofdtoren
Grote Kerk
De kerk werd van 1881 tot 1883 gebouwd
naar een ontwerp van C. Muysken ter
vervanging van de veel grotere kerk op
dezelfde plaats die in 1878 na blikseminslag
was afgebrand. Op zijn beurt was die kerk
zelf een ingrijpend vernieuwde kerk (onder
andere een nieuwe voorgevel) uit 1842 naar
een ontwerp van Jan David Zocher. De toren
is van de gemeente maar de kerk zelf is
gewijzigd in bedrijven en woningen.

De toren is gebouwd in 1532 en was een
van de verdedigingstorens. Het maakte
deel uit van een omwalling van de stad
die diende als verdediging aan de
zeezijde. Ook vormde het een
toegangspoort voor de schepen die de
stad binnen wilden gaan. Tegenwoordig
is er een restaurant genaamd De
Hoofdtoren met een mooi uitzicht op de
fraaie horizonlijn van de voormalige
Zuiderzee en veel culinaire verrassingen.

