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Gemeentelijk monument 
 
Nummer:  NSW02 
Status:    Aangewezen 
Aanwijzing:  18 februari 2020 
 
 

 
 

 
 
 
Naam:    - 
Perceel:   E 6641 
Adres:    Koningin Julianaplein 1 
Postcode:   3201 CH 
Plaats:   Spijkenisse 
Bouwjaar:  1957 
Architect:  Bureau M.C.A. Meischke 
Bouwstijl:   Delftse School; Traditionalisme 
 
Een voornaam en karakteristiek gemeentehuis dat geheel vrijstaat op een plein. Het gebouw telt 
twee lagen en een zolderverdieping onder een zadeldak. De beide zijgevels zijn tuitgevels en de 
ingangspartij bevindt zich in een risalerend deel dat is voorzien van een klokgevel. Het gebouw staat 
met de lengteas parallel aan de noordzijde van het plein. 
 
De gevels zijn opgetrokken uit schoon metselwerk voorzien van een natuurstenen plint op een 
rechthoekige plattegrond met aan de achterzijde een smalle eenlaags aanbouw. De voorgevel is 
onderverdeeld in acht traveeën waarvan de zevende en de achtste afwijken. De eerste zes traveeën 
zijn op de begane grond en de eerste verdieping  telkens voorzien van een hoog rechthoekig venster 
met een negenruits schuifraam. De vensters zijn aan de onderzijde voorzien van een strekse laag en 
aan de bovenzijde van een strekse boog met een hogere natuurstenen sluitsteen. In de zevende 
travee is de ingangspartij ondergebracht. De ingangspartij risaleert sterk en is voorzien van een hoge 



klokgevel. Op de begane grond bevindt zich een brede en hoge dubbele toegangsdeur in een 
natuurstenen lijst afgesloten door een strekse boog met natuurstenen aanzetten en sluitsteen. 
Daarboven bevindt zich een natuurstenen balkon met een ijzeren balustrade met een patroon van 
horizontale en verticale stijlen. Het balkon is toegankelijk via een hoge dubbele deur in een ijzeren 
kozijn met aan beide zijden een smal en hoog zijlicht en hoge bovenlichten. Deze glazen ‘pui’ heeft 
een brede geprofileerde natuurstenen omlijsting met een hogere natuurstenen sluitsteen waar een 
vlaggenmast op rust die onder een hoek van 45º omhoog steekt. De klokgevel is voorzien van 
natuurstenen aanzetten met links in metaal het cijfer “19” en rechts “57”, het bouwjaar. Centraal 
tussen de aanzetten is en smal en hoog rechthoekig venster aangebracht. De klokgevel is geheel 
gevat in een natuurstenen lijst met centraal boven in de gevel, deels boven de dijlijst uitstijgend, het 
wapenschild van Spijkenisse. De achtste travee bezit op de begane grond een klein rechthoekig 
venster met een vierruits raam en op de eerste verdieping een hoog rechthoekig venster met een 
twaalfruits schuifraam in een natuurstenen geprofileerde lijst. Het onderste kwart van dit venster is 
voorzien van een lage balustrade in de vorm van een zigzaggende verticale stijl met een horizontale 
afsluiting. Het voorste dakschild is voorzien van twee smalle dakkapellen met een vierruits raam en 
een schilddak met siernaald. De beide zijgevels zijn tuitgevels met gemetselde aanzetten met 
bescheiden natuurstenen accenten en een natuurstenen lijst. De linkerzijgevel heeft op de begane 
grond een centraal geplaatste deur met bovenlicht en bordes. Rechts daarvan bevindt zich een groot 
vierkant venster met vijftienruits raam en links van de deur is een klein rechthoekig venster met 
vierruits raam. Op de eerste verdieping bevinden zich drie rechthoekige vensters en ter hoogte van 
de zolderverdieping één rechthoekig venster. Alle met negenruits ramen, strekse bogen en 
natuurstenen sluitstenen. In de rechterzijgevel is de begane grond grotendeels met natuurstenen 
platen bekleed. Rechts van het midden bevindt zich een dubbele deur, de vroegere publieksingang. 
Links daarvan zijn twee hooggeplaatste rechthoekige vensters met zesruits ramen aangebracht. 
Rechts daarvan bevindt zich een ondiepe blauwmetalen vitrinekast voor bekendmakingen. Boven de 
publieksingang bevindt zich een stenen paneel waarop met gestileerde symbolen de belangrijkste 
diensten van het stadhuis zijn verbeeld. De eerste verdieping heeft een groot en hoog rechthoekig 
venster met een brede geprofileerde natuurstenen lijst. Links daarvan bevinden zich twee kleine 
hooggeplaatste rechthoekige vensters. In de zolderverdieping is een rechthoekig venster met strekse 
boog en natuurstenen sluitsteen aangebracht, het bezit een negenruits raam. 
 
Een goed bewaard, bijzonder fraai en beeldbepalend ontwerp in het kenmerkende idioom van de 
Delftse School. De strenge hiërarchische indeling van het gebouw is kenmerkend voor de opvattingen 
over mens en maatschappij van de Delftse School. Het gebouw maakt in zijn verschijning en 
uitstraling duidelijk dat Spijkenisse is gegroeid en haar rol als agrarisch dorp achter zich heeft gelaten. 
Het is heel bewust te midden van de nieuwe uitbreidingswijken van Spijkenisse geplaatst. Het 
architectenbureau was ook betrokken bij het ontwerp van de wijk Molenwei (1953).  
 
Monumentaal gebouw vanwege de architectuur-, bouw- en cultuurhistorische waardering. Goed 
onderhouden gebouw dat het omringende plein annex plantsoen mooi domineert; belangrijk is dat 
de omringende bebouwing aan het plein nagenoeg geheel in eenzelfde vormgeving en sfeer is 
ontworpen. 

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse  Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 

Telefoon 14 0181  E-mail gemeente@nissewaard.nl  www nissewaard.nl  


	Status
	Afbeelding
	Algemene gegevens
	Beschrijving

