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Gemeentelijk monument 
 
Nummer:  NSW03 
Status:    Aangewezen 
Aanwijzing:  18 februari 2020 
 
 

 
 

 
 
 
Naam:   - 
Perceel:   E 6644 
Adres:   Noordeinde 7 
Postcode:   3201 AK  
Plaats:    Spijkenisse 
Bouwjaar:  1886 
Architect:   Onbekend 
Bouwstijl:   Neoclassicistische stijlkenmerken 
 
Een opvallend bescheiden, maar kenmerkend dorps gemeentehuis in de vorm van een eenlaags 
gebouw met een zolderverdieping onder een schilddak. De lengteas staat haaks op de straat. 
 
De voorgevel is geheel gestuct. In het stucwerk is door middel van horizontale en verticale belijning 
een natuurstenen imitatie aangebracht. Op de begane grond bevindt zich rechts in de gevel de 
voordeur. Links daarvan zijn twee hoge rechthoekige vensters aangebracht. Deur en ramen lijken 
origineel. De deur- en vensteropeningen zijn deels omlijst met een geprofileerde sierlijst voorzien 
van een gedecoreerd sluitstuk. De aanzetten van deze lijsten bevinden zich telkens ter hoogte van de 
bovenlichten en zijn licht gedecoreerd. De gevel wordt afgesloten door een gestucte horizontale 
sierlijst bestaande uit boogfries van korte rondboogjes op geprofileerde klossen. Op het vlakke 
gedeelte van de lijst, vlak onder de bakgoot, staat vermeld ‘18 GEMEENTEHUIS 86’. In het voorste 
dakschild is centraal een kleine dakkapel geplaatst met geprofileerde sierlijst met fronton en licht 



geprofileerde wangen. In de tuin van het gemeentehuis staat een klein eenlaags gebouwtje onder 
een zadeldak. Dit is het cachot, de gevangenis, van Spijkenisse. Het is een bakstenen gebouwtje met 
twee cellen. In de voorgevel bevindt zich een houten deur met een rondboog en aan weerszijden een 
klein vierkant venster met telkens twee tralies. Hoog in de zijgevels bevinden zich lage brede 
vensters met twee vierkante ramen en tralies. 
 
Het is een mooi voorbeeld van een dorps gemeentehuis met een sobere neoclassicistische 
uitstraling, gesitueerd op een toen redelijk centrale positie aan de dijk vlak bij de bocht waar 
Noordeinde overgaat in Voorstraat. Het gebouw is opvallend goed bewaard gebleven en de gevel 
reflecteert nog goed de bescheiden omvang van het Spijkenisse uit het laatste kwart van de 
negentiende eeuw, een klein dorp met een bescheiden en overwegend agrarisch en op het water 
gerichte economie. Het geeft ook een goede indruk van de architectuur van het openbaar bestuur 
omstreeks 1886. Het gemeentehuis werd in 1886 gebouwd op de plek waar zich tot dat jaar de 
dorpsschool met de ‘raadkamer der gemeente’ bevond. De interne doorbraak naar het aanpalende 
gebouw (nummer 9) is weliswaar geen pluspunt, maar doet niets af aan de beleving en waardering 
van het gebouw zelf. 
 
Monumentwaardig gebouw vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waardering. Goed 
bewaard exterieur; het gebouw is goed onderhouden en heeft een zeer geschikte herbestemming. 
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