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Rijksmonumentomschrijving**
CONTRIBUTIEHUISJE gebouwd in 1828 en voorzien in 1855 van een mechanische windrichting-installatie, gelegen
op de dijk van Rintjehoek bij Kollumerpomp.
In 1828 op de toenmaals zeewerende dijk van de Lauwerszee voor het "Waterschap Zeedijken Contributie
Kollumerland en Nieuw Kruisland" gebouwd contributie- annex stormwachterhuis.
Eenvoudig schuins tegen de kruin van de dijk gevleid uit baksteen opgetrokken onderkelderd vierkant gebouwtje
onder met verglaasde friese pannen gedekt tentdak; topschoorsteen met bord, bekroond door een binnen afleesbare
mechanische windrichting-installatie in de vorm van een metalen wimpel met leguaan en in ajour het jaartal 1855;
eenvoudige gootlijst; staafankers.
In de gevel aan zeezijde drie 15-ruitsschuiframen met opgeklampte luiken; in elk der zijgevels twee dito vensters
met luiken (in een waarvan steentje met opschrift "Contributiehuis gebouwd in het jaar 1828"); in de gevel aan
landzijde opgeklampte deur en dito venster met luiken. Op kroonhoogte een gedeeltelijk omlopende houten stelling
gedragen door houten jukken.
Links van het gebouwtje leiden aan landzijde betonnen treden op naar de kruin van de dijk.
Eenvoudig maar met zorg vormgegeven in 1828 gebouwd voormalig contributie- annex stormwachterhuisje met
mechanische windrichting-installatie uit 1855 van belang voor de 19e en 20e eeuwse dijkbewakingsgeschiedenis van
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Friesland in het algemeen en die van het "Waterschap Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuw Kruisland" in
het bijzonder.
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