Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 508930

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 september 1998

Kadaster deel/nr:

9300/18

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

West-Terschelling

Terschelling

Friesland

Straat*

Nr*

Willem Barentszkade 41

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

A

8881 BD

West-Terschelling

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Terschelling

A

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het reddingsstation is in 1824 op Terschelling opgericht. Het REDDINGSBOOTHUIS is in 1904 gebouwd in Chaletstijl. Het stond oorspronkelijk in het water van De Kom bij de haven. Na de in gebruikneming van de
motorreddingsboot "Brandaris" is het oude onderkomen niet meer nodig, en is het verplaatst en in gebruik genomen
door de duikersvereniging van het eiland. Het gebouw staat nu langs de kade en is naar het zuiden gericht.
Omschrijving
Het chaletachtige gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak dat door singels wordt bedekt en op
twee maal negen klossen steunt. Het is opgetrokken uit houten geprefabriceerde onderdelen, die elk op zich weer
worden gevormd door stijlen, regels en panelen. De houten doorlopende plint bestaat uit zes latten. In de voorgevel
zit een brede dubbele deur in het midden; op de met hout beschoten geveltop (met windveer en drie makelaars op
de hoeken) zit de in gietijzeren cijfers vervaardigde datering. De linker zijgevel wordt door twee negenruitsvensters
met drieruits bovenlichten symmetrisch verdeeld in drie maal twee vlakken met gekruiste stijlen. In de rechter
zijgevel is de gevelindeling gelijk. Een houten deur vervangt het zuidelijke venster, waarboven een drieruits
bovenlicht. De achtergevel heeft geen vensteropeningen, bestaat uit twee traveeën van houten latten en wordt
bekroond door een met hout beschoten geveltop met windveer en drie makelaars. Van het oorspronkelijke
INTERIEUR zijn o.m. nog aanwezig het balkenplafond, de dikke houten pilaren waar de boot aan vastgebonden werd
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en de twee glijbanen.
Waardering
Het reddingsboothuis is van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:
- vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp;
- vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek;
- vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en deels van het interieur;
- vanwege de plaats in de geschiedenis van de scheepvaart en het reddingsbootwezen;
- vanwege de typologische zeldzaamheid, als bouwwerk typerend voor de kuststreken.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Transport

Scheepvaartgebouw
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