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Complexnaam
Snouck van Loosenpark
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

25

359699, 359704, 359709, 359714,
359719, 359725, 359730, 359735,
359740, 359745, 359750, 359755,
359760, 359765, 359770, 359775,
359780, 359785, 359790, 359795,
359800, 359805, 359810, 359815,
359820

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Snouck van Loosenpark 1, 1601 EP Enkhuizen
Complexomschrijving
In 1895-97 naar ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes en H.Copijn ter plaatse van een hiertoe gedempte haven tot
stand gekomen TUINDORP,genaamd SNOUCK VAN LOOSENPARK - naar de erflaatster M.M. Snouck van Loosen - en
gesitueerd op een langgerekt, aan de zuidwestzijde eenmaal geknikt, rechthoekig terrein omsloten door Kuipersdijk,
Parklaan, Snouckstraat en Stationsweg. Het geheel bestaat uit een opzichterswoning en vijftig eengezinswoningen,
die zijn uitgevoerd op basis van zes typen in een versoberde eclectisch-renaissancistische trant en met individuele
tuintjes zijn gesitueerd in een deels geometrisch, deels landschappelijk aangelegd park met bijbehorende
onderdelen als padenstelsel, groenvoorziening, waterpartij, brug,hekwerken, watervogelhuis, lantaarns en
vlaggemast.
Alle - door Posthumus Meyjes ontworpen - huizen in dit tuindorp zijn onderkelderd en hebben boven de
beganegrondlaag een hoge kapverdieping, alsmede door overstekende daken overhuifde topgevels.
De symmetrisch opgezette woningblokken, hetzij vrijstaand, hetzij gegroepeerd in eenheden van twee, vier of acht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020

Pagina: 1 / 29

woningen, zijn opgetrokken in rode baksteen op een in donkergrijze baksteen uitgevoerde plint met smalle
hardstenen lijst en met gebruik van gele siersteen voor band-, ruit- en blokmotieven, onder een samenstel van met
rode kruispannen gedekte zadel-, wolf- en schilddaken, alle met overstek, voorzien van gootlijsten op klossen,
geprofileerde boeiborden, alsook van rijkgedetailleerde dakkapellen, schoorstenen met gele band en
muizetandlijsten en op de hoeken een bol- en puntvormige of gestileerde pijnappelvormige bekroning van zink.
De ingangen zijn alle voorzien van een lage stoep, afgedekt door een hardstenen plaat, voorts van paneeldeuren
met vier smalle, door ijzeren siersmeedwerk afgeschermde glasruiten en een hardstenen drempel. Alle vensters afwisselend met schuif- en draairamen en enkelvoudig dan - stenen onderdorpels, terwijl het merendeel wordt
bekroond door een boognis met siermetselwerk in ruit- en blokverband, waarboven een strek met drie in gele steen
uitgevoerde blokmotieven; afwisselend in de bovenlichten of in de ongedeelde vensters is door middel van dunne
houten profielen een eigentijdse onderverdeling aangebracht met vierkanten bij de hoeken en smalle banen rondom
een groot rechthoekig middenveld.
De houten dakkapellen zijn voorzien van vierruitsvensters waarboven gesneden, staand beschot, en worden
afgesloten door met roodkleurige leien gedekte wolfdaken met overstek en bol- en puntvormige zinken bekroning.
Het geheel van woningen, parkaanleg en bijbehorende onderdelen is als vroege realisatie van de tuindorpgedachte
in Nederland van algemeen belang uit stedebouwkundig, architectuur- en sociaalhistorisch oogpunt van belang
alsook uit oogpunt van ontwikkeling van de volkshuisvesting.
N.B. De onlangs - omstreeks 1983 - bijgeplaatste, blokvormige houten bergingen vallen buiten de bescherming,
evenals de stenen garage bij de opzichterswoning.
ZIE VOOR DE COMPLEXONDERDELEN DE MONUMENTNUMMERS

359699,359704,359709,359714,359719,359725,359730,359735,359740,359745,359750,359755,359760,359765,359770,3
en 359820.
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Monumentnummer*: 359699
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3285

Rijksmonumentomschrijving**
Als OPZICHTERSWONING bij het Snouck van Loosenpark in de zuidoosthoek daarvan gebouwd, vrijstaand woonhuis
op onregelmatige kruisvormige plattegrond met in- en uitspringende partijen, waarbij de middenpartij met een
bouwlaag is verhoogd en linksachter een gebogen erkerpartij is aangebracht; in de kap zijn eenvoudige driehoekige
dakvensters toegepast. De ingang bevindt zich rechts van het middenrisaliet en is voorzien van een vijf treden
tellende stoep en een geknikt afdak met gesneden schoorwerk en roodkleurige leien. Voor het overige heeft de zich
door een grotere omvang en rijkere detaillering van de andere woningen onderscheidende opzichterswoning
dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693. OPZICHTERSWONING, deel
uitmakend van het complex met het monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359704
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2

1601 EP

Enkhuizen

3

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidelijk van het monumentale toegangshek gesitueerde dubbelwoning, gebouwd op een rechthoekige plattegrond
met inwaartse sprongen nabij de hoeken aan de straatzijde en voor het overige dezelfde kenmerken als bij de
woningen beschreven onder monumentnummer 359693. Dubbelwoning, deel uitmakend van het complex met
monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359709
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

4

1601 EP

Enkhuizen

6

1601 EP

Enkhuizen

5

1601 EP

Enkhuizen

7

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Noordelijk van het monumentale toegangshek gesitueerde reeks van vier telkens gespiegelde WONINGEN op een
rechthoekige plattegrond met elk een uitbouw aan de achterzijde, waarvan de twee middelste zijn gekoppeld onder
aangekapt lessenaarsdak; voor het overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder
monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359714
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

8

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Oostzuidoostelijk aan de buitenring van het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde,
vrijstaande WONING op T-vormige plattegrond en voor het overige dezelfde kenmerken als bij de woningen
beschreven onder monumentnummer 3595693.
Woning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359719
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

9

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Oostnoordoostelijk aan de buitenring van het cirkelvormige plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde,
vrijstaande WONING op T-vormige plattegrond en voor het overige dezelfde kenmerken als bij de woningen
beschreven onder monumentnummer 359693. Woning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer
359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359725
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

10

1601 EP

Enkhuizen

11

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Noordoostelijk aan de buitenring van het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde
DUBBELWONING op rechthoekige plattegrond met aan drie zijden licht risalerende middenpartijen en voor het
overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693. Dubbelwoning deel
uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359730
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

12

1601 EP

Enkhuizen

13

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Noordoostelijk binnen het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde DUBBELWONING op
rechthoekige plattegrond met aan drie zijden licht risalerende middenpartijen en voor het overige dezelfde
kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693. Dubbelwoning, deel uitmakend van
het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359735
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

14

1601 EP

Enkhuizen

15

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidoostelijk binnen het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde DUBBELWONING op
rechthoekige plattegrond met aan drie zijden licht risalerende middenpartijen en voor het overige dezelfde
kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Dubbelwoning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359740
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

16

1601 EP

Enkhuizen

17

1601 EP

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidwestelijk binnen het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde dubbelwoning op
rechthoekige plattegrond met aan drie zijden licht risalerende middenpartijen en voor het overige dezelfde
kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Dubbelwoning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359745
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

18

1601 ER

Enkhuizen

19

1601 ER

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Noordwestelijk binnen het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde DUBBELWONING op
rechthoekige plattegrond met aan drie zijden licht risalerende middenpartijen en voor het overige dezelfde
kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Dubbelwoning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359369 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359750
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

20

1601 ER

Enkhuizen

21

1601 ER

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Noordwestelijk aan de buitenring van het cirkelvormig plantsoen in het Snouck van Loosenpark gesitueerde
DUBBELWONING op rechthoekige plattegrond met aan drie zijden licht risalerende middenpartijen en voor het
overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Dubbelwoning, deel uitmakend van het complex met het monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359755
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

22

1601 ER

Enkhuizen

24

1601 ER

Enkhuizen

26

1601 ER

Enkhuizen

28

1601 ER

Enkhuizen

23

1601 ER

Enkhuizen

25

1601 ER

Enkhuizen

27

1601 ER

Enkhuizen

29

1601 ER

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Centraal noordelijk in het Snouck van Loosenpark gesitueerde reeks van acht, telkens gespiegelde, WONINGEN op
rechthoekige plattegrond met alle een uitbouw aan de achterzijde, waarbij de vier woningen in het midden ten
opzichte van de twee woningen aan beide zijden naar voren zijn gerooid en de twee middelste daarvan een
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gekoppelde uitbouw hebben, terwijl de twee uiterste woningen elk aan de lange zijde zijn voorzien van een licht
middenrisaliet; voor het overige heeft de reeks dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder
monumentnummer 359693.
Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 359760
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

30

1601 ER

Enkhuizen

32

1601 ER

Enkhuizen

33

1601 ER

Enkhuizen

31

1601 ER

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Noordelijk aan de vijverpartij gesitueerde reeks van vier WONINGEN op rechthoekige plattegrond met risalerende
middenpartijen aan de korte zijden en teruggerooide middenpartijen aan de lange zijden en voor het overige
dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359765
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

34

1601 ES

Enkhuizen

36

1601 ES

Enkhuizen

35

1601 ES

Enkhuizen

37

1601 ES

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
In de uiterste noordwesthoek van het Snouck van Loosenpark gesitueerde reeks van vier WONINGEN op
rechthoekige plattegrond met aan de lange zijden een tweemaal licht risalerende middenpartij en voor het overige
dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020

Functie
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Monumentnummer*: 359770
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

38

1601 ES

Enkhuizen

39

1601 ES

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Westelijk in het Snouck van Loosenpark gesitueerde DUBBELWONING op een rechthoekige plattegrond met aan drie
zijden licht risalerende middenpartijen en voor het overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven
onder monumentnummer 359693.
Dubbelwoning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020

Functie
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Monumentnummer*: 359775
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

40

1601 ES

Enkhuizen

42

1601 ES

Enkhuizen

41

1601 ES

Enkhuizen

43

1601 ES

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidwestelijk in het Snouck van Loosenpark gesitueerde reeks van vier WONINGEN op rechthoekige plattegrond met
risalerende middenpartijen aan de korte zijden en teruggerooide middenpartijen aan de lange zijden voor het
overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359780
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

44

1601 ES

Enkhuizen

46

1601 ES

Enkhuizen

45

1601 ES

Enkhuizen

47

1601 ES

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidwestelijk aan de uitzwenkende vijverpartij in het Snouck van Loosenpark gesitueerde reeks van vier WONINGEN
op rechthoekige plattegrond met aan de lange zijden een tweemaal licht risalerende middenpartij en voor het
overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020

Functie
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Monumentnummer*: 359785
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

48

1601 ES

Enkhuizen

50

1601 ES

Enkhuizen

49

1601 ES

Enkhuizen

51

1601 ES

Enkhuizen

Situering

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidoostelijk aan de uitzwenkende vijverpartij in het Snouck van Loosenpark gesitueerde reeks van vier WONINGEN
op een rechthoekige plattegrond met aan de lange zijden een tweemaal licht risalerende middenpartij en voor het
overige dezelfde kenmerken als bij de woningen beschreven onder monumentnummer 359693.
Woningreeks, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359790
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Enkhuizen

Parkaanleg Snouck van Loosenpark

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Naar ontwerp van H. Copijn ten behoeve van het Snouck van Loosenpark gerealiseerde parkaanleg, waarbij het
oostelijk deel in overwegend geometrische vormen is ingericht met een cirkelvormig plantsoen, in oorsprong
voorzien van een centraal gesitueerde zonnewijzer op bakstenen voet, en waarbij het midden- en westelijk deel in
landschappelijke trant is aangelegd met een slingerend padenstelsel; voorts een langgerekte vijverpartij met in- en
uitzwenkende vormen - smal in het door een gemetselde boogbrug overdekt middendeel en zich aan de uiteinden
verbredend en centraal aan de noordzijde voorzien van een beplant eiland.
Het bijbehorend, met grind bedekt, padenstelsel leidt in het landschappelijk aangelegde deel om de als het ware op
groen-eilanden gesitueerde woningblokken heen, terwijl in het geometrisch aangelegde deel een door het centraal
verbindingspad doorsneden dubbele cirkelvorm is toegepast. In beide gevallen zijn langs de randen verschillende
boomsoorten geplant.
De resterende openbare ruimten in het Snouck van Loosenpark zijn ingericht als plantsoen, waarbij de individuele
tuinen bij de woningen van elkaar en van het padenstelsel worden afgescheiden door lage heggen van verschillende
soort. Met uitzondering van de door een smeedijzeren hekwerk aan de zijde van de Stationsweg van de openbare
ruimte afgescheiden tuintjes, wordt het gehele park rondom begrensd door lage heggen. De toegangspaden naar de
woningen zijn voorzien van een klinkerbestrating. Gemengd geometrische en landschappelijke parkaanleg met
bijbehorend padenstelsel, waterpartij en groenvoorziening, deel uitmakend van het complex met monumentnummer
359693 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020

Functie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359795
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4

1601 EP

Enkhuizen

Bij

3

1601 EP

Enkhuizen

Bij

Locatie

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Drieledig, poortvormig TOEGANGSHEK, bestaande uit in neo-Lodewijk XIV-trant uitgevoerde hardstenen pijlers en in
siersmeedwerk uitgevoerde bogen, waarbij in de grote middenboog de naam "Snouck van Loosenpark" door middel
van uitgespaarde letters is aangegeven en de boog voorts is voorzien van een vergulde spruitvormige bekroning. De
lage pijlers aan de zijden worden bekroond door gebeeldhouwde mutsen, terwijl de hoge middenpijlers aan de
straatzijde elk zijn voorzien van een gebeeldhouwd cartouche met gekleurd familiewapenschild in reliëf en vergulde
inscriptie, respectievelijk ter herinnering aan de eerste steenlegging in 1895 en aan de opening van het park in
1897; de middenpijlers worden voorts bekroond door kruisvormig geplaatste voluten met smeedijzeren lantaarns.
Monumentaal toegangshek, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van
belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359800
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

22

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1601 ER

Enkhuizen

Tegenover

Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3460

Rijksmonumentomschrijving**
Gemetselde BOOGBRUG over de slingerende waterpartij, met aan beide zijden drie behakte stenen ter versiering
van de rondboog en voorts gebogen brugleuningen, uitgevoerd op een hardstenen plint met gemetselde pijlers
waartussen sierlijk gesmede hekwerkjes en waarboven een gemetselde band met tandlijsten in gele siersteen, het
geheel afgesloten door een hardstenen lijst. De zuidelijke brugleuning heeft in het midden voorts een hoge
gietijzeren lantaarn met reliëf.
Boogbrug deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en uitsluitend als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359805
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

1601 EP

Enkhuizen

Tegenover

Locatie

Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3285

Rijksmonumentomschrijving**
Aan het eind van de zuidoostwaarts uitzwenkende waterpartij achter de opzichterswoning gesitueerd
WATERVOGELHUIS, opgetrokken op een enigszins geknikte plattegrond, met bakstenen voet, in houten vakwerk
met kruisvormen uitgevoerde bovenbouw met vierruitsvensters onder samenstel van met rode pannen gedekte
zadel- en wolfdaken met overstek en met eenzelfde dakkapel als bij de woonhuizen in het midden van de lange
noordwestzijde, die voorts links in de gevel een boogvormige ingang heeft.
Watervogelhuis, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en uitsluitend als zodanig van
belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359810
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

18

1601 ER

Enkhuizen

Tegenover

17

1601 EP

Enkhuizen

Tegenover

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Hoogopgaande VLAGGEMAST op vierkante in neo-Lodewijk XIV-trant in hout uitgevoerde, zich verjongende sokkel
met rondom drie roodgekleurde halve bol-decoraties, en met in de top een vergulde windwijzer met de uitgespaarde
letters S v L, ter herinnering aan de stichtster van het Snouck van Loosenpark.
Vlaggemast, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en uitsluitend als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Straatmeubilair

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359815
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

36

1601 ES

Enkhuizen

Tegenover

41

1601 ES

Enkhuizen

Tegenover

Loosenpark
Snouck van
Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Vrijstaand HEK, bestaande uit twee hardstenen pijlers in neo-Lodewijk XIV-trant met gebeeldhouwde muts.
Hekpijlers, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en uitsluitend als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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Monumentnummer*: 359820
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 juni 1990

Kadaster deel/nr:

6072/71

Complexnummer

Complexnaam

359693

Snouck van Loosenpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Enkhuizen

Enkhuizen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Snouck van

31

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1601 ER

Enkhuizen

Tegenover

Loosenpark
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Enkhuizen

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3286

Rijksmonumentomschrijving**
Vrijstaand HEK, bestaande uit twee ver uiteengezette hardstenen pijlers in neo-Lodewijk XIV-trant met
gebeeldhouwde muts.
Hekpijlers, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en uitsluitend als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2020
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