
5 | Complex Arthur Staal
Aan de zuidzijde bebouwing van Arthur Staal daterend uit 
1949. Arthur Staal maakt deel uit van Groep 32 en realiseert 
hier bebouwing in een zeer terughoudende architectuur. 

6 | Complex Van Tijen & Maaskant
De bebouwing aan de noordzijde is van de Rotterdamse 
functionalisten Van Tijen & Maaskant (1950) die zich hier 
geheel conformeren aan Dudok’s bebouwingsvoorschriften. 
Omdat de woningen en winkels particulier eigendom zijn is 
er veel aan verbouwd, waardoor de toegangen tot de flats niet 
meer goed zichtbaar zijn.

7 | Complex E. en H. Kraaijevanger
Gebouwd in 1963, op de begane grond als warenhuis van 
V&D met daarboven woningen. De woningen worden ontslo-
ten via de achterkant. Opnieuw ontworpen door Rotterdam-
mers. Het gebouw is qua goothoogte en dakvorm aangepast 
aan de woonbebouwing van de Lange Nieuwstraat. Het ge-
bouw is nu opgedeeld in kleinere winkeleenheden.

8 | Eerste doorbreking
Om de Lange Nieuwstraat visueel te verkorten is het ge-
bouw aan de zuidkant (Karelse van der Meer, 2002) voor de 
rooilijn geplaatst. Dit geldt ook voor een klein deel van het 
HEMA gebouw (J. Vlaming, 1966) aan de noordkant.  
De doorbreking sluit aan de noordkant aan op de Wijk aan 
Zeeërweg.

9 | Complex S. Meegdes
Terughoudende bebouwing van S. Meegdes uit 1955. Ook 
hier zijn de toegangen tot de flats bijna onzichtbaar.

10 | Complex Van den Broek & Bakema
Van den Broek & Bakema, Rotterdamse functionalisten,  
komen in 1953 met het voorstel om hier een glazen blok te 
bouwen met een platte afdekking. Dudok als supervisor 
steekt hier een stokje voor. 
 

11 | Tweede doorbreking
Aan de zuidkant stond het Post- en Radiogebouw. Dit is in 
2009 gesloopt. De nieuwbouw voorziet in een supermarkt 
met parkeerplaatsen op het dak en een tweetal woontorens 
ontworpen door het architectenbureau Oever - Zaaier.

Aan de noordkant staat een gebouw dat ‘Shopperhal’ wordt 
genoemd, een klein overdekt winkelcentrum (T. Hazewinkel, 
1990). In 2009 is deze als het ware binnenste buiten gekeerd 
en komen de winkels aan de straat te liggen. De inpandige 
winkels functioneren niet goed in IJmuiden.  
 
Naast de ‘Shopperhal’ staat het voormalige VVV gebouw met 
het dubbel geknikte dak (H. Peters, 1961). De doorbreking 
sluit aan de noordkant aan op de Kennemerlaan. 

12 | Complex C. Wegener Sleeswijk
Woonblokken uit 1953 in drie lagen met een kap zoals elders. 
De architect behoort tot Groep 32. De aangehangen balkons 
hadden eerder borstweringen van donkerbruin hout, nu van 
geperforeerd staalplaat.

13 | Complex J. Schipper
Vooruitlopend op nieuwe bebouwing zijn de blokken van  
J. Schipper gesloopt. De nieuwe bebouwing van het architec-
tenbureau ONX sluit aan bij de bestaande bouw, maar is  
wat hoger.
 
14 | Derde doorbreking
Beide woongebouwen van de architecten G. de Wit en  
T. Slijkhuis uit 1965 en 1967, de Noord- en de Zuidarcade  
zijn ter versmalling van de Lange Nieuwstraat ook voor de 
rooilijn geplaatst. De versmalling is hier zoals Dudok voor 
ogen had.  

15 | Complex A. Komter
Door de toepassing van prefab beton voor de balkons en de 
erkers tezamen met de markante schoorstenen onderschei-
den deze blokken zich architectonisch van de andere  
blokken langs de Lange Nieuwstraat. Komter behoort tot 
Groep 32.

16 | Vierde doorbreking
Deze doorbreking is uitgevoerd als een tot stadspark  
veranderd plantsoen, in het noorden uitzicht gevend op  
de hoogovens, in het zuiden op de Kennemerduinen. 
Langs de westzijde is plaats voor sociaal-culturele voorzie-
ningen, zoals de moskee (S. Schaafsma, 1993).

De sociaal-culturele voorzieningen worden evenwel gesloopt 
en vervangen door woonbebouwing (Klunder, 2008). Ook de 
torenflat de Komeet is nieuw (Klunder, 2008). Al eerder is de 
urban villa Het Baken gebouwd (H.M. architecten, 1996). 
Het beeld nabij de moskee is van prof. Esser. Het heet de 
Stormramp en werd geplaatst in 1968.

De supermarkt (Den Heijer architecten, 1989) belemmert 
het doorzicht over het stadspark vanaf de Kennemerlaan. 
Aan de oostkant staat een gymzaal (H. Peters, 1963) met een 
kopgevel van baksteen mozaïek van Bouke IJlstra. 

17 | Complex W. van Tijen en H. Maaskant
De bebouwing met platte daken en veel glas in de gevel (Van 
Tijen & Maaskant, 1950) ademt de functionalistische geest 
van het Nieuwe Bouwen.

18 | Woonwijk W. Hoosemans
Vernuftig ontworpen woonwijkje uit 1953 waarin de oude  
en de nieuwe stedenbouw mooi zijn geïntegreerd. Ook de 
overbouwde straten zijn bijzonder. Hoosemans ontwierp ook 
het eerder genoemde zuidelijke blok van de De Noostraat.

19 | Complex G.J.W. Lantink
Geknikt woonblok, ook met veel glas en  plat afgedekt 
(G.J.W. Lantink, 1956). Boven de toegangsdeuren zijn  
panelen met sterrenbeelden aangebracht.

20 | Complex A. Staal
Twee hoge, geknikte, woonblokken van de Groep 32 archi-
tect Arthur Staal uit 1959 gebouwd in een wat barokke stijl, 
als een poort vanaf de Heerenduinweg toegang gevend tot  
de plantsoenen. De blokken zijn gerenoveerd.

21 | Complex J. Schipper
Twee blokken tegenover elkaar, aan de noordkant op een  
onderbouw van winkels. De borstweringen van de balkons 
zijn van beton (J. Schipper, 1955). Het blokje om de hoek  
aan de voormalige plantsoenen is ook van J. Schipper maar  
is ontworpen in de functionalistische stijl met plat dak.  
Schippers woonblokken in de Lange Nieuwstraat  
werden eerder afgebroken.

Met de stedenbouwkundige uitgangspunten lijkt hierna de 
hand te worden gelicht de rommelige en weinig consistente 
bebouwing beschouwend.

22 | Complex K. de Boer
Woongebouw bestaande uit twee verschillende bouwlichamen 
met winkels op de begane (K. de Boer, 1958). 

23 | Eengezinswoningen J. Bleeker en A. Wijtzes
Rijtjes eengezinswoningen (Bleeker en Wijtzes, 1954), daar-
door sterk afwijkend (te laag) van de overige bebouwing van 
de Lange Nieuwstraat.

24 | Onbekend
Woonblok uit 1958 dat ook niet voldoet aan Dudok zijn aan-
vankelijke uitgangspunten van drie lagen en een kap.

IJmuiden
van Dudok

Vanaf Plein 1945 tot de Vissershaven 3 km (met de 
plantsoenen), terug 2 km (zonder de plantsoenen). 
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IJmuiden
Het ontstaan van IJmuiden valt samen met het graven van 
het Noordzeekanaal (gereed in 1876). In de Tweede Wereld-
oorlog is IJmuiden onderdeel van de Duitse Atlantikwall.  
Er worden zo’n 3500 woningen gesloopt om schootsvelden  
te verkrijgen. Ter oriëntatie: op de foto ligt het huidige  
Gemeentehuis rechts van het midden. 
 

W.M. Dudok
Na de oorlog draagt het College van Burgemeester en Wet-
houders aan Van Tijen &  Maaskant en Dudok op een weder-
opbouwplan voor Velsen te maken. 

W. M. Dudok (1884 - 1974) richt zich op IJmuiden. Dudok 
ontleent zijn faam o.a. aan het stadhuis van Hilversum (1928).  
Dat gebouw maakte hem wereldberoemd. Ook nu nog. In zijn 
wederopbouwplan legt Dudok een as van oost naar west, van 

het viaduct over de Stationsweg naar de Vissershaven, met  
een verspringing op Plein 1945, langs en door het gesloopte 
IJmuiden. Vanuit deze as wordt IJmuiden aangeheeld en 
uitgebreid. Die as, de De Noostraat, de Lange Nieuwstraat,  
de Planetenweg en de Linnaeusstraat, kent een aantal door-
brekingen en versmallingen om de lengte visueel te verkor-
ten. De straat vertoont daartoe ook een kromming waardoor 
hij niet in een keer is te overzien. 
 
Architectuur
De invulling van het stedenbouwkundige plan gebeurt door 
verschillende architecten met Dudok als supervisor. Dudok  
ontwerpt het Gemeentehuis en de bebouwing van Plein 1945. 
De bebouwing van Plein 1945 kent drie lagen en een kap. Dit 
type bebouwing schrijft Dudok als supervisor ook de andere 
architecten voor. De gevels moeten verder van eenzelfde  
eenvoud zijn als de gevel van de Rue de Rivoli in Parijs.

Dudok kan beter overweg met de architecten van Groep 32, 
functionalisten die het ornament niet schuwen, dan met 
de Rotterdamse hard core functionalisten als van Tijen & 

Maaskant en van den Broek & Bakema. Met van den Broek & 
Bakema ontstaat zelfs een conflict zoals we later zullen zien. 
Van Tijen & Maaskant bouwen hun functionalistische flats 
aan weerszijden van het stadspark.

2 | Complex C.A. Hoogstraten
Flats van drie verdiepingen hoog van C. A. Hoogstraten,  
gebouwd in 1953. In 2017 gerenoveerd door het architecten-
bureau Casa i.s.m. TBEZA architecten waarbij de woningen 
toegankelijk zijn gemaakt via galerijen aan de achterzijde. 
Ook werd een lift toegevoegd. Met het aanbrengen van  
steenstrips op isolatiemateriaal is de kleur van de gevel van 
rood in geel veranderd.

3 | Complex W. Hoosemans
Bebouwing van W. Hoosemans uit 1953. Dit gebouw heeft nog 
zijn rode kleur. In de gevel zijn de omranding van de balkons 
en de toegangsdeur uitgevoerd in beton. Een soortgelijke  
betontoepassing aan de overkant kwam daar niet terug.

4 | Zuidzijde van Plein 1945
Dudok ontwerpt in zijn plannen een overbouwing van de 
Zeeweg, de tweede toegangsweg tot IJmuiden. Plein 1945 zou 
daarmee een besloten plein worden. Dit is niet gerealiseerd. 
Gebouw De Beurs is van Groosman en dateert uit 1970.

1 | Het Gemeentehuis 
Het Gemeentehuis (W.M. Dudok, 1965) is opgebouwd rond 
een binnenhof. De voorgevel bestaat uit de vooruitstekende 
raadzaal op ‘gouden’ kolommen, de toren (45 m) en een  
kantoorvleugel. Op de eerste verdieping van de kantoor- 
vleugel liggen de kamers van het College van B&W. Onder de 
vooruitstekende raadzaal is de trap gesitueerd die toegang 
geeft tot de burgerzaal. Het Gemeentehuis is een rijksmonu-
ment en is gerenoveerd in 2014. 

In 1995 is het Gemeentehuis aan de achterzijde uitgebreid 
met een stadskantoor ontworpen door het architecten- 
bureau Greiner & van Goor.

Plein 1945
Dudok ontwerpt ook de bebouwing van Plein 1945 (1957). 
Op een onderbouw van winkels zijn maisonnettes geplaatst. 
Over Plein 1945 zegt Dudok dat hem eenzelfde eenvoud voor 
ogen stond als die welke het San Marco Plein in Venetië  
kenmerkt . 

Ook daar een driehoge bebouwing gericht op de San Marco  
en de Campanile. De Velsense raadzaal en de toren tonen 
daar enige verwantschap mee. Het verzetsbeeld op het plein 
is van Nicolaas van der Kreek (1948).

De De Noostraat is de hoofdtoegangsweg tot IJmuiden.  
De straat is als een ‘Allee’ die naar het gemeentehuis voert.  
Vanuit het midden van de De Noostraat is te zien dat de voor-
gevel van het stadhuis ietwat gedraaid is en daardoor zicht 
mogelijk maakt op de raadzaal, de zetel van de macht zoals 
Dudok dat formuleert. 

Lange Nieuwstraat
In 2017 onderging de Lange Nieuwstraat grote veranderin-
gen. De komst van de regioliner Haarlem - IJmuiden Strand 
maakte een herprofilering van de straat nodig. De uit hun 
krachten gegroeide bomen verdwenen, er kwamen fiets-
paden aan weerszijden van de weg en de eerder genoemde 
doorbrekingen kregen een plein karakter met een eigen  
inrichting. 

Tot op zekere hoogte is er sprake van ‘shared space’ voor  
de verschillende verkeerssoorten. Het straatmeublilair 
(waaronder de lichtmasten) kreeg een subtiele maritieme 
uitstraling. Het ontwerp van de straat is van Stedenbouw  
en Landschap van de Gemeente Velsen.
 


