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III. INVENTARISATIE 
 
 

III.1. Ontwikkelingsgeschiedenis 
 
Waterland was een groot ongerept en drassig veengebied, toen boeren zich hier in de tiende 
eeuw vestigden. Zij kwamen van de oudere, hoger gelegen gebieden, zoals West-Friesland en 
de geestgronden en wilden in Waterland een nieuw bestaan opbouwen. Ze ontgonnen het land 
door slootjes te graven, waardoor het water uit het veen werd afgevoerd naar een nabijgelegen 
riviertje. Zo werd het land geschikt gemaakt voor akkerbouw. Het gebied werd ontgonnen in 
relatief kleine blokken met een optrekkende verkaveling en een onderling afwijkende richting.  
Door de ontginning ontstond er geschikte akkerbouwgrond voor de boeren, maar door de hier-
voor toegepaste afwatering droogde het veen uit en klonk het in. Als gevolg hiervan daalde het 
land snel, waardoor het omringende water een bedreiging ging vormen voor de Waterlandse 
nederzettingen. Vervolgens werd Waterland in de twaalfde en dertiende eeuw geteisterd door 
enorme overstromingen. Grote stukken ontgonnen land werden weggeslagen door het opruk-
kende water van het Almere, een meer dat later zou uitgroeien tot de Zuiderzee. Hierdoor werd 
het gebied een echt ‘Waterland’, met tal van meren en geulen.  
Om verdere overstromingen te voorkomen, legden de boeren dijken aan. Intussen klonk het 
land verder in en werd het drassiger, omdat de afwatering niet meer afdoende kon plaatsvin-
den. Het land was in deze toestand echter niet meer geschikt voor akkerbouw, waardoor de 
boeren noodgedwongen over moesten stappen op veeteelt. Door deze overstap veranderde 
Waterland in een groot weidegebied.  
Aan het eind van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw zijn bijna alle Waterlandse 
dorpen verplaatst. In plaats van de hoger gelegen plekken in het veen, de zogenaamde veen-
koepels, werden plaatsen nabij een weg of waterloop uitgekozen als vestigingsplaats. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat het belang van de landbouw afnam en dat de bewoners zich 
meer gingen toeleggen op handel en scheepvaart. Ook Broek in Waterland werd aan een wa-
terloop gevestigd. Deze verbond het Belmermeer, het Broekermeer en het Noordmeer.  
Voor zover bekend werd Broek in Waterland voor het eerst schriftelijk vermeld in de tweede 
helft van de dertiende eeuw. Het dorp ontwikkelde zich in de zestiende en zeventiende eeuw tot 
een bloeiende handelsplaats. De handel richtte zich vooral op het Oostzeegebied, van waaruit 
de dorpelingen voornamelijk graan importeerden. Ook was de haringvisserij een belangrijke 
bron van inkomsten, evenals de walvisvaart bij Groenland.  
 
De oudste huizen van Broek in Waterland dateren van de late zestiende eeuw. In augustus 
1573, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, werd het dorp namelijk in brand gestoken door 
Spaanse troepen. Na het vertrek van de Spanjaarden, in oktober 1573, werd het dorp opnieuw 
opgebouwd. Op een kaart uit 1589 is te zien dat de bebouwing een lint vormde langs de verbin-
ding tussen de drie eerder genoemde meren. De bebouwing bevond zich grotendeels op de 
oostelijke oever daarvan. De andere oever was alleen in het noorden bebouwd. Verder was ook 
al de aanzet gegeven tot lintbebouwing landinwaarts ter plaatse van de huidige Keerngouw.  
In het begin van de zeventiende eeuw werd het Broekermeer drooggemalen en bleef een kleine 
restruimte over, het Havenrak. Om dit water concentreerde de bebouwing zich. De huizen wer-
den in hout opgetrokken. Het relatief lichte hout leende zich namelijk prima als bouwmateriaal 
op de drassige en slappe bodem.  
Rond 1650 nam het aandeel van Broek in Waterland aan de handel over zee sterk af. Steeds 
meer bewoners zochten hun heil in de veeteelt. Vermoedelijk is deze economische verschuiving 
de reden van de bouw van vierkantconstructies achter een groot aantal houten huizen rond 
1650. Deze aanbouwen, ook wel ‘vierkanten’ genoemd, dienden mogelijk als stal voor vee en 
opslagplaats voor hooi. 
 
Veeteelt bleef een aantrekkelijke bron van inkomsten tot het tweede decennium van de acht-
tiende eeuw. De veepest van 1716 en de overstroming van Waterland in 1717 brachten de vee-
teelt gevoelige klappen toe. Vele Broekers konden hun boerenbedrijf niet meer rendabel exploi-
teren en moesten op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Het vierkant werd niet langer 
als stal gebruikt en kreeg een andere bestemming, dikwijls die van woonruimte. In 1750 telde 
Broek nog veertig vierkanten.  
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In de achttiende eeuw werd het hoogtepunt van de Broeker welvaart bereikt. Door beleggingen 
en rente was het kapitaal, verworven door handel en scheepvaart, gestaag gegroeid. Het geld 
bleef in het dorp, omdat er vrijwel steeds binnen de kleine gemeenschap werd getrouwd. De 
rijkdom van de bewoners was uiteraard ook af te lezen aan de bebouwing in het dorp. Enkele 
fraaie nieuwe huizen, waaronder de eerste stenen woningen, werden gebouwd volgens de 
heersende mode. De meeste bouwactiviteiten betroffen echter verbouwingen van reeds be-
staande woonhuizen. De huizen, die veelal uit de zeventiende eeuw stamden, kregen dikwijls 
pronkgevels met Louis XV of Louis XVI decoraties. De panden waren in allerlei kleuren geschil-
derd. In combinatie met de typische Broeker tuinen, die zich kenmerkten door een symmetri-
sche aanleg met onder meer schelpen, glazen kralen, in allerlei vormen geschoren buxusstrui-
ken, sculpturen en keurig geschilderde houten hekwerken, moet dit een wonderlijk veelkleurig 
geheel zijn geweest.  
 
Aan de periode van welvaart komt rond 1800 een einde. Door de Franse bezetting was Broek in 
Waterland sterk verarmd. Na het vertrek van de Franse legers werd de melkveehouderij de 
voornaamste bron van inkomsten. De deftige huizen werden omgebouwd tot boerderij of winkel. 
Door de verslechterde economische situatie werden ze bovendien dikwijls door meerdere fami-
lies tegelijkertijd bewoond.  
 
In de negentiende eeuw verdween geleidelijk de kleurenrijkdom uit het dorp. Het zogenaamde 
‘Broeker grijs’ kreeg uiteindelijk de overhand. Over Broeker grijs doen allerlei verhalen de ronde. 
Het is zeer waarschijnlijk een modekleur, die zijn wortels heeft in de classicistische architectuur 
van de late achttiende eeuw en voortbloeide tot in de negentiende eeuw. Binnen deze stroming 
kregen houten huizen een op natuursteen gelijkende kleur. Bijvoorbeeld blauwgrijs als lijkend 
op Namense steen of lichte Bentheimer als verwijzing naar Bentheimer zandsteen. De tint lichte 
Bentheimer is nu nog dikwijls aan te treffen op huizen in Broek. Daarnaast komen enkele huizen 
in bonte kleuren voor, met name aan de Laan en het Leeteinde.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de bevolking sterk toe. Vooral in de jaren zeventig werd 
Broek in Waterland uitgebreid met diverse nieuwbouwwijken. De dorpsplattegrond, die eigenlijk 
vanaf 1589 opmerkelijk constant is gebleven, wordt dan drastisch veranderd.  
De voornaamste naoorlogse uitbreiding, aan de noordoostzijde van het Havenrak en de Dorps-
straat, week echter in zijn opzet sterk af van de historische bebouwing. Om de historische kern 
beter te kunnen beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen werd het op 21 april 1971 aan-
gewezen als beschermd dorpsgezicht. 
 
Eerste ontwikkelingen 
Broek in Waterland is gesitueerd in een veengebied. Vanaf de tiende eeuw is de veengrond 
ontgonnen door het graven van slootjes, waardoor water kon worden afgevoerd. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een optrekkende verkaveling. Het dorp is aangelegd in een lint langs de 
waterloop die de Belmermeer, Broekermeer en Noordmeer met elkaar verbindt.  
 
Periode van 17de t/m 18de eeuw 
Na de droogmaling van de Broekermeer concentreert de bebouwing zich rond het Havenrak. Er 
treedt een verdichting op in de lintbebouwing. Verder is er bebouwing langs de in de zeventien-
de eeuw gerealiseerde trekvaart.  
 
Periode van de 19de eeuw 
Ruimtelijk kenmerkt het dorp zich nog steeds als lintbebouwing met een aantal zijtakken. Met de 
komst van de tramweg treed een verdichting op rond dit gedeelte van het dorp. Ook het Noord-
meer wordt drooggemalen. 
 
Periode van de 20ste eeuw 
De tramweg verdwijnt. In 1938 wordt een provinciale weg aangelegd die het dorp in twee stuk-
ken deelt. Overheersend zijn de omvangrijke dorpsuitbreidingen. De aan de buitenzijde van het 
dorp gelegen woonbuurten staan grotendeels op zichzelf. Alleen in zuidelijke richting langs de 
Galggouw is enigszins sprake van uitbreiding in de vorm een lint. Het noordelijk deel van het 
oude dorp heeft haar openheid met het omringende landschap behouden. 
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III.2. Ruimtelijke opzet 
 
Historische kern 
De bebouwing van de historische kern is grotendeels geconcentreerd aangelegd in de vorm van 
een lint rond het water van het Havenrak. Kenmerkend voor de kern zijn de karakteristieke hou-
ten panden. Een elftal houten woonhuizen is nog in het bezit van een opvallende vierkantcon-
structie aan de achterzijde, die qua vorm lijkt op een stolpboerderij. Ook bakstenen woningen 
zijn veelvuldig aan te treffen in de oude kern. De vroegste exemplaren dateren uit de achttiende 
eeuw. De meeste historische bakstenen panden stammen uit de late negentiende en de vroege 
twintigste eeuw.      
De woonhuizen in de historische kern bestaan over het algemeen uit één woonlaag met een 
kap. De panden hebben verspringende rooilijnen en liggen in de meeste gevallen met de voor-
zijde aan een weg die langs een oever loopt. Bij voldoende ruimte is deze weg aan twee zijden 
bebouwd. Ligt de weg dicht langs het water, dan is alleen de landzijde bebouwd en fungeert de 
ruimte tussen weg en water als (over)tuin. Het pad van het Roomeinde is bijvoorbeeld aan bei-
de zijden bebouwd, dat van het Leeteinde voornamelijk aan één zijde. De afzonderlijke huisper-
celen waren van origine dikwijls door sloten van elkaar gescheiden. Veel van dit soort sloten zijn 
nu nog aan te treffen in het dorpsbeeld. Kenmerkend zijn verder de doorzichten tussen de pan-
den op het achterliggende erf. Het is van belang dat de oude kern zijn open karakter bewaart en 
dat er niet een te grote scheiding ontstaat tussen privé en openbaar.  
 
De oude kern van Broek in Waterland heeft een overwegend groen karakter. Kenmerkend zijn 
de begroeide oevers met een natuurlijk verloop langs het Havenrak en het Dee en de kleinscha-
lig opgezette voortuinen, met dikwijls een symmetrische aanleg. Van belang is verder het direc-
te contact met het achterliggende open weidegebied, dat op verschillende plekken in de oude 
kern, vooral aan de westzijde bij De Erven en het Roomeinde, nog aanwezig is. Tot slot moeten 
de opvallende gekandelaberde lindes genoemd worden rond het Kerkplein. De kerk is het 
grootste bouwwerk van de kern. Zijn ranke spits, omringd door hoge bomen, is reeds op grote 
afstand van het dorp te ontwaren.  
Het landschap rondom en deels nog in de oude kern wordt gekenmerkt door het geheel van 
lijnvormige elementen in de vorm van landwegen en dijken, het waterstelsel met grillige ge-
vormde kreken gecombineerd met een rechthoekig patroon van sloten en een patroon van 
langgerekte kavels.  
 
Nieuw gebied  
De dorpsuitbreidingen bestaan uit woonerven/straten met aanliggende rijtjeswoningen, twee-
onder-één-kap-woningen en (semi)vrijstaande woningen. De woningen hebben doorgaans twee 
bouwlagen met een kap. Uitzondering hierop vormen de woningen rond het Burg. Paulplant-
soen, deze bestaan uit één bouwlaag plus kap. 
De uitbreidingsbuurten bestaan uit bebouwingscomplexen, welke door architectuur, materiaal-
toepassing en kleurgebruik als een samenhangende eenheid te herkennen zijn. Langs de N247 
wordt het aanzicht bepaald door architectuur uit de wederopbouwperiode. Opvallend is de har-
monie van de bouwkundige detaillering en baksteenkleur. 
Aan de noordzijde van het Nieuwland wordt het beeld bepaald door jaren ‘60 architectuur met 
stroken van vier tot zes woningen. Langskappen en voortuinen zijn bepalend voor het straat-
beeld. Aan de buitenrand van het dorp bestaat uit een complex met geschakelde woningen in 
de vorm van semi bungalows. 
De nieuwe uitbreidingen aan de zuidkant van het dorp tonen een andere architectuurhouding. 
De bebouwing in deze nieuwe buurten bestaan hoofdzakelijk uit twee-onder-een-kapwoningen.  
 
In de meest recente complexen is getracht te komen tot een stijleigen architectuur met een 
verwijzing naar de houtbouw.  
Het bedrijventerrein aan de Eilandweg en Hellingweg is relatief kleinschalig met losse bebou-
wing. Het gebied heeft door de oude, slecht onderhouden bedrijfspanden een verouderde uit-
straling. De meeste gebouwen staan direct aan de weg, hebben een eigen identiteit en bestaan 
meestal uit twee lagen met een plat dak. De oude gebouwen zijn matig van architectuur.  
Aan de westkant van de Hellingweg is een aantal nieuwe panden gebouwd. 
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III.3. Functionele opzet 
 
De functiesamenstelling is oorspronkelijk in 2002 verkend en recentelijk gecontroleerd. Onder-
scheid is gemaakt naar woonfuncties, detailhandel, dienstverlening, horeca en bedrijven. Het 
plangebied bestaat grotendeels uit woonbebouwing. Het merendeel van de woningen zijn 
grondgebonden eengezinshuizen. Er is sprake van enige differentiatie vanwege de aard van de 
woningen: als woning verbouwde boerderij, het Broeker(dorps)huis uit 1775, een woning als 
onderdeel van een huurcomplex of een koopwoning behorend tot een recent ontwikkeld cluster.  
In het gebied zijn verspreid gelegen voormalige boerderijen met een zekere concentratie aan 
het Roomeinde en langs de Molengouw. 
De aanwezige maatschappelijke functies zijn: de Nederlands hervormde kerk met pastorie, het 
Broekerhuis (dat dienst doet als verenigingsgebouw), de basisschool “De Havenrakkers”, de 
peuterspeelzaal en een ontmoetingsruimte in het voormalige bejaardencentrum “Broekerha-
ven”. Aan het Roomeinde is een kerkhof gelegen. Voorts omvat het plangebied het sportterrein 
met enige tennisbanen, een kanoverhuurbedrijf en een zeilkamp “Waterland”. 
 
Het plein aan het Nieuwland kan worden opgevat als voorzieningenplek; er is sprake van enige 
beperkte winkelvoorziening. Op het plein is een snackbar en incidenteel een marktkraam geves-
tigd. Langs het Nieuwland zijn onder andere een winkel in huishoudelijke artikelen en een bank- 
vestiging aanwezig. Het plein doet dienst als evenemententerrein en voor de weekmarkt. Het 
plein is tevens ingericht ten behoeve van het opstellen van touringcars voor toeristen. 
Decentraal is de plek van twee kleine supermarkten: één ter plaatse van het Havenrak in Noord 
en één aan het Zuideinde in het zuidelijk dorpsdeel.  
Aan de buitenzijde van het plangebied is het bedrijventerrein Hellingweg gelegen. Dit terrein 
omvat een bedrijf van categorie 3: een bedrijf voor metaaloppervlaktebehandeling. Bedrijven 
van categorie 2 zijn vertegenwoordigd in de vorm van een bedrijf voor akkerbouwproducten, 
een groothandel voor de horeca, een computerbedrijf en een kleinschalige bouwonderneming. 
Momenteel staan enkele bedrijfspanden leeg.  
 

    
   III.4. Verkeersstructuur 

 
Het verkeer wordt steeds drukker. Kruispunten en wegen welke nu nog veilig zijn kunnen in de 
nabije toekomst mogelijk niet meer voldoen. De gemeente heeft dan ook besloten tot invoering 
van het beleid conform Duurzaam Veilig. De wegen zijn ingedeeld naar drie categorieën: wegen 
met een stroomfunctie (het snel verwerken van doorgaand verkeer), wegen met een gebieds-
ontsluitingsfunctie (het bereikbaar maken van wijken en kernen) en erftoegangswegen alsmede 
verblijfsgebieden (de woonomgeving met parkeren en speel- en groenvoorzieningen). Water-
land heeft geen stroomwegen (dat zijn namelijk snelwegen). 
Middels het raadsbesluit van 1990 is een groot aantal straten in het plangebied aangewezen als 
30 km-zone gebied. Het gaat daarbij om straten zonder een doorgaande of gebiedsontsluitings-
functie.  
De Provinciale weg N247 heeft een gebiedsontsluitingsfunctie. Voor het gedeelte van deze weg 
binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.   
 
In samenspraak met belanghebbenden zijn ter plaatse van 30 km-wegen verkeersremmende 
maatregelen aangebracht. Deze maatregelen variëren van drempels, plateaus en wegversmal-
lingen en combinaties daarvan. Door het inrichten van de woonomgeving als verblijfsgebied 
wordt de leefbaarheid vergroot, zodat kinderen veilig kunnen spelen en het prettig is voor oude-
ren om op straat te vertoeven.  
 
Op de wegenkaart (afbeelding 12, pag. 30) zijn de gebiedontsluitingswegen aangegeven. De 
N247 is aangegeven als interregionale weg. Vervolgens zijn de wegen voor doorgaand lokaal 
verkeer aangemerkt. De overige wegen betreffen woon- en verblijfsstraten; zij behoren tot de 
categorie erftoegangswegen. Voor de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk dorpsdeel is 
een voet- en fietstunnel onder de N247 aangelegd. 
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Over de Provinciale weg N247 rijden diverse buslijnen, waaronder een expresbus, die beschikt 
over een halte ter plaatse van Broek in Waterland. De N247 fungeert bovendien als de route 
voor de schoolbussen en nachtbussen. 
 
Op de locatie Nieuwland is een omvangrijk parkeerterrein dat dienst doet als opvang van dorp-
bezoekers. Het parkeerterrein fungeert ook wel eens als stopplaats voor touringcars. Verder 
fungeert het terrein als parkeerplaats voor bezoekers aan het sportterrein en het Broekerhuis 
aan de noordzijde van Broek in Waterland.  
  
  
III.5. Woningbehoefte 
 
In het algemeen is sprake van een toenemende waardering van landelijk wonen en wonen in 
het centrum van dorpse milieus. De huidige trends in de regio zijn de toenemende vergrijzing en 
een grotere vraag naar woningen dan een aanwezig woningaanbod. De nadelige factoren zijn 
een mindere toegankelijkheid van de woningmarkt, vanwege de sterk gestegen prijzen van de 
woningen, een verslechterde doorstroming en een afnemende slaagkans voor een woning in de 
huursector. Bovendien is het aantal koopwoningen relatief meer toegenomen dan het aantal 
huurwoningen. 
 
In de in 2001 door de gemeenteraad vastgestelde Volkshuisvestingsvisie is onder andere ge-
concludeerd dat het eigen woningbezit in de gemeente reeds dermate hoog is dat er niet ge-
streefd wordt naar verkoop van huurwoningen, en bij nieuwbouwlocaties een zo gevarieerd 
mogelijk aanbod te realiseren.  
 
Volgens de regionale woonvisie Waterland (juni 2004) heeft de woningvoorraad in Waterland 
een omvang van 6.832 woningen (10.6% van de regio), waar van 2.180 huurwoningen of te wel 
een percentage van 32%. De bevolking van de gemeente Waterland bedroeg per 1 januari 
2002 17.180 inwoners (11% van de totale regio).  
De bevolkingsgroei van Waterland vindt vrijwel geheel plaats in de leeftijdscategorie van 45 en 
ouder. In 2002 was 1/5 van de bevolking ouder dan 65 jaar. Er is sprake van een vestigings-
overschot vanuit Amsterdam.  
 
In het Streekplan Noord-Holland Zuid wordt voor de regio Waterland tot 2020 een woningbouw-
opgave van totaal 6000 woningen genoemd. De ambitie is om daarvan 50% binnenstedelijk 
(binnen de rode contour) te realiseren.  
De plannen hiertoe zijn nader uitgewerkt in de zogenaamde Streekplanuitwerking Waterlands 
Wonen, welke op 28 februari 2006 door het College van Gedeputeerde Staten van Noord Hol-
land is vastgesteld. 
Voor de hele gemeente Waterland is in de streekplanperiode tot 2020 voorzien in de bouw van 
circa 900 woningen binnen de rode contour en maximaal 220 woningen daarbuiten.  
 
Voor de kern Broek in Waterland houdt dit in, dat bijna 300 woningen binnen de rode contour 
kunnen worden gerealiseerd. Daarbij geldt voor twee inbreidingslocaties (Broekerhaven en 
Hellingweg) een gefaseerde prioritering. Bij deze locaties is sprake van transformatie van de 
bebouwing conform het ICT beleid (extra woningen vanwege intensiveren, combineren en 
transformeren). Vanwege de hoge maatschappelijke en herinrichtingskosten van ICT-locaties, 
zijn woningen daar moeilijker te realiseren. Dit heeft veelal ook een hogere prijs voor de wonin-
gen tot gevolg. Dit kan eventueel door een hogere dichtheid gecompenseerd worden.  
 
In de Streekplanuitwerking wordt ook de uitleglocatie (buiten de rode contour) ten zuidoosten 
van Wagengouw genoemd, waar 50 woningen geprojecteerd zijn. De realisatie daarvan wordt 
echter niet binnen de planperiode verwacht. Daarom is deze locatie ook niet in het voorliggende 
bestemmingsplan opgenomen.   
 
De woningbouw is in algemene zin bedoeld voor de opvang van regionale woningzoekenden. 
Over de wijze waarop de regionale toewijzing van woningen plaatsvindt worden in ROA-
verband (Regionaal Orgaan Amsterdam) afspraken gemaakt.  
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Er mag gespreid over de regio gebouwd worden, waarbij als uitgangspunt het cultuurhistorisch 
landschap geldt. 
   
Voorgestaan wordt een leefbaar attractief woonmilieu, met een breed samengestelde leeftijds-
opbouw. Gestreefd wordt naar een toename van woningen voor jongeren, starters en mensen 
met minder financiële draagkracht. Daarnaast is er aandacht voor ouderen, die vaak behoefte 
hebben aan kleinere gelijkvloerse woningen. Eventueel kan worden gezocht naar splitsing van 
woningen onder voorwaarde van tijdelijkheid en familiale binding. Tenslotte wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor de realisatie van wonen met zorgcomplexen of het realiseren van woon-
groepen en groepswoningen. 
 
 
III.6. Aandachtspunten  
 
• achteruitgang voorzieningenniveau, met name met betrekking tot winkels en horeca; 
• de begrenzing van het bestaande beschermd dorpsgezicht omvat alleen het noordelijk 

deel van het dorp; 
• er bestaat een sterke ruimtelijke scheiding tussen noord en zuid, vanwege de provinciale 

weg N247; 
• het bedrijfsterrein aan de Hellingweg heeft een verouderde uitstraling; 
• de opwaardering van de Hellingweg als hoofdtoegang naar de uitbreidingsbuurten; 
• de herbestemming van het voormalige bejaardencentrum “Broekerhaven”.
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Afbeelding 9 
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IV.  DOELSTELLINGEN 
 
Wonen 
• het plangebied vormt primair een woongebied, inclusief een voorgestane herstructurering 

van het bedrijventerrein Hellingweg naar een gebied voor werken en wonen;  
• streven naar een zekere uitbreiding van de woningvoorraad vanwege de gezinsverdun-

ning en de opvang van de natuurlijke groei; 
• aandacht geven aan een evenwichtige bevolkingsopbouw door realisering van woningen 

voor senioren en ouderen, alsmede goedkope woningen voor starters; 
• aandacht voor een woonomgeving met voldoende parkeer-, speel-, en groenvoorzienin-

gen; 
• aandacht voor sociale veiligheid op straat, in de directe woonomgeving en bij openbaar 

vervoerhaltes; 
• bij niet-woonfuncties streven naar vormen waarbij sprake is van een combinatie met een 

woonfunctie; 
• bouwplannen afstemmen op toekomstige woningbehoefte met een evenwicht van bevol-

kingsamenstelling naar leeftijdsklasse; 
• huisvesting van Waterlandse bevolking heeft voorrang bij het toewijzingsbeleid. 
 
Voorzieningen 
• de voorzieningen betreffen met name educatieve, sociale, culturele, medische voorzie-

ningen en winkelvoorzieningen op dagelijks niveau; 
• streven naar een zo compleet mogelijk basispakket; 
• een zekere concentratie van voorzieningen wordt nagestreefd, zodat kansen ontstaan 

voor een dorpshart als ontmoetingsplek; 
• streven naar een voorwaardenscheppend beleid ten behoeve van voorzieningen. 
 
Toerisme en recreatie 
• extra aandacht voor de betekenis van Broek in Waterland voor toerisme en recreatie; 
• versterking mogelijkheden voor recreatieve activiteiten, zoals: varen, fietsen, wandelen 

met bijbehorende faciliteiten, de profilering van de aanwezige kunstactiviteiten en kunst-
uitingen als toeristisch product; 

• uitbreiding mogelijkheden voor vestiging van horeca-uitspanningen en mogelijkheden 
voor logiesverstrekking; 

• behoud van huidige sport- en recreatieterreinen. 
 
Bedrijven  
• het bedrijfsterrein Hellingweg niet verder uitbreiden, maar in samenwerking met de aan-

wezige bedrijvigheid transformeren naar een woongebied; 
• categorie 3 bedrijven worden niet uitgebreid en zullen binnen hun huidige omvang wor-

den bevroren; 
• voldoende mogelijkheden voor de uitoefening van kleinschalige bedrijvigheid en be-

roepsuitoefening in combinatie met wonen. 
 
Landschappelijke opzet 
• de landschappelijke kwaliteiten als open veenweidegebied behouden en versterken; 
• afwisseling tussen oud (historische kom met bebouwingslinten) en nieuw (uitbreiding 

buurten) moet herkenbaar blijven; 
• behoud van herkenbaarheid van het dorp en de relatie met omliggende landschap; daar-

bij zijn het karakteristieke dorpssilhouet en de doorzichten naar het open land van be-
lang; 

• inbreiding dient niet ten koste te gaan van de karakteristieke open structuur van het dorp; 
• behoud historische opzet waterstelsel, dijken, landwegen en verkavelingpatroon. 
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Stedenbouwkundige opzet 
• onderscheid maken tussen de historische kom met bebouwingslinten en de uitbreidings-

gebieden; 
• een evenwichtige fasering van de ontwikkeling van zowel de inbreidingslocaties als de 

uitleglocaties; 
• bij nieuwbouw afstemming betrachten op plaatselijke stedenbouwkundige opzet naar erf-

situaties, oriëntaties en korrelgrootte van de panden; 
• behoud van waardevolle panden, objecten en groenelementen, met extra aandacht aan 

eventuele ensemblewaarden; 
• bij plaatsing aanvullende bebouwing wordt gestreefd naar behoud van open doorzichten; 
• in het nieuw uitbreidingsgebied rekening houden met aanwezige bebouwingsstructuren; 
• extra aandacht voor de inrichting (verharding en straatmeubilair) van de openbare ruimte 

met aangrenzende voortuinen en erven; 
• extra zorg geven aan behoud en versterking van het openbaar groen als een niet weg te 

denken inrichtingselement.  
 
Waardevolle panden en objecten 
• cultuurhistorische elementen zijn bepalend voor de herkenbaarheid en belevingswaarde 

van het gebied; 
• ter wille van het behoud van een gave en herkenbare dorpsstructuur een uitbreiding van 

het beschermde dorpsgezicht mogelijk maken; 
• bij het inpassen van nieuwe bebouwing is afstemming nodig qua situering en massa op 

de historische opzet van het dorp ; 
• behoud van aanwezige monumenten en beeldbepalende panden, met zo mogelijk her-

stel van verdwenen waarden; 
• voorkomen van storende invloeden op nabijgelegen karakteristieke bebouwing; 
• extra aandacht voor waarde als ensemble, met name ten aanzien van de tuinen en er-

ven, hekken en hagen; 
• bij nieuw- en verbouwplannen bij voorkeur kiezen voor een authentieke detaillering, ma-

teriaal- en kleurtoepassing. 
 
Verkeer en parkeren  
• streven naar een heldere indeling van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen;  
• streven naar voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen voor diverse gebruikers-

groepen; 
• rekening houden met een goede inpassing van de langzaamverkeers-verbinding, zoals 

voet- en fietspaden; 
• uitgaan van parkeren op eigen terrein, gebaseerd op gemeentelijke parkeernormering; 
• het tegengaan van grote verkeersintensiteit in de woonstraten. 
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