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MOOI  
NOORD- 
HOLLAND 
ADVISEURS  
OMGEVINGSKWALITEIT

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Vastgesteld: 

Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 3 
Waarvan herhalingen: 3 
Kleine commissie: 1 
Grote commissie: 2 

Voorzitter: 
Vergaderdatum 30-03-2020 
Vergaderlocatie Digitale vergadering 

Microsoft Teams
Secr. Arch: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gemand. architectlid); Hans 
Boonstra (monumentenlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Renee Stroomer 
(coördinator); 

Bezoekers Geen 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

200026 Bouwadres Zuiderwouder Dorpsstraat 22 Zuiderwoude 
Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht 

Omschrijving slopen bestaande aanbouw realiseren nieuwe aanbouw 
Welstandsnota lint Zuiderwoude 
Code gemeente Z-2020-040
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

kleine 
com. 

Bevindingen 
16-03-2020

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een woonhuis. 
Hiertoe wordt de bestaande aanbouw aan de linkerzijde gesloopt en vervangen door 
een aanbouw met dwarskap. Kleur- en materiaalgebruik conform bestaand. Aan de 
achterzijde wordt een staart gerealiseerd uitgevoerd met glazen wanden en een 
zadelkap. 

Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.4 Dorpslinten, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de 
beoordeling gebruik gemaakt van de criteria voor kleine  bouwplannen. 

Bevindingen commissie: 
De commissie acht de uitbreiding in principe voorstelbaar, maar is van mening dat de 
aanbouw aan de achterzijde teveel hinkt op twee gedachten. In de nota staat 
omschreven dat een bijbehorend bouwwerk dient aan te sluiten op de architectuur van 
het hoofdgebouw. Het is voor de commissie  niet duidelijk hoe de aanbouw aan de 
achterzijde is vormgegeven en de commissie wil hierover dan ook graag in overleg. 
Daarbij geeft zij op voorhand aan een keuze te maken tussen een hedendaags of een 
traditioneel ontwerp. De commissie adviseert om bovenstaande redenen niet akkoord 
te gaan, zij ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

Advies 16-03-2020 Niet akkoord, nader overleg 

Mon. Advies 16-03-
2020 

Niet akkoord, nader overleg 
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kl_com Bevindingen 
30-03-2020 

Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
commissie. De aanbouw aan de achterzijde wordt uitgevoerd met een plat 
dak en krijgt een strakke detaillering.  
 
Bevindingen: 
De commissie stelt dat de aanbouw op de juiste manier vereenvoudigd is en 
als een moderne toevoeging passend is bij het ontwerp. Het plan voldoet, 
naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand. De 
commissie adviseert akkoord te gaan.   

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en criteria voor kleine bouwplannen  

kl_com Advies Akkoord  

 Mon. advies Akkoord  

 

2 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 1 

190083 Bouwadres Zeedijk 3 in Uitdam 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving oprichten stolpwoning met bijbehorend bouwwerk 
 Welstandsnota 2.7. Landelijk gebied en 4.3. Stolpboerderijen 
 Code gemeente VO-2019-030 
 Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële 

herziening van het bestemmingsplan nodig 

grote 
com. 

Bevindingen 
09-12-2019 

De architect, projectleider en opdrachtgever zijn aanwezig voor overleg. Het betreft een 
preadvies voor een stolpwoning met een bijgebouw. Het perceel is gesitueerd aan de 
binnenzijde van de Zeedijk. De huidige stolp en de verschillende bijgebouwen worden 
gesloopt. Een deel van het terrein zal worden bestemd als natuurgebied en worden 
beheerd door Staatsbosbeheer. Ten opzichte van de huidige situatie is de stolp iets naar 
achteren verplaatst, in verband met de veiligheid en ivm de doorzichten vanaf de 
Zeedijk naar het achterliggende landschap. 
Het ontwerp betreft een moderne interpretatie van een stolp met erachter een 
langwerpige schuur. De grondafmetingen van de bestaande stolp zijn 13x13 m, de 
goothoogte bedraagt 3,36 meter en de nokhoogte 10,45 meter. De maatvoering van de 
nieuwe stolp is 11,6x11,6 meter, met een dakhelling van 41º, een goothoogte van 5 
meter en nokhoogte van 10 meter. De straatzijde heeft een sobere, gesloten gevel, 
terwijl aan de achterzijde een open gevel wordt gemaakt met uitzicht op het landschap. 
Zowel de stolp als de schuur worden opgetrokken in zwart hout. 
Het ontwerp voldoet niet aan de criteria uit het bestemmingsplan. Hierin is opgenomen 
dat de maatvoering van de bestaande stolp moet worden aangehouden, met de 
mogelijkheid tot een afwijking van 15% als er geen onevenredige afbreuk aan de 
hoofdvorm wordt gedaan. Deze stolp is kleiner dan het bestaande grondvlak. Voor de 
goot dient een hoogte van 3 meter te worden aangehouden, terwijl nu sprake is van 5 
meter. Het ontwerp voldoet ook niet aan de criteria voor het landelijk gebied en voor 
stolpboerderijen uit de gemeentelijke welstandsnota (p.41). Hierin staat onder meer dat 
de hoofdvorm behouden blijft met één lage begane grondlaag plus een piramidevormig 
dak, waarvan de dakhelling mag variëren tussen 45º en 56º. De criteria uit de nota 
laten wel toe dat er een grotere stolpboerderij wordt gebouwd (maximaal 20x20 meter). 
De commissie uit haar waardering voor de ambitieuze, landschappelijke benadering 
waarmee het plan is ingepast, zoals de doorzichten naar het landschap en de 
duurzaamheids-ambities. Ook kan ze zich een eigentijdse vormgeving van de stolp hier 
heel goed voorstellen. Ze is daarbij van mening dat het voor de landschappelijke 
waarde van het open landschap geen probleem is als de stolp qua afmetingen groter 
dan 13x13 meter zou worden. 
De commissie heeft echter bezwaar tegen de hoofdvorm van de stolp. De verhoudingen 
kloppen niet. Deze stolp is iets kleiner dan 12x12 meter en er worden eigenlijk 2 lagen 
met een flauwer hellende kap gemaakt. Het omhoog brengen van de goot is 
wezensvreemd. Kenmerkend voor de stolp is een lage begane grondlaag met een lage 
goot en daarboven een piramidedak met dakhelling van 45-56º. In het ontwerp dienen 
deze wezenlijke kenmerken van de stolp herkenbaar terug te komen. 
De stalvorm van het bijgebouw is goed passend bij de stolp en het landschap. 
Het plan wordt aangehouden. De commissie ziet een aangepast plan met 
belangstelling tegemoet. 
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 Advies 09-12-2019 Aanhouden 

 Bevindingen 
30-03-2020 

Een aangepast plan wordt aan de commissie voorgelegd. De goot- en 
bouwhoogte zijn aangepast naar respectievelijk 3,35m en 10,45m met een 
dakhelling van 47 graden, dit komt nagenoeg overeen met de bestaande 
stolp. De stolpboerderij bestaat nu uit een lage begane grond laag met een 
piramidevormig dak dat voldoet aan de kenmerkende hoofdvorm van een 
stolp. Aan de noordwestzijde wordt een stuk uit het volume gesneden als 
herinnering aan de voor een stolp kenmerkende darsdeuren. De 
gevelindeling is eigentijds.  
 
Bevindingen: 
De commissie is onder de indruk en heeft waardering voor de hedendaagse 
interpretatie van een stolpboerderij, waarbij zij wel aangeeft dat, gezien de 
hedendaagse interpretatie, de lat hoog ligt qua detaillering en 
materiaalgebruik. De commissie staat positief tegenover de massa, 
hoofdvorm en de architectonische uitgangspunten. Ook acht de commissie 
de eigentijdse gevelindeling denkbaar indien de algehele detaillering van 
het gebouw consequent eigentijds en hoogwaardig wordt doorgevoerd. De 
commissie is verder van mening dat de noordwest, zuidwest en noordoost 
gevel rustig en harmonisch zijn vormgegeven, maar dat de zuidoost gevel te 
druk is en nog niet geheel overtuigt. De commissie adviseert dat de zuidoost 
gevel extra ontwerpkwaliteit verdient, waarbij met name de dakopbouw op 
een vreemde wijze over gaat in de onderbouw. Het plan voldoet, naar 
mening van de commissie, op hoofdlijnen, aan redelijke eisen van welstand. 
De commissie ziet een nader uitgewerkt en gedetailleerd plan met veel 
belangstelling tegemoet.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord op hoofdlijnen  

 

3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 5 

190017 Bouwadres Drs. J.van Disweg 16 in Broek in Waterland 
 Soort bouwwerk Individuele woning  
 Omschrijving beoordeling materiaalmonsters _ realiseren woonhuis met bijgebouw 
 Welstandsnota 2.7 Landelijk gebied 
 Code gemeente Z-2020-059 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

grote 
com. 

Bevindingen 
04-03-2019 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens schuift een 
toehoorder aan. Het betreft een preadvies voor de bouw van een woonhuis met 
bijgebouw. Het woonhuis bestaat uit een voorhuis met achtergelegen kaakberg. Het 
bijgebouw bestaat uit een eenvoudig volume van één bouwlaag met zadeldak. De 
authentieke hoogte en breedte verhouding zijn uitgangspunt geweest voor de kaakberg, 
hierdoor is het voorhuis relatief lang. Het voorhuis loopt aan de noordzijde gedeeltelijk 
door in de kaakberg. De kaakberg wordt uitgevoerd in verticale houten delen en het 
voorhuis in gepotdekselde houten delen. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die 
hieraan ten grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor regio kenmerkende 
en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
de bestaande omgevingsstructuur en het stimuleren van ingrepen ten behoeve van 
duurzame energie. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie kan zich een kaakberg op deze locatie voorstellen en heeft geen bezwaar 
tegen de massa en situering. Wel geeft de commissie aan dat er een duidelijke keuze 
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gemaakt dient te worden tussen een schuurtypologie of een meer traditionele manier 
van bouwen voor het woonhuis. Deze keuze dient zodanig uitgewerkt te worden dat er 
een helder beeld ontstaat. Indien gekozen wordt voor een schuurwoning dan is vooral 
soberheid geboden bij de detaillering, gevelcompositie en kozijnvormen. Tevens ziet de 
commissie graag het ontwerp in verhouding tot zijn omgeving. De commissie adviseert 
het plan aan te houden en ziet een aangepast plan met belangstelling tegemoet. 

 Advies 04-03-2019 Aanhouden 

grote 
com. 

Bevindingen 
01-04-2019 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Tevens schuift een 
toehoorder aan. Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 
commissie. De compositie van de gevelopeningen is aangepast, de dakkapellen zijn 
vervangen door dakramen, de veranda is aangeluifd en de kozijnen komen verdiept te 
liggen. Er is getracht de gevelopeningen in de kapberg op een speelse manier te 
plaatsen zonder onderverdeling. De berging bestaat uit één laag met zadeldak, 
opgetrokken uit hout en het dak voorzien van een vlakke pan. 
Materiaal van het hoofdgebouw: bruin/zwart Lariks hout. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering en een stap die is gezet naar de 
schuurachtige expressie. De hoofdvorm verwijst naar de traditie van de kapberg, maar 
de indeling is eigentijds. Wel is de commissie van mening dat de grote glazen pui in de 
noordgevel het schuurachtige beeld nog teveel aantast. Zij stelt voor hier twee 
raamopeningen van de maken of de zwarte gevelbekleding er onderdoor te laten lopen 
zodat de pui met vensterbank meer als een gat in de gevel wordt vormgegeven. Verder 
adviseert de commissie de kozijndorpels en -stijlen achter de gevelbekleding weg te 
werken zodat de raamopeningen echt gaten worden en het beeld van de kapberg wordt 
versterkt. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, met inachtneming van de 
gemaakte opmerkingen, op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand. de commissie 
ziet een definitieve aanvraag omgevingsvergunning met een uitwerking van de 
detaillering en het kleur- en materiaalgebruik met belangstelling tegemoet. 

 Advies 01-04-2019 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
25-11-2019 

Er wordt nu een geheel nieuw ontwerp voorgelegd. Het betreft een preadvies voor de 
bouw van een woonhuis met bijgebouw. 
De aanvrager en architect zijn aanwezig om het nieuwe ontwerp toe te lichten. 
Op de driehoekige kavel wordt een langsvolume geplaatst gericht naar de Drs. J. van 
Disweg. Het volume bestaat uit een kaakberg met rechts daarvan een volume met 
dwarskap (type woonhuis) met aanluifing aan de achterzijde, en aan de linker gevel van 
de kaakberg komt een aangekapte aanbouw. 
In de voorgevel van de kaakberg, die iets naar voren springt komt de entree van het 
totaalvolume en worden drie vierraams gevelopeningen geplaatst. De gevelopening op 
begane grond niveau zijn voorzien van een borstwering. 
De nok van het woonhuis sluit aan onder de goot van de kaakberg. De topgevel wordt 
uitgevoerd in hout, waarvan een klein deel doorloopt in de aankapping. De straat- en 
zijgevel van het woonhuis en de straatgevel van de aanbouw zijn voorzien van 
drieraams vensters die doorlopen tot op de plint. 
Aan de achterzijde van het volume worden gevelopeningen tot op maaiveldniveau 
gerealiseerd. 
Materiaal toepassing: een metselwerk plint die doorloopt, de kaakberg en de aanbouw 
worden uitgevoerd in hout, het woonhuis wordt boven de plint voorzien van metselwerk 
gevels. Zowel de kap van de aanbouw, de kaakberg als het woonhuis worden voorzien 
van keramische dakpannen. Ramen van de kaakberg zijn wit en de ramen van de 
woning zijn donker van kleur. 

 
Beoordelingskader: 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit 
de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied Landelijk gebied, een gewogen 
welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Uitgangspunt is het behouden en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke karakteristieken. De ambities die 
hieraan ten grondslag liggen zijn: het herkenbaar houden van voor de regio 
kenmerkende en traditionele bebouwing, zorgvuldige inpassing van ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen de bestaande omgevingsstructuur en het stimuleren van 
ingrepen ten behoeve van duurzame energie. 
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Bevindingen commissie: 
De commissie constateert dat er nu gesproken wordt over een kaakberg-achtig volume 
dat wordt uitgewerkt als een woonhuis. Dit komt, onder meer, tot uiting in de ramen, de 
raamindeling en de kleur van de kozijnen, deze zijn atypisch voor een kaakberg, waarin 
kozijnprofielen zich achter de gevelbekleding bevinden, wat het geheel een sobere 
expressie geeft. Tevens is de kaakberg in verhouding beduidend groter dan het 
woongedeelte en vormt nu het hoofdvolume. De verhouding van een woonhuis met 
bescheiden kaakberg komen nu niet voldoende tot uiting in het ontwerp. Ook de 
invulling van de rechter kopgevel van het woongedeelte vraagt nog om meer 
ontwerpkwaliteit. 
Gezien het bovenstaande heeft de commissie bezwaar tegen het plan. Er dient meer 
aandacht te komen voor de consequenties die voortvloeien uit de keuze voor een 
traditioneel woonhuis met kaakberg en uitgewerkt moeten worden in een evenwichtige 
massa-opbouw. Er is gekozen voor een traditionele benadering maar die is in de 
uitwerking nog onvoldoende doorgezet. Voorbeelden: details van de raamkozijnen in de 
kaakberg, kleur van de dakpannen voor de kaakberg en de uitwerking van de kopgevel 
van het woongedeelte. De kaakberg dient meer als een sober agrarisch gebouw 
uitgewerkt te worden. De commissie adviseert niet akkoord te gaan. 

 Advies 25-11-2019 Niet akkoord, nader overleg 

grote 
com. 

Bevindingen 
03-02-2020 

De opdrachtgever en ontwerper zijn aanwezig voor een toelichting. Het plan is 
aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. De kaakberg is 
verkleind en het woonhuis is vergroot, in het rechter zijaanzicht is het hoofdvolume 
duidelijker vormgegeven. De woonhuis wordt opgetrokken in rood-bruin metselwerk 
met een houten topgevel. De aanbouw aan de achterzijde van de kaakberg wordt ook 
opgetrokken in metselwerk. De kozijnen zijn strakker gedetailleerd en in kleur in 
overeenstemming gebracht met de kleur van de kaakberg, de dakpannen worden 
uitgevoerd in de kleur natuurrood. De bakgoot wordt vervangen door een mastgoot. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering, maar heeft nog een aantal opmerkingen. Zij 
is van mening dat het ontwerp sterker wordt wanneer het materiaalgebruik voor ieder 
bouwdeel eenduidig en verschillend is. De commissie adviseert de houten topgevel bij 
het woonhuis te vervangen door gevelmetselwerk, de aanbouw aan de achterzijde van 
de kaakberg geheel in hout uit te voeren, en alle bouwdelen te voorzien van een 
minimale plint (max.15 cm). Tevens adviseert de commissie de kozijnen in de kaakberg 
weg te werken achter de gevelbekleding en één hwa toe te passen in plaats van twee en 
deze minimaal 30cm van de hoek af plaatsen. Het plan voldoet, naar mening van de 
commissie en met in acht neming van de gemaakte opmerkingen, op hoofdlijnen aan 
redelijke eisen van welstand. De commissie ziet een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning met een uitwerking van de detaillering met belangstelling 
tegemoet. 

 Advies 03-02-2020 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
16-03-2020 

Het plan is verder uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning waarbij 
grotendeels tegemoet is gekomen aan de opmerkingen van de commissie. Het voorhuis 
wordt geheel opgetrokken in metselwerk en de kaakberg met aanbouw aan de 
achterzijde wordt bekleed met houten delen. De kozijnen in de kaakberg zijn nu achter 
de gevelbekleding weggewerkt. 

 
Bevindingen commissie: 
De commissie spreekt van een verbetering, maar handhaaft haar advies voor wat 
betreft de plint. De plint dient verlaagd te worden tot maximaal 4 baksteenlagen onder 
de waterslag van de raamkozijnen van het voorhuis. De commissie adviseert niet 
akkoord te gaan, tenzij de plint wordt verlaagd zoals hier boven gesteld. 

 Advies 16-03-2020 Niet akkoord, tenzij 

 Bevindingen 
30-03-2020 

De materiaalmonsters worden aan de commissie voorgelegd. Het betreft 
een rode keramische dakpan, traditionele gepotdekselde houten delen in de 
kleur zwart en rood-oranje metselwerk met een licht grijze voeg. Er wordt 
een donkere voeg voor het trasraam toegepast.  
 
Bevindingen commissie: 
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De commissie staat positief tegenover de materiaalmonsters. De 
steenmonsters laten een genuanceerd palet zien, waarbij de commissie 
ervan uitgaat dat de gesinterde steen straks goed combineert met de 
plintsteen. De commissie constateert echter dat de hoogte van de plint niet 
is aangepast en handhaaft daarom haar advies. De plint dient verlaagd te 
worden tot maximaal 4 baksteenlagen onder de onderdorpel van de 
raamkozijnen van het woonhuis zodat de gevelsteen rondom de 
raamkozijnen wordt doorgezet. De commissie adviseert niet akkoord te 
gaan, tenzij de plint wordt verlaagd zoals hierboven gesteld.  

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Niet akkoord, tenzij  

 




