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Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 5 vooa;tt'rß. 
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Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); Arie Boezaard (monumentenlid); ing. Nico 
Zimmermann (gemand. architectlid); Rinus Blok (burqerlid): ir. ing. 5tef Kwakman 
(burgerlid);Marieke Leeverink (plantoelichter monumenten); 5ybren Bruinsma 
(plantoelichter); 

Bezoekers 13.15 architect 0, inzake Harinqburqwal a in Monnickendam 
-13.40 architect 0, inzake 170099, Monnickendammerrijweg 31C in IIpendam 
-14.00 gemachtigde 0, inzake 170100, Monnickendammerrijweg 31C IIpendam 

1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

170098 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omsch rijvi ng 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
16-10-2017 

kl_cam 

kl_com 

Welstandscriteria 

Advies 

Bloemendaal 3 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
plaatsen dakkapel in de zijgevel van het woonhuis 
F. Meij 
Ontwerpstudio WL 
historische kern Monnickendam 
Z-2017-187 
Voldoet aan bestemmingsplan 

De aanvraag betreft een dakkapel, hoog ±2AO m in het linker zijdakvlak van 
een een-Iaagse woning met mansardekap. De dakrand heeft een hoogte 
van ±od4m. 
De dakkapel voldoet qua hoogte niet aan de objectgerichte 
welstandscriteria en steekt bovendien door in het bovenste deel van de 
mansardekap. Ook de hoogte van de dakrand is met 0,34 m onvoldoende 
afgestemd op de architectuur van de woning. 
De commissie stelt vast dat de aanvraag niet voldoet aan de objechtgerichte 
criteria voor dakkapellen in de welstandsnota en ziet geen reden om hiervan 
af te wijken. Zij vraagt aandacht voor meer afstemming van de 
dakranddetaillering op die van de bestaande woning (hoogte maximaal 25 
cm). 

Objectgerichte criteria 

Niet akkoord 

2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: a 

1700g7 Bouwadres 
Soort bouwwerk 

Haringburgwal1 in Monnickendam 
Kleine bouwwerken bij woningen 
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kl_cam 

kl_cam 

3 

170096 

kl_cam 

kl_com 

4 
170100 

Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
1.6-1.0-201.7 

Welstandscriteria 

Advies 

plaatsen dakvensters in voorgevel dakvlak 
M. Hakvoort 
tekenburo De Krim 
historische kern Monnickendam 
Z-201.7-1.90 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Het woonhuis op nr. 1. bevindt zich binnen het bouwblok op het 
achterterrein en bestaat uit 1. bouwlaag met een zadeldak over 1. verdieping 
en daarboven en bescheiden vliering. In de oostgevel bevinden zich een 
dakkapel en 4 dakramen op de verdieping en vlieringlaag. In de aanvraag 
worden in de vlieringlaag de bestaande twee dakramen vervangen en in het 
midden twee dakramen toegevoegd. 
Het gevelmateriaallijkt te verschillen tussen bestaand en nieuw, echter dit is 
niet het geval. De gevels blijven verder buiten beschouwing. 

Het kleine dakvlak wordt door de extra dakramen teveel aangetast. Gezien 
de positie van de woning in de historische kern en het feit dat de woning 
bovendien zichtbaar is vanuit de openbare ruimte, acht de commissie de 
voorgestelde gevelwijziging niet aanvaardbaar en gaat zij niet akkoord met 
de aanvraag. Tegen het vervangen de bovenste twee bestaande dakramen 
heeft de commissie geen bezwaar. 

Gebiedsgerichte criteria 

Niet akkoord 

Omgevingsvergunning (verbouwing) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Bevindingen 
1.6-1.0-201.7 

Welstandscriteria 

Advies 

Preadvies (monument) 

Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 

Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Zuiderwouder Dorpsstraat 34 in Zuiderwoude 
Kleine bouwwerken bij woningen 
wijzigen voorgevel woonhuis 
W. Berkhout architecten 
W. Berkhout architecten 
historische kern Zuiderwoude 
Z -201.7-1.97 
Voldoet aan bestemmingsplan 

Het woonhuis ligt terug van de straat en is voorzien van een forse voortuin. 
De entree bevindt zich in de linker zijgevel. In de naar de straat gerichte 
langsgevel van de eenlaagse woning met zadeldak, worden op de begane 
grond twee raamkozijnen met stolpstel en bovenlichten vervangen door 
twee deurkozijnen met stolpdeuren en bovenlichten. De breedte van de 
gevelopeningen blijft ongewijzigd. Ten behoeve van het opheffen van het 
niveauverschil tussen de woningvloer en het tuinniveau worden twee korte 
houten trappen voorzien. 
De commissie stelt vast dat met het aanbrengen van de deurkozijnen het 
gevelaanzicht niet opvallend wijzigt, de architectuur niet wordt aangetast 
en gaat akkoord met de aanvraag. 

Gebiedsgerichte criteria 

Akkoord 

Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Monnickendammerrijweg 31C IIpendam 
Individuele woning 
Renoveren van de woning 
S. van der Heijden 
Klerk Engineering 
Monumenten / lint Ilpendam 
VO-201.7-071. 

Rijksmonument 
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Bestemmingsplan 

Bevindingen 
~6-~O-20~7 

Voldoet aan bestemmingsplan 

De architect Marc Prosman, aanvrager Sander van der Heijden en Jan Klerk 
(bouwmanagement) zijn aanwezig bij de behandeling. Aanwezig zijn ook 
architecten en specialisten op het gebied van monumentzorg en in het 
bijzonder het oeuvre van Gerrit Rietveld, Bertus Mulder en zijn dochter 
Alenca Mulder. 

Een door Gerrit Rietveld in ~959 ontworpen vrijstaande villa wordt 
gerenoveerd. Het preadvies heeft betrekking op de gekozen aanpak 
waarmee de restauratie wordt gerealiseerd en is bedoeld om de commissie 
hiervan op de hoogte te brengen. 

De architect geeft een toelichting op de aanpak van de 
restauratiewerkzaamheden die deels zijn vastgelegd in het Ruimteboek. 
Door voorstudie van werktekeningen en overige gegevens m.b.t. de bouw 
van dit woonhuis (bron: archief van het NAI), wordt de oorspronkelijke 
indeling van de woning grotendeels hersteld en teruggebracht. De 
belangrijkste aandacht gaat verder uit naar het herstel van de 
oorspronkelijke: 
- kleurstellingen in het interieur; 
- verwijderen mozaïektegels en plaatsen Winckelmans vloertegels in 

entreehai, badkamer, toilet, douche, garderobe en keuken; 
- verwarmingsinstallatie, voor zover dit de plaats van radiatoren in de 

plattegrond en wijze van wegwerken achter panelen betreffen; 
- vloerroosters t.b.v. (nieuwe) convektoren; 
- kasten met indeling (terugbrengen naar origineelontwerp); 
- keuken, voor zover betrekking hebbend op de plaats van (nieuw) 
keukenmeubilair (de bestaande Bruynzeel keuken wordt verwijderd); 

- badkamer, toilet en douche inrichting inclusief wandtegels en vervangen 
sanitair; 

- glazen bouwstenen wanddelen, met inbegrip van de oorspronkelijke 
raamopening; 

In afwijking van het oorspronkelijke ontwerp wordt een raam toegevoegd 
en wordt oorspronkelijk stucwerk verwijderd. De oorspronkelijke draaideur 
tussen hal en keuken wordt vervangen door een schuifdeur. Aanvullend en 
ten behoeve van het wooncomfort wordt ook een stalen gevelpui 
toegevoegd. Ook wordt een wijziging in de indeling van de technische 
ruimte voorgesteld, waarbij een bijkeuken en een extra badruimte wordt 
toegevoegd. In de doorloop naar de garage wordt eveneens een stalen pui 
toegevoegd. Het gebruik van stalen profielen laat op subtiele wijze zien 
waar in de oorspronkelijke indeling is ingegrepen. 
De bestaande glasvullingen worden vervangen door Ruysdaelglas, gezet 
met nieuwe glaslatten en in staalprofielen met stopverf nagenoeg conform 
de originele detaillering. De spouwmuren zijn en blijven niet geïsoleerd. 

De commissie is verheugd over de aanpak en de grondigheid waarmee de 
restauratiewerkzaamheden worden voorbereid. Voor een definitiever 
oordeel zijn echter meer gegevens noodzakelijk, ook omdat de aanvraag 
aan de ReE zal moeten worden voorgelegd. Het is om die reden juist om de 
aanvraag te splitsen en de dakrenovatie afzonderlijk aan te vragen. 

De commissie heeft voor een goede beoordeling nodig de volledige 
plattegronden, gevels en doorsneden bestaand en nieuw, aangevuld met 
alle details, materiaal- en kleurstaten. Uit de gegevens moet afleesbaar zijn 
waar is ingegrepen in de huidige toestand van het woonhuis en hoe 
eventuele wijzigingen t.o.v. het origineel zijn gemotiveerd en in de geest 
van Rietveld zijn opgelost. 
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5 

170099 

Welstandscriteria 

Advies 

Mon. advies 

De commissie heeft kennis genomen van de intenties, het ruimteboek en 
twee leden hebben bovendien een bezoek gebracht om de huidige 
bouwkundige toestand in ogenschouw te nemen en die onder anderen zijn 
terug te vinden in de rapportage van EP bouwadvies. De 
monumentendeskundige van de welstandscommissie is van mening dat er 
veel vervangen moet worden, maar dat er ook nog bouwdelen kunnen 
worden bewaard en/of gerepareerd. Het voornemen om het 
buitenspouwblad van geglazuurde bakstenen geheel te vervangen door 
nieuwe geglazuurde bakstenen roept vragen op of dat overal nodig is. 
Verder is de commissie van mening dat waar indelingen wijzigen, dit 
afleesbaar moet zijn in het interieur. De commissie is op hoofdlijnen 
akkoord met het plan en ziet de verdere uitwerking van het plan met 
belangstelling tegemoet. 

Objectgerichte welstandscriteria voor beschermde monumenten 

Akkoord op hoofdlijnen 

Akkoord op hoofdlijnen 

Omgevingsvergunning (alleen monument) Aantal voorgaande behandelingen: 0 

Bouwadres Monnickendammerrijweg 31C in IIpendam 
Soort bouwwerk Individuele woning Rijksmonument 
Omschrijving herstellen van het dak van een woonhuis rijksmonument 
Aanvrager S. van der Heijden 
Architect Klerk engineering 
Welstandsnota gebiedsgericht lint IIpendam en objectgericht beschermde monumenten 
Code gemeente Z-201.7-1.78 
Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

Bevindingen 
1.6-1.0-201.7 

De architect Marc Prosman, aanvrager Sander van der Heijden en Jan Klerk 
(bouwmanagement) zijn aanwezig bij de behandeling. Aanwezig zijn ook 
architecten en specialisten op het gebied van het oeuvre van Gerrit Rietveld, 
Bertus Mulder en zijn dochter Alenca Mulder. 
Een door Gerrit Rietveld in 1.959 ontworpen vrijstaande villa wordt 
gerenoveerd. Vooruitlopend op de restauratiewerkzaamheden wordt de 
dakrenovatie in tijd naar voren gehaald en afzonderlijk aangevraagd met 
het oog op de aanstaande winterperiode. 

Bertus Mulder geeft een toelichting op de dakranddetaillering waarbij de 
oorspronkelijke mastiek detaillering wordt hersteld met Triflex kunststof 
dakbedekking. Rietveld wilde geen dakranden, profielen of overstekken 
zien zodat de gevelvlakken nergens begrenst zijn. Dat heeft in het verleden 
geleid tot veel bouwkundige schade aan onderliggend gevelmetselwerk 
door inwatering. Echter in de hedendaagse bouwtechniek is het 
oorspronkelijke detail van de dakrand beter uitvoerbaar en te garanderen. 

De bestaande dakbedekking met isolatieplaten wordt vervangen door 
nieuw materiaal. De bestaande zinken dakkappen worden daarbij 
vervangen door kunststof (Triflex) boven op de geglazuurde stenen. Ook 
wordt een extra hemelwaterafvoer aangebracht die in een interieurkast uit 
het zicht wordt weggewerkt en naar de standleiding in de garage wordt 
gevoerd om de afvoercapaciteit van het dak te vergroten. Verder wordt de 
bestaande dakconstructie waar nodig vervangen. 

Ook de kwaliteit van de oorspronkelijke geglazuurde stenen laat te wensen 
over omdat de glazuurlaag van de oorspronkelijke bakstenen niet maximaal 
hechtte op de baksteen erachter (dit a.g.v. de zg. tweebaks-procedure 
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Welstandscriteria 

Advies 

Man. advies 

waarbij de baksteen en de glazuurlaag in twee baksessies werden 
gerealiseerd). Het vervangen van het buitenblad door moderne geglazuurde 
stenen (volgens de eenbaks-procedure) behoort tot de mogelijkheden. 

Hoewel dit geen deel uitmaakt van de aanvraag, wil de commissie wel 
opmerken dat het geheel vervangen van de buitengevel met geglazuurde 
bakstenen niet gebruikelijk is bij het herstel van monumenten. Het devies is 
'behoud gaat voor vervangen'. De monumenten deskundige is van mening 
dat de stenen zeker niet overal van slechte kwaliteit zijn en het geheel 
vervangen niet de voorkeur heeft van de commissie. 

Omdat het vervangen van het buitenspauwblad geen deel uitmaakt van de 
aanvraag, wordt besloten dit op te schorten en afzonderlijk te behandelen 
bij de restauratieaanvraag. 

De commissie is van mening dat de voorgestelde aanpak van het dak 
passend is bij het monument en gaat akkoord met de aanvraag. 
Bertus Mulder vult aan dat wanneer later toch voor vervanging van het 
buitenspauwblad wordt gekozen een voorlopige randafwerking kan worden 
uitgevoerd om het dak voor de winter waterdicht te krijgen. Later kan de 
rand dan definitief worden uitgevoerd zoals in de details is voorgesteld. 

Objectgerichte welstandscriteria voor beschermde monumenten 

Akkoord 

Akkoord 
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