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Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie 
Waterland 

Aantal adviesaanvragen: 6 
Waarvan herhalingen: :1. 
Kleine commissie: 2 
Gemandateerd: :1. 
Grote commissie: 3 

Voorzitter: Commissie 
Vergaderdatum 
Vergaderlocatie 

Waterland 
:1.9-02-20:1.8 
Gemeentehuis 
Waterland 

Vastgesteld: 

Aanwezig ir. Bastiaan Gribling (voorzitter): Arie Boezaard (rnonumentenlid): ing. Klico 
Zimmermann (gemand. erchitectlid), Rinus Blok (burqerlld), ir. ing. Sjef Kwakman 
(burqerlid), Sybren Bruinsma (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator): 

Bezoekers :1.2.:1.5 -13.00 Gemandateerd / kleine commissie 
-architect en aanvrager inzake Overleek :1.0, Monnickendam 
-Ambtenaar gebouwbeheer inzake Kruisbaakweg I, Marken 
-tekenaar en aanvrager inzake Kerkstraat 23, Monnickendam 
:1.3.00 - :1.4.00 Grote commissie 
-aanvragers inzake Laan 18, Broek in Waterland 
-architect inzake Uitdammer Dorpsstraat :1.7, Uitdam 
-architect inzake Nieuwland 32, Broek in Waterland 

:1. Omgevingsvergunning (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

3.80013 Bouwadres Overleek 10 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw 
Omschrijving realiseren bedrijfsgebouw met bedrijfswoning 
Aanvrager Klaas Helmigh Beheer B.V. 
Architect Ruben Wennekers 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-2018-015 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijkinq 

gemand. Bevindingen Een bestaande schuur wordt gesloopt en vervangen door een nieuw 
:1.9-02-20:1.8 bedrijfsgebouw met bedrijfswoning op de verdieping. De gevels zijn 

samengesteld uit verticale groene sandwichpanelen als eerder in het 
hoofdgebouw zijn toegepast en een gemetselde plint die plaatselijk 
overgaat in gevelmetselwerk dat de sandwichpanelen op 2 plaatsen 
onderbreekt. 
De commissie stelt vast dat de gemetselde geveldelen niet bijdragen aan de 
eenheid van de gevelcompositie. De commissie gaat derhalve niet akkoord 
met de aanvraag, tenzij de sandwichpanelen rondom doorlopen met alleen 
een gemetselde plint. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 
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2 Omgevinqsverqunninq (nieuwbouw) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

180012 Bouwadres Kruisbaakweg 1 op Marken (parkeerterrein) 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving realiseren van een toiletgebouw annex pinautomaat 
Aanvrager Gemeente Waterland 
Welstandsnota gebiedsgericht Landelijk gebied 
Code gemeente Z-20J.8-0J.7 

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
binnenplanse afwijkinq 

kl_com Bevindingen De ambtenaar gebouwbeheer van de gemeente is aanwezig. 
J.9-02-2OJ.8 Het bestaande parkeerwachtershuisje wordt gesloopt en vervangen door 

een nieuw groter en meer langwerpig toiletgebouw met een pinautomaat 
en een zadeldak met donker gesmoorde dakpannen en aan één zijde 
zonnepanelen. De gevels zijn afgewerkt in groen geschilderd horizontaal 
potdekselwerk en verticale houten gevelbekleding in de topgevels en 
voorzien van wit geschilderde houten gevelkozijnen. 
De commissie constateert dat de zonnepanelen asymmetrisch in het 
pannendak zitten. 

De commissie gaat derhalve niet akkoord tenzij de zonnepanelen 
symmetrisch in het dakschild worden aangebracht. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 

3 Omgevinqsverqunninq (verbouwinq) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 

180011 Bouwadres Kerkstraat 23 in Monnickendam 
Soort bouwwerk Individuele woning 
Omschrijving plaatsen dakkapel in de rechter zijgevel 
Aanvrager F. Ronchetti 
Architect Jan Meerman 
Welstandsnota gebiedsgericht historische kern Monnickendam 
Code gemeente Z-20J.8-020 

l:3estemminqsplan voldoet aan bestemmmqsplan 
kl_cam Bevindingen In het rechter zijdakvlak wordt een nieuwe dakkapel geplaatst ter 

J.9-02-2OJ.8 weerszijden van de bestaande schoorsteen. De dakkapel is uitgevoerd 
conform de bestaande dakkapel in het linker zijdakvlak, dat overigens is 
voorzien van een onderpaneel. 
De commissie constateert dat met het onderpaneel niet is voldaan aan de 
standaardcriteria voor dakkapellen, maar in dit geval is de commissie van 
mening dat het voor het gevelbeeld rustiger is als de nieuwe dakkapel 
eveneens een onderpaneel krijgt. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 
kl_cam Advies Akkoord 

4 
Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Laan 18 Broek in Waterland 
Individuele woning 
intern verbouwen van een rijksmonument 
V. Tolenaars 
EN Vastgoed BV 
Beschermde monumenten 
Z-20J.8-00J. 

Voldoet aan bestemmingsplan 

Rijksmonument 

Omgevinqsverqunninq (monument en bouwen) I Aantal voorqaande behandelingen: 0 
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Bevindingen De aanvragers zijn aanwezig om de interne verbouwing van het 
19-02-2018 rijksmonument toe te lichten. 

Er wordt een wand verwijderd (geplaatst in de jaren '70), waardoor de 
kolom constructie weer zichtbaar wordt. De balkconstructie in de hele 
woning blijft behouden. 
Op de verdieping is een aanpassing nodig voor de badkamervloer, één van 
de dakramen wordt vervangen door een groter dakraam als bestaand en er 
wordt een extra dakraam bijgeplaatst. 

De commissie gaat een bezoek ter plaatse brengen om de voorstellen en de 
mate van belangrijkheid van de wand en tegelvloer vast te stellen. 
De aanvraag wordt daarom aangehouden voor nader overleg. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Aanhouden 

Mon. advies Aanhouden 

5 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 1 

170113 Bouwadres 
Soort bouwwerk 
Omschrijving 
Aanvrager 
Architect 
Welstandsnota 
Code gemeente 
Bestemmingsplan 

Uitdammer Dorpsstraat 17 te Uitdam 
Individuele woning 
slopen en nieuwbouwen van een woonhuis 
F.F. Roije 
Chris Collaris Architects 
gebiedsgericht lint Uitdam 
vo- 2017-069 
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 
buitenplanse afwijking 

grote 
com. 

Bevindingen 
18-12-2017 

De architect en aanvrager zijn aanwezig en lichten aan de hand van een maquette het 
ontwerp van de nieuwe woning toe. 
De bestaande woning met langsgevel en zadeldak aan de dijk en een bijgebouw gelegen 
tegen de dijk aan worden verwijderd. 

De nieuw te bouwen woning komt meer los te staan van de kavelgrenzen. De woning 
heeft één bouwlaag en is voorzien van een dwarskap gericht naar de straat. Aan de 
rechter zijgevel komt in de kap een uitstekend volume dat aan de achterzijde van de 
woning rust op de plat afgedekte aanbouw. De uitbouw krijgt aan de achterzijde een 
terugliggende glazen pui (loggia). De gevelopening tot op maaiveld niveau aan de 
straatzijde wordt voorzien van luiken. De rechter zijgevel van zowel het hoofdvolume 
als de uitstekende uitbouw zijn vrij gesloten. Ook de linker zijgevel is gesloten 
behoudens de opening van de loggia. De achtergevel heeft twee verticale gelopeningen 
tot op maaiveld niveau en op de verdieping, naast de loggia een even zo grote 
gevelopening. 
De woning wordt uitgevoerd in zwart gebrand of zwart geschilderde houten latten. Bij 
de dak beëindiging komt een rand van versmalde houten latten. 
De uitstraling van de woning is die van een eigentijdse interpretatie van een dijkwoning 
voorzien van minimalistische details en een tactiele gevel. 

De commissie constateert dat de beoogde woning op een gevoelige locatie komt te 
liggen en afwijkt van de karakteristieke, historische dijkbebouwing van Uitdam. Het 
ontwerp heeft echter voldoende kwaliteit en voldoet aan de algemene welstandscriteria 
uit de welstandsnota, wanneer er bij de uitwerking voldoende aandacht is voor de 
relatie met de omringende bebouwing en een hele zorgvuldige detaillering. 
Voor wat betreft de ligging is rekening gehouden met het doorzicht naar de dijk, ook is 
er samenhang met de omliggende bebouwing doordat de woning met zijn topgevel naar 
de straat ligt. Hoewel anders uitgewerkt dan conform de karakteristieken van het 
huidige lint heeft het ontwerp door de aandacht voor detaillering en materiaalgebruik in 
de ogen van de commissie voldoende overtuigingskracht. De commissie ziet het als een 
goede, hedendaagse interpretatie van de traditionele vormgeving. 
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Wel heeft de commissie vragen bij de schaal van de uitbouwaan de kant van de dijk. 
De verdere uitwerking zal aan moeten tonen dat die keuze goed wordt opgelost. Graag 
een tekening met de aangrenzende bebouwing. 

Advies 18-12-2017 collegiaaloverleg 

Bevindingen De architect is aanwezig en laat de wijziging aan de hand van een maquette 
~9-02-20~8 zien. Om meer eenduidigheid en helderheid vanaf de dijk te krijgen wordt 

het uitstekende volume uit de kap niet meerterugliggend op de aanbouw 
aan de achterzijde geplaatst, maar overkragend doordat de aanbouw 
verkleind is. 

De commissie is positief, het gevelbeeld is vooral aan de dijkzijde 
lichtvoetiger geworden, het ontwerp is scherper en meer eigentijds 
geworden. Door de aanpassing zijn een aantal problemen opgelost. 
Het ontwerp is een eigentijdse interpretatie van de karakteristieke 
bebouwinq aan de dijk en dient daarom ook op een overtuigende manier 
uitgewerkt te worden om dit concept waar te maken. 
De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan en ziet de uitwerking met 
belangstelling tegemoet. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

Advies Akkoord op hoofdlijnen 

6 Preadvies (welstand) I Aantal voorgaande behandelingen: 0 

].800].4 Bouwadres Nieuwland 32 in Broek in Waterland 
Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk 
Omschrijving renoveren en veranderen basisschool De Havenrakkers 
Aanvrager Gemeente Waterland 
Architect Seckel Van den Dobbelsteen 
Welstandsnota gebiedsgericht dorpsuitbreiding Broek in Waterland 
Code gemeente VO-2o~8-o~4 
Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan 

binnenplanse afwijking 

Bevindingen De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een 
~9-02-20~8 schoolgebouw, gebouwd in de jarenzo dat zal worden uitgebreid en 

vernieuwd. De huidige school heeft een gangenstructuur in een L- vorm met 
een losstaand volume. De L- vorm zal aan één poot worden verlengd, op het 
scharnierpunt wordt een volume vervangen en er wordt een dwarsvolume 
bij geplaatst waardoor een U- vormige plattegrond ontstaat. Tevens zal er 
een uitbreiding komen in de oksel waardoor een centraal volume in het 
midden ontstaat. Het nieuwe, plat afgedekte middendeel is voor een deel 
tweelaags waardoor het dak aansluit op de nokken van de omringende 
kappen van de bestaande volumes. De gevels van de 'oude' school blijven 
intact, ook aan de binnenzijde waar het middendeel met de centrale hal is 
gesitueerd. 
In de lokalen worden de plafonds eruit gehaald waardoor de balkenstructuur 
zichtbaar wordt. De buitengevels worden aan de buitenzijde geisoleerd en 
voorzien van een horizontale gevelbekleding en een verticale bekleding 
voor de topgevels. De verschillende volume krijgen ieder een eigen kleur en 
topgevel. 
De gevelbekleding zelf bestaat uit panelen met een steenachtig reliëf 
(Ecoshapes). De kozijnen worden vernieuwd en krijgen een stalen profiel en 
een diepe negge. 
De zuidoost gevels en het platte dak worden voorzien van pv panelen. De 
overige kappen worden bedekt met dakpannen (hergebruik). 
De gevels van het hoge middendeel bestaan uit een messing- achtige 
vliesgevel ingevuld met glas en vergrijsd Douglas hout. 
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.. .. 

Terreinrichting: de voetbalkooi wordt verplaatst en het fiets parkeren komt 
op het voorterrein. 

De commissie constateert dat het nieuwe plan qua organisatie en indeling 
een heldere structuur heeft maar heeft wat betreft de architectonische 
transformatie bedenkingen. Zij is van mening dat het doosachtige 
middendeel qua massa en vorm niet passend is in de configuratie van 
gebouwvolumes en in breder verband zich niet voegt in de fijne 
korrelgrootte die kenmerkend is voor de dorpse bebouwing. Zij verwacht 
een meer kleinschalige, eventueel shed- achtige, oplossing. 

Als oplossingsrichting geeft de commissie mee om meer onderzoek te doen 
hoe de extra m2'S zodanig binnen het bestaande volume kunnen worden 
gerealiseerd zodat het aanzien vanaf het centrale open plein meer 
kapachtig wordt uitgewerkt. Ook vraagt zij zich af of een kolomvrije ruimte 
in een centrale hal wel gewenst is en niet onnodig duur. In plaats daarvan 
kan worden gestudeerd op een draagconstructie die de bestaande volumes 
met elkaar verbindt en wordt afgesloten met kapvorm(en), waarbinnen 
eventueel een hoger volume kan worden opgenomen om de verdieping te 
realiseren. 

Tevens worden er vragen gesteld over het toe te passen gevelmateriaal. 
Ervan uitgaande dat alle bestaande gebouwen moeten worden geïsoleerd 
en dit niet aan de binnenzijde kan worden gerealiseerd, dient aan de 
buitenzijde te worden nagedacht over behoud van de architectonische 
expressie die bij de bestaande schoolgebouwtjes en de directe omgeving 
hoort. Het voorstelom daarin ook verschillende kleuren toe te passen zal 
leiden tot verlies aan samenhang. 

De commissie ziet een schakeling van 'Broekse' huizen maar het plan heeft 
te veel elementen die daartegen in gaan. De commissie adviseert meer 
samenhang te zoeken. Ook adviseert zij de aanvrager om aandacht te 
geven aan de inrichting van het schoolplein en de gebruikelijke routing van 
p&r, aansluiting op fietspaden en voetgangers gebieden. 

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en algemene welstandscriteria 

Advies Collegiaaloverleg 
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