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‘Kwaliteit is overal om ons heen, 

je moet het alleen zien en zichtbaar maken’ 

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

Voor u ligt het jaarverslag van de Erfgoedcommissie. 
Deze commissie heeft de opdracht om voor een 
aantal gemeenten in Noord-Holland de 
monumentenadvisering in het kader van de 
Omgevingswet te verzorgen. Ieder jaar doet de 
commissie verslag van deze opdracht. Dit geeft ons 
de kans om de gemeenteraden en andere 
betrokkenen in het erfgoedveld kennis te laten 
nemen van de prachtige projecten die er in de 
gemeenten worden gemaakt en de wijze waarop wij 
adviseren.

Ondanks dat er veel gemeenten kiezen voor een 
geïntegreerde commissie blijft er een behoefte vanuit 
een aantal gemeenten voor een specifieke 
Erfgoedcommissie omdat bijvoorbeeld het aantal 
monumenten binnen de gemeente niet groot genoeg 
is om de welstandscommissie aan te vullen met een 
erfgoedspecialist, zodat ook monumentenplannen 
daar afgedaan zouden kunnen worden. 
Het grootste aantal adviesaanvragen betreft 
wijzigingen aan een monument in de 
vergunningsfase, het reguliere werk. Meer en meer 
zien we dat er vraag is naar een vooroverleg met de 
Erfgoedcommissie. Initiatiefnemers komen vooraan 
in het proces, soms zelfs nog voor de aankoop van 
een pand, bij ons langs om te praten over de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van hun 
plan. We nemen in die gevallen voor een deel het 
planoverleg van de gemeenten over en faciliteren de 
gemeente daarin, een rol die ons goed ligt én die 
we met veel plezier uitvoeren. Voor het overgrote 
deel gaan initiatiefnemers met een prettig gevoel en 
met een beter plan naar huis.
 
In enkele gevallen kiest een gemeente ervoor om 
cultuurhistorie leidend te maken in de 
planontwikkeling óf is er een groot 
stedenbouwkundige opgave binnen een beschermd 
dorpsgezicht. In die gevallen, zoals in dit jaar de 
nieuwbouw van woningen naast de Sint Urbanuskerk 
in Ouderkerk aan de Amstel, adviseert de commissie 
over de nieuwbouw en de effecten daarvan op de 
ruimtelijke kwaliteit met geschiedenis en 
cultuurhistorie als uitgangspunt. We hopen een 
dergelijke constructieve rol vóór in het proces van 

planontwikkeling de aankomende jaren vaker op 
ons te kunnen nemen! 

In dit jaaroverzicht wordt een aantal 
adviesaanvragen van het afgelopen jaar beschreven 
om een indruk te geven van de diversiteit van ons 
werk. In de voorbeelden die in dit jaarverslag voorbij 
komen wordt vooral aandacht besteed aan die 
plannen waarbij de commissie in staat is gebleken 
een constructieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van het plan.

In het jaarverslag vindt u verder de samenstelling, 
werkwijze en activiteiten van de commissie. Tot slot 
gaan we nog even dieper in op de toekomstige 
erfgoed wet en de  Omgevingswet en wat dat voor 
het erfgoed binnen de gemeente gaat betekenen. 
We sluiten af met enkele conclusies en 
aanbevelingen. 

Desgewenst zijn wij altijd bereid het jaarverslag 
mondeling toe te lichten. 
De commissie heeft dit jaarverslag met plezier 
geschreven en hoopt dat u het met interesse zult 
lezen, ondertussen verheugen wij ons op voortzetting 
van onze adviestaak in 2016. 

Ing. Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedcommissie 
MOOI Noord Holland 

Voorwoord

Foto voorzijde: wandschildering uit 1957 van Pierre van Soest in de Grote Rietschuur, Diemen
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MOOI Noord-Holland werkt met een centrale 
Erfgoedcommissie voor de advisering over 
bouwplannen voor monumenten en 
adviesaanvragen op het gebied van cultuurhistorie. 
De Erfgoedcommissie geeft zelfstandige en 
deskundige adviezen, opgesteld op basis van een 
zorgvuldige afweging van cultuurhistorische waarden 
die bij een bouwplan in het geding kunnen komen. 

1.1 Samenstelling 
Om tot een weloverwogen besluitvorming te kunnen 
komen is de Erfgoedcommissie samengesteld uit een 
kerncommissie van architectuurhistorici en 
(restauratie-)architecten. Afhankelijk van de aard 
van de aanvraag kan een bouwhistoricus, interieur 
- of landschapsspecialist aan de commissie worden 
toegevoegd. 
Zij brengen ieder hun specifieke expertise, vakkennis 
en ervaring in bij de behandeling en beoordeling 
van de adviesaanvragen. In de maandelijkse 
vergadering op het Bureau van MOOI Noord-
Holland aan de Emmastraat te Alkmaar hebben 
telkens vier commissie-leden zitting (waaronder één 
roulerend lid).

1.2 Werkwijze 
De commissie vergadert ten minste één keer per 
maand op de woensdag volgens een per jaar 
vastgesteld rooster. 
Om tot een goede beoordeling te kunnen komen, 
moeten de plannen voldoen aan indieningsvereisten 
die horen bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning activiteit monumenten. 
De commissie kan op verzoek van de gemeente ook 
preadviezen uitbrengen, dan worden er geen 
indieningsvereisten gesteld. 
Bij gecompliceerde en/of ingrijpende plannen kan 
een bezoek op locatie door de commissie 
plaatsvinden.

Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. 
Het is van belang dat eigenaren c.q. opdrachtgevers 
bij de vergadering aanwezig zijn en hun zienswijze 
kenbaar maken. Na een toelichting door de 
plantoelichter van de gemeente en van de architect 

en/of de opdrachtgever, beoordeelt de commissie 
het plan vanuit het gezichtspunt van 
monumentenzorg. 
De monumentale waarden van het object of 
ensemble vormen het uitgangspunt. 
De centrale vraag bij de planbeoordeling is of de 
ingreep zodanig is vormgegeven dat het 
monumentale karakter van het object of ensemble 
geen geweld wordt aangedaan en er toch sprake zal 
zijn van optimale gebruikswaarde.

Betrokkenheid in vroeg stadium
De commissie wil in een zo vroeg mogelijk stadium 
van het traject naar een omgevingsvergunning bij 
het bouwplan betrokken worden. Dit kan in de vorm 
van een preadvies of vooroverleg, waarbij 
aanvrager, architect en commissie met elkaar 
overleggen over de spankracht van het monument 
en de optimale uitwerking van het plan. De ervaring 
van de commissie van de afgelopen jaren is, dat 
deze bijeenkomsten heel vruchtbaar kunnen zijn. 
Vaak is meer mogelijk dan een eigenaar in eerste 
instantie dacht en blijken er meerdere alternatieven 
te zijn. Bovendien wordt het traject verkort omdat de 
architect al in een vroege fase met een plan kan 
komen dat rekening houdt met de waarden die 
behouden moeten blijven. Kennis van 
commissieleden over actuele ontwikkelingen in de 
bouw, bijvoorbeeld met betrekking tot 
verduurzaming van monumenten, kan in dat 
stadium nog van pas komen.

Gemeentelijke plantoelichter
De commissie werkt in het hele traject nauw samen 
met de gemeentelijke plantoelichter. Hij of zij is 
degene die met de aanvrager heeft 
gecommuniceerd en de commissie kan voorzien van 
achtergrond en lokale informatie. 
De bevindingen van de commissie worden in een 
schriftelijk advies aan de gemeente vastgelegd.

1.3 Beoordelingskader
De basis voor de beoordeling van bouwplannen 
wordt gevormd door de Monumentenwet 1988 en 
de gemeentelijke monumentenverordeningen. Bij 
haar advisering maakt de commissie gebruik van 

Hoofdstuk 1
Commissie 

Ana van der Mark MA, secretaris
Ana is architectuurhistoricus en als beleidscoördinator erfgoed werkzaam voor 

MOOI Noord-Holland. In die hoedanigheid is zij secretaris van de 

Erfgoedcommissie, werkt zij mee aan cultuurhistorische opdrachten en organiseert zij 

de afstemming van de monumenten advisering binnen de organisatie o.a. door het 

organiseren van informatieve bijeenkomsten. 

Kees Doornenbal, lid
Kees is architect en sinds 1995 eigenaar van Rappange &Partners architecten 

Amsterdam. Zijn werkzaamheden richten zich op kleinschalige en grootschalige 

restauraties, herbestemming en binnenstedelijke nieuwbouw. Sinds september 

2012 is hij als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland als lid van de 

Welstand- en Monumenten commissie Alkmaar en sinds 2014 als lid van de 

MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie.  

Ing. Marjorie Verhoek, voorzitter 
Marjorie is programmamanager erfgoed bij de gemeente Zaanstad. 

Haar werkzaamheden richten zich met name op complexe gebiedsontwikkelingen 

waar cultuurhistorie en monumenten een kernwaarde zijn. Daarnaast begeleidt ze 

herbestemmingen en grote restauraties van monumenten binnen Zaanstad. 

Marjorie is sinds januari 2015 verbonden aan MOOI Noord Holland als voorzitter 

van de Erfgoedcommissie. 

Cees Hooyschuur, lid
Cees is architect en heeft een bureau in Wormerveer dat gespecialiseerd is in restauratie, 

renovatie en binnenstedelijke stadsvernieuwingsprojecten. Voor MOOI Noord Holland is hij 

adviseur van de commissie Velsen – IJmuiden, monumenten adviseur voor de gemeente 

Heiloo en Bergen en sinds 2013 verbonden aan de Erfgoedcommissie.

Roulerende leden    

Marloes van Haaren, architect
ir. Hans Kodde, architect
Drs. Barbara Laan , interieurdeskundige
Drs. Carla Oldenburger, tuinhistoricus
Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus
Drs. Ir. Han van der Zanden, bouwhistoricus
Nico Zimmermann, architect 

Meer informatie over de samenstelling van de 
commissie en de expertise van haar leden vindt u op 
de website van MOOI Noord-Holland in de 
brochure: Goed voor uw Erfgoed 

Kerncommisie
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een aantal algemeen geldende principes die zijn 
opgesteld in samenwerking met andere regionale 
adviesorganisaties . Meer informatie is te vinden op 
de website van MOOI Noord-Holland in de 
brochure: 10 uitgangspunten voor het omgaan met 
monumenten. 

1.4  Activiteiten van de commissie
Binnen de organisatie MOOI Noord-Holland is de 
Erfgoedcommissie niet alleen verantwoordelijk voor 
de advisering over monumenten en cultuurhistorie 
maar zorgt zij er ook voor dat de kennis over en de 
afstemming van de advisering met de verschillende 
erfgoedadviseurs, bevorderd wordt. Dit doet zij door 
het organiseren van symposia en studiedagen.

Symposium Hembrugterrein
In het voorjaar werd een symposium georganiseerd 
op het Hembrugterrein te Zaanstad met als thema 
complexe gebiedsontwikkeling en herbestemming 
van industrieel erfgoed. Het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen vestigde zich in 1899 op het 
Hemveld nabij Zaandam op de plek waar zich 
enkele marineloodsen bevonden en binnen de 
Stelling van Amsterdam. Ruim 100 jaar later 
verdwenen de laatste munitiebedrijven weer van dit 
omvangrijke en inmiddels geheimzinnige 
industrieterrein. Op het uitgestrekte Hembrugterrein 
bleef een groot aantal verspreid liggende en 
monumentale industriegebouwen achter. Het hele 
terrein (inclusief schokbos) en de afzonderlijke 
gebouwen zijn als ensemble bewaard gebleven. Het 
geheel wordt beschouwd als een belangrijk 
industrieel monument.

De gemeente Zaanstad en tal van creatieve 
initiatiefnemers proberen al een decen-nium lang dit 
gebied te transformeren tot een vitaal, nieuw 
stadsdeel. Gemakkelijk is dit niet. Los van de vele 
monumenten op het terrein zijn er allerlei (o.a. 
milieu-technische) belemmeringen en problemen 
met bereikbaarheid. Na een rondleiding over het 
terrein onder leiding van gidsen van het HollandHuis 
lichtten verschillende sprekers de kansen en 
mogelijkheden toe. 

Aan het slot van de bijeenkomst werd stilgestaan bij 
het afscheid van Dorine van Hoogstraten als 
voorzitter van de Erfgoedcommissie en de 
benoeming van Marjorie Verhoek als haar opvolger. 

Studiemiddag Duurzaamheid en monumenten
In het najaar werd een bijeenkomst georganiseerd in 
het zeventiende-eeuwse stadhuis van Enkhuizen met 
al thema Duurzaamheid en monumenten. 
Duurzaam bouwen en monumentenzorg lijken met 
elkaar in tegenspraak. Monumenten zijn immers niet 
energiezuinig, hebben kieren, gaten en vaak niet 
geïsoleerde muren en daken. Toch hebben 
monumenten hun duurzaamheid bewezen; ze gaan 
immers al lang mee en maken onderdeel uit van ons 
cultureel erfgoed. Duurzaamheid is een thema dat 
landelijk steeds meer de aandacht krijgt, en ook 
binnen de erfgoedadvisering ontkomen we niet aan 
vragen over zonnepanelen, na-isoleren van 
monumenten en dubbelglas. Hoe gaan we daarmee 
om, wat zijn de standpunten en hoe adviseren we 
hierover in de diverse commissies binnen MOOI-
Noord-Holland? Dit waren de vragen die de twee 
sprekers , ieder vanuit hun eigen praktijk, aan de 
hand van voorbeelden probeerden de 
beantwoorden.

Als eerste sprak Huub van de Ven namens de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is tevens 
auteur van het handboek Duurzame 
Monumentenzorg. Zijn lezing startte met de vraag: is 
het eigenlijk nodig om een monument te 
verduurzamen? Monumenten maken maar twee 
procent uit van ons totale bestand aan gebouwen, 
en maatregelen om energie te besparen zijn niet 
altijd reversibel. Wat schieten we er feitelijk mee op 
en doet dat geen afbreuk aan ons mooie 
monumentenbestand? Argumenten om het wel te 
doen zijn er wel degelijk. 
Eenvoudige toepassingen zoals het aanbrengen van 
kierdichting in oude houten kozijnen in combinatie 
met zware gordijnen die ‘s avonds gesloten worden 
levert al direct rendement op. Vervolgens werden 
allerlei andere mogelijkheden besproken als 
dubbelglas of monumenten-glas en na-isolatie van 
het monument. Zonnepanelen zijn voer voor een 

lastiger discussie. De ontwikkeling van zonnepanelen 
gaat snel, maar nog niet snel genoeg dat we 
ontkomen aan grote velden van zonnepanelen op 
daken die vaak reflecteren. Voor een monument of 
een pand in een beschermd gezicht, of bijvoorbeeld 
een stolpboerderij in open landschap is dit vaak 
geen wenselijk beeld. Soms is er echter wel plek voor 
zonnepanelen of andere energieopwekking bij een 
bijgebouw of elders op het erf. Bij elk monument 
moet de afweging gemaakt worden welke 
maatregelen voor verduurzaming aan kan en of het 
wenselijk is op de locatie. Monumentenzorg is altijd 
maatwerk.

De tweede spreker, Kees Doornenbal - directeur van 
Rappange Architecten en tevens commissielid van de 
Erfgoed-commissie - nam de aanwezigen mee in 
zijn dagelijkse architecten-praktijk. Aan de hand van 
een aantal voorbeelden liet hij zien dat het goed 
mogelijk is een monument te verduurzamen en 
daarmee ook comfortabeler te maken. 
Zijn oplossingen zijn vooral gericht op het isoleren 
van de kozijnen, soms de wanden en /of de daken, 
maar ook warmte-terugwin systemen en het 
aanbrengen van vloerverwarming. In zijn 
voorbeelden liet hij zien dat door slimme ontwerpen 
het monument zo min mogelijk schade oploopt én 
het comfort voor de gebruiker wordt verbeterd. Door 
het toepassen van dergelijke maatregelen kunnen 
monumenten op een dusdanige manier worden 
herbestemd dat ze voor de lange termijn weer 
toekomstbestendig zijn. 

1.5 Onderzoek en publicatie 
Leden van de Erfgoedcommissie leveren regelmatig 
bijdragen aan onderzoek en publicaties van 
MOOI Noord-Holland. Net als bij adviesaanvragen 
kan een team van deskundigen worden 
samengesteld, aangevuld met externe partijen, al 
naar gelang de onderzoeksvraag. Dit was het geval 
bij het onderzoek dat in opdracht van de provincie 
Noord-Holland was gestart naar de 
stolpboerderijen: Kansen voor de stolp in Noord-
Holland. 
De bijdrage bestond uit een analyse van de 
erfgoedadvisering uit de periode 2005-2015 over 

stolpen die zijn beschermd als gemeentelijk- 
provinciaal of rijksmonument. Op de website van 
MOOI Noord-Holland kan het gehele rapport 
gedownload worden.
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Hoofdstuk 2
Adviezen 
2.1 Aalsmeer 2.2 Beemster

Vanuit de gemeente Aalsmeer kwam de vraag in 
hoeverre de laatste overgebleven industriële 
schoorstenen beschermens-waardig zouden zijn. 
Om dat te onderzoeken kreeg MOOI Noord-
Holland de opdracht tot het maken van vier 
redengevende omschrijvingen met als doel de 
schoorstenen op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen.
 
Ooit werd de horizon van het tuindersdorp Aalsmeer 
gedomineerd door deze bakstenen reuzen die 
duidelijk zichtbaar waren in het lage glazen kassen 
landschap. Schoorstenen maakten deel uit van een 
systeem om de kas te verwarmen samen met het 
ketelhuis en de kolenopslagplaats. In het ketelhuis 
stonden een of meerdere ketels om stoom te 
produceren. Het water in de ketels werd met kolen 
verhit, de vrijkomende stoom ging naar 
verwarmingsbuizen in de kassen. De rook afkomstig 
van het verbranden van de kolen kwam door de 
schoorsteen naar buiten. Door het gebruik van 

andere brandstoffen in de naoorlogse jaren zoals 
olie en daarna aardgas, verloren de schoorstenen 
hun functie. Sommige werden verwijderd, andere 
werden niet meer onderhouden, raakten 
verwaarloosd en stortten uiteindelijk in. Een aantal 
overleefde dit alles en staat nog fier overeind als 
stille relicten van het verleden. 
 
Door een aantal van deze schoorstenen te 
beschermen als gemeentelijk monument kan de 
gemeente haar rijke verleden, als centrum van de 
glastuinbouw in Europa, afleesbaar houden. 

Villa Schoonoord is niet beschermd als monument 
maar maakt onderdeel uit van het beschermde 
dorpsgezicht Middenbeemster. In het verleden 
werden er al wijzigingen voorgesteld aan de voor- 
en zijgevels, deze keer gaat het met name om de 
achterzijde van de villa. Het voorstel is om de daar 
aanwezige aanbouw grotendeels kaal te maken. 
Vervolgens wordt er een nieuw volume toegevoegd 
dat over de aanbouw wordt geplaatst om ruimte te 
creëren voor tien appartementen die om een 
centraal trappenhuis heen worden geplaatst. De 
architect stelt een materialisering voor van hout in 
een donkere kleurstelling.

De commissie is van mening dat de uitbreiding, 
hoewel het volume een vergroting is van de 
bestaande situatie, qua vorm en materialisering 
aansluit bij de directe omgeving van de 
Beemsterpolder. Zij dringt er bij de architect op aan 
geen balkons en andere toevoegingen aan te 
brengen om het hoofdhuis, dat weliswaar geen 

monumentale status heeft maar toch markant in het 
straatbeeld is, beter tot zijn recht te laten komen. 
Tevens concludeert zij dat ten opzichte van de 
huidige situatie door deze nieuwe aanbouw een 
kwaliteitsslag voor het gebied gemaakt wordt.

CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE SCHOORSTENEN UITBREIDING VAN KARAKTERISTIEKE VILLA MET APPARTEMENTEN

Schoorsteen aan de Oosteinderweg, gemeentelijk monument in spé? Huidige situatie Streefbeeld
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2.3 Bloemendaal 2.4 Castricum 

De gemeente vraagt een second opinion over de 
aanwijzing van een voormalig bejaardenhuis tot 
gemeentelijk monument.
 
Het voormalige bejaardenhuis Oldenhove is tussen 
1965 – 1967 gebouwd naar een ontwerp van de 
architect G.H.M. Holt uit Haarlem. Hij ontwierp een 
hoogbouw complex met 80 appartementen, 
opge-bouwd uit verschillende volumes, waarbij 
gebruik gemaakt werd van verspringingen en 
verticale geledingen om de hoofdmassa een 
onderscheidend karakter te geven. Het gebouw is 
ontworpen voor de functie van zelfstandig wonende 
bejaarden met een aantal collectieve voorzieningen 
zoals een bibliotheek, kapel en centrale keuken. 
In de loop der tijd heeft het gebouw deze functie 
verloren en is nu ingericht als een verzorgingstehuis 
voor gehandicapte en demente bejaarden.
De Erfgoedcommissie bracht een bezoek ter plaatse. 
Zij is onder de indruk van de stedenbouwkundige 
situering van het gebouw maar constateert dat het 

gebouw in de loop der tijd sterk gewijzigd is, met 
uitzondering van de kapel. De verschraling die is 
opgetreden door de toepassing van inferieure 
materialen bij latere verbouwingen, is ingrijpend en 
onherstelbaar en van dien aard dat het karakter van 
het gebouw op doorslaggevende wijze is aangetast. 
Om die reden adviseert zij het college van B&W om 
het pand niet te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst maar wel een inventarisatie van 
Wederopbouw architectuur te laten uitvoeren.

Op het terrein van Duin en Bosch is al bijna 100 
jaar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
gevestigd. Het ontwerp voor zowel de 
terreininrichting als de gebouwen ging uit van een 
opzet met grote paviljoens in een rijke 
landschappelijke omgeving. Naast gebouwen om 
patiënten onder te brengen waren er ook andere 
voorzieningen op het terrein ondergebracht. In de 
loop der jaren werden gebouwen toegevoegd die de 
psychiatrische zorg ongetwijfeld ten goede zijn 
gekomen maar afbreuk deden aan de bijzondere 
cultuurhistorische kwaliteit van de locatie. Parnassia 
Groep, de eigenaar van het terrein is sinds een 
aantal jaren bezig de latere toevoegingen te slopen 
en op een aantal plekken te vervangen door 
nieuwbouw. Daarnaast worden de oorspronkelijke 
panden, waarvan een groot aantal werd ontworpen 
door de architect F.W.M. Poggenbeek en zijn 
beschermd als rijksmonument, gerestaureerd. Soms 
komt hier de oorspronkelijke functie op een 
hedendaagse wijze terug maar ook is een aantal 

panden verkocht aan particuliere initiatiefnemers die 
er een woonfunctie aan geven. 

De commissie zag meerdere plannen voorbij komen 
in de vooroverleg fase zoals voor het voormalige 
ziekenpaviljoen voor mannen De Loet, de 
werkplaats, het koetshuis en de Broederwoningen. 
Voor deze voormalige dienstwoningen, 
ondergebracht in een vijftal blokken gerangschikt 
rond een hof, werd een concreet plan voorgelegd 
dat naast restauratie er voor zorgt dat de 
oorspronkelijke heldere structuur weer herkenbaar 
wordt. 

BEJAARDENHUIS UIT DE WEDEROPBOUW HERONTWIKKELING DUIN EN BOSCH 

Oldenhove Herontwikkeling Duin en Bosch
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2.5 Diemen 2.6 Drechterland 2.7 Enkhuizen 

Net als de gemeente Bloemendaal legt ook de 
gemeente Diemen de vraag voor of een gebouw uit 
de Wederopbouwperiode voldoende potentie bezit 
om als monument beschermd te worden.
 
De Grote Rietschuur werd rond 1950 ontworpen 
door de architect Frank van Klingeren als onderdeel 
van een werkinrichting voor mensen met een 
verstandelijke beperking in opdracht van de stichting 
AGO. Het complex, dat meerdere gebouwen 
omvatte in een landelijke setting, lag een flink eind 
buiten het dorp Diemen. Inmiddels heeft de nieuwe 
wijk De Sniep het terrein vrijwel omsloten.

De commissie is onder de indruk van de bijzondere 
typologie van het gebouw: een combinatie van 
boerderij met schuur én het kleurrijke kunstwerk dat 
over de volle breedte van een wand in de entreehal 
was aangebracht door de kunstenaar Pierre van 
Soest. (zie foto op het omslag van dit jaarverslag) 
Om meerdere redenen adviseert zij het gebouw als 

gemeentelijk monument te beschermen, niet in het 
minst omdat in een gemeente als Diemen, die niet 
wordt gekenmerkt door een grote dichtheid van 
monumentale bebouwing, een dergelijk 
wederopbouwpand van hoge architectonische en 
cultuurhistorische waarde belangrijk is. Juist in een 
omgeving waar heel veel nieuw wordt gebouwd is 
een historisch ankerpunt van grote betekenis, aldus 
de commissie in haar advies. 

De commissie werd om advies gevraagd over het 
plaatsen van een bankje ter herinnering aan Dirck 
Schermer, een lokaal bekende zwemmer uit 
Zuiderdijk. Het bankje wordt geplaatst op de 
Westfriese Omringdijk, beschermd als 
cultuurhistorisch monument. De dochter en 
initiatiefneemster licht het voorstel in de vergadering 
van de commissie toe. Op het bankje komt een 
plaquette met de tekst:

Dick Schermer bedwong drie keer het IJsselmeer en 
richtte later een eigen zwemschool op waarin hij 
generaties Westfriezen leerde zwemmen. Dit is de 
plek waar het begon…

De commissie vindt het een sympathiek voorstel om 
op deze manier het verhaal van de plek te vertellen 
en adviseert positief. 

Aan de Harpstraat staat een voormalig pakhuis waar 
in het verre verleden bierbrouwerij het Witte hert was 
gevestigd. Het pand had in de loop der tijd 
verschillende functies maar werd uiteindelijk 
verbouwd tot een kantoorruimte op de begane 
grond met op de eerste en tweede verdieping twee 
appartementen. Het pand was helaas van binnen al 
geheel gestript. Aan de voorzijde krijgt het pand op 
de begane grond een nieuwe pui met deuren, op de 
verdieping komen Franse balkons vóór de 
pakhuisdeuren. 

De commissie vond in eerste instantie het ontwerp 
van de deuren weinig ontwerpkwaliteit hebben en 
maakte zich zorgen over de brievenbussen die voor 
een rommelig gevelbeeld zorgden. 
De ontwerper nam de opmerkingen van de 
commissie ter harte en paste het ontwerp aan 
waardoor het uiteindelijk positief is beoordeeld.

GROTE RIETSCHUUR BANKJE MET UITZICHT OP HET IJSSELMEER PAKHUIS VERBOUWD TOT WOON- EN WERK 
COMPLEX

Voorgevel Grote Rietschuur
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2.9 Heerhugowaard 2.8 Heemskerk 

De Leeuwenhof, een rijksmonument, is een van de 
oudste stolpboerderijen van de voormalige 
Waardpolder. De boerderij was als zodanig in 
gebruik tot aan 2002 toen de stad van de Zon werd 
aangelegd. Dit blijkt uit de bouwhistorische 
verkenning die de architect, tevens bouwhistoricus, in 
opdracht van de eigenaar heeft gemaakt. De 
bouwhistorische rapportage wordt gebruikt als 
uitgangspunt voor het ontwerp om van de boerderij 
een zorgvoorziening voor dementerenden te maken. 
Niet alleen de stolp maar ook de erfinrichting wordt 
hierdoor gewijzigd.

De commissie bespreekt het plan in vooroverleg met 
de opdrachtgever en de architect waarbij de richting 
wordt bepaald of de nieuwe toevoegingen in de stijl 
van de boerderij worden uitgevoerd of dat zij een 
eigentijds karakter krijgen. In het gesprek wordt 
duidelijk dat de monumentale vierkant constructie 
wordt opengehouden en dat de hoge 
monumentwaarden van het interieur niet worden 

aangetast en alleen waar nodig gerestaureerd. Ook 
de voorgevel zal ongewijzigd blijven; dit in 
tegenstelling tot de overige gevels waarvan 
gedeelten niet meer oorspronkelijk zijn. Hier worden 
de grootste wijzigingen aangebracht. Het voorstel 
om het puntje van het dak te voorzien van glas door 
middel van een lamellenstructuur vindt de commissie 
een goede oplossing die ervoor zorgt dat het 
dakvlak in tact kan blijven. 

Op het voorplein van kasteel Assumburg wordt een 
bezoekerscentrum gebouwd op initiatief van de 
gemeente Heemskerk en de Stichting Vrijwilligers 
Kasteeltuin. Het plan beoogt de voormalige 
symmetrie van het voorterrein terug te brengen door 
het bezoekerscentrum te situeren tegenover de 
voormalige oranjerie, waar een jeugdherberg in is 
gevestigd. Als gevolg hiervan worden ook de 
toegang en de indeling tot het terrein gewijzigd. Het 
compacte gebouw heeft een rechthoekig grondplan, 
bestaat uit één bouwlaag en krijgt een houten 
gevelbeplating. 

De commissie vindt het een goed voorstel maar 
vraagt nader onderzoek te doen naar een historische 
(tuin) muur die in eerste instantie in het ontwerp 
werd geïntegreerd. Uiteindelijk wordt het nieuwe 
bezoekerscentrum achter de muur geplaatst waarbij 
het dak oversteekt tot over de oude muur. 

HERBESTEMMING VAN EEN MONUMENTALE STOLPNIEUW BEZOEKERSCENTRUM BIJ OUD KASTEEL 

Het nieuwe bezoekerscentrum met op de achtergrond het kasteel Leeuwenhof in de vorige eeuw    Streefbeeld  
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2.12 Opmeer 2.10 Koggenland 2.11 Muiden 

De boerderij dateert uit 1920 en is niet beschermd 
als monument maar via het bestemmingsplan: 
dubbelbestemming met cultuurhistorische waarde. 
Volgens de eigenaar verkeert de stolp in een 
dermate slechte conditie dat hij niet meer te redden 
valt. Op de plek van de stolp wordt een woning 
teruggebouwd.

De commissie vindt, vanuit het oogpunt van 
monumentenzorg, dat restauratie en/of herbouw van 
de stolp mogelijk is. 
Zij kan restauratie van de stolp echter niet afdwingen 
omdat deze niet is beschermd als monument. 

Op verzoek van de gemeente geeft de commissie 
een beleidsadvies waarmee voorkomen kan worden 
dat stolpen verdwijnen uit het landschap, een 
terechte vrees die niet alleen door MOOI Noord-
Holland maar ook door de provincie wordt 
gesignaleerd. (zie het rapport Kansen voor de stolp 
in Noord-Holland).

De commissie adviseert de planregels bij 
sloopaanvraag voor een stolp, aangeduid als stolp 
in het bestemmingsplan, de volgende zin toe te 
voegen: de eis eenzelfde massa en volume terug te 
bouwen in het geval van een aanvraag 
omgevingsvergunning. Bovendien adviseert de 
commissie de gemeente in het bestemmingsplan op 
te nemen dat sloop van deze bijzondere 
karakteristieke stolpen altijd gekoppeld is aan een 
omgevingsvergunning activiteit bouwen, zodat de 
kwaliteit van het nieuw te bouwen object getoetst kan 
worden aan de ruimtelijke structuur van het 
landschap.

De commissie wordt om een advies gevraagd over 
reeds geplaatste zonnepanelen op het achterdakvlak 
van een monument. Op zich heeft de commissie 
geen reden om de zonnepanelen af te keuren want 
ze liggen op het achterdakvlak, maar zij maakt 
bezwaar tegen de asymmetrische wijze waarop de 
panelen waren neergelegd. De commissie adviseert 
dan ook de zonnepanelen symmetrisch aan te 
brengen in het midden van het dak en vijftig 
centimeter uit de randen van het dakvlak. 

In het hart van Muiden, prominent gesitueerd aan de 
sluis, ligt het voormalige brugwachtershuis, een 
rijksmonument uit de negentiende eeuw. Het gebouw 
was aanvankelijk de dienstwoning en tevens kantoor 
voor de brugwachter. De huidige eigenaar wil er 
gaan wonen en dient een plan in waarbij hij naast 
restauratiewerkzaamheden ook een uitbouw wil 
maken op het lager gelegen perceel achter het 
monument. Het plan heeft niet alleen gevolgen voor 
het monument maar ook voor het beschermde 
stadsgezicht, vanwege de prominente situering van 
het huis aan de Vecht. 

De uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk en krijgt 
veel glas met stalen kozijnen. Daarmee contrasteert 
het nieuwe gedeelte met het lichte stucwerk van het 
monument. Niet alleen de buitenkant, maar ook het 
interieur wordt aangepakt om er een comfortabel 
woonhuis van te maken. De structuur op de begane 
grond blijft gehandhaafd maar op de verdieping 
wordt deze gewijzigd en worden er drie kleine 
raampjes toegevoegd, doorlopend in het fries 
conform de raampjes in de voorgevel. De indeling 
van het terrein zal nog worden voorgelegd aan de 
commissie, die in haar advies verwees naar de 
leidraad cultuurhistorie die door de gemeente 
Muiden is vastgesteld en waarin richtlijnen staan 
voor gebouwen op percelen die grenzen aan de 
Vecht.

SLOOP VAN EEN STOLPBOERDERIJZONNEPANELEN OP EEN MONUMENT WOONFUNCTIE IN BRUGWACHTERSHUIS 
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2.13 Ouder-Amstel 

Aan de rand van de rivier de Bullewijk, voor een 
deel in het beschermde dorpsgezicht en in de 
nabijheid van de RK Urbanuskerk, wordt een viertal 
appartementencomplexen gebouwd. Zij worden voor 
een deel in de voormalige parochietuin gesitueerd. 
Achterliggend idee is dat het kerkplein, dat grenst 
aan de parochietuin, als multifunctionele ruimte 
wordt ingericht met daaromheen de nieuwe 
gebouwen die een moderne vormgeving en 
materialisering krijgen. Ook wordt op het kerkplein 
een nieuw paviljoen geplaatst waar de ingekrompen 
parochie kan kerken. Een ander onderdeel van het 
plan is het iets verderop gelegen Gezellenhuis, een 
rijksmonument uit het begin van de twintigste eeuw, 
dat gerestaureerd en uitgebreid wordt met een 
woonfunctie. 

Vanwege de complexiteit van het plan ging de 
commissie ter plaatse kijken, waarbij ook de 
verantwoordelijke wethouder aanwezig was. 
De commissie, in dit geval uitgebreid met een 

architect van de welstandscommissie, vindt het plan 
ambitieus en spreekt haar waardering uit voor de 
intentie en de kwaliteit die de opdrachtgever beoogt. 
Wel heeft zij nog een aantal kritiekpunten die zich 
richten op de positionering van een van de vier 
gebouwen (waarvan de voorgevel schuin is geplaatst 
ten opzichte van de dijk) en de ontsluiting van het 
gehele gebied via diezelfde dijk. De commissie 
verwacht in het voorjaar van 2016 de advisering af 
te ronden.

NIEUWBOUW AAN DE RAND VAN BESCHERMD DORPSGEZICHT

2.14 Purmerend 

De commissie krijgt een plan voorgelegd voor de 
Doelestallen (voormalige koeien- later 
paardenstallen uit ca 1880) gelegen aan de kant 
van de Koemarkt en de Jugendstil villa Clementine 
aan de Plantsoengracht. Het bijzondere van het plan 
is dat de gebouwen niet alleen worden 
gerestaureerd maar dat zij ook met elkaar worden 
verbonden en samen een nieuwe functie krijgen.

In de villa wordt op de begane grond een 
verdwenen serre teruggebouwd in historiserende 
stijl, passend bij het karakter van het monument. 
De bel etage wordt in oude luister hersteld. Begane 
grond en bel etage worden ingericht als trouwlocatie 
en op zolder wordt een appartement aangebracht. 

De Doelestallen krijgen een horecafunctie waarbij 
vooral het interieur (dat al eerder was gerestaureerd) 
wordt aangepast. Aan de buitenkant behoudt het 
pand zijn robuuste uiterlijk. De commissie bespreekt 

het plan een aantal keren met de architect en de 
opdrachtgever waarbij vooral aandacht wordt 
besteed aan de wijze waarop het exterieur en het 
interieur van de villa worden gerestaureerd. 
De commissie adviseert uiteindelijk positief over de 
werkzaamheden omdat zij er van overtuigd is dat de 
monumentale waarden van de villa worden 
teruggebracht en zelfs versterkt worden.

JUGENDSTIL VILLA IN OUDE LUISTER HERSTELD

Overzicht Urbanuscampus met in het midden onder de Urbanuskerk Commissie bekijkt speciaal voor het dak van villa Clemetine gebakken dakpan in bladmotief 
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2.15 Stede Broec 

Stede Broec is dit jaar voor het eerst aangesloten bij 
de Erfgoedcommissie en wil een advies over het 
station Bovenkarspel, dat dateert uit 1965. De vraag 
die wordt voorgelegd is of het station voldoende 
potentie heeft om de status van gemeentelijk 
monument te krijgen. 

De commissie is van mening dat ondanks dat er in 
de loop der tijd gevelwijzigingen (met name aan de 
straatkant) hebben plaatsgevonden, de 
hoofdstructuur nog in tact is. Zij ziet meerdere 
redenen om het station aan te wijzen, niet in het 
minst omdat het is ontworpen door de bekende 
architect W.B. Kloos en daarmee onderdeel is van 
zijn oeuvre. Het station is, samen met dat van 
Hoogkarspel, uitgevoerd volgens het oorspronkelijke 
standaardtype. Dat het station nog steeds als 
zodanig in gebruik is maar er ook nieuwe functies bij 
heeft gekregen, is het levende bewijs van de intentie 
van de architect om een standaardtype te 
ontwikkelen waarmee flexibel kon worden 

omgegaan, aldus de commissie in haar advies.

De commissie adviseert de waardenstelling te 
illustreren met foto’s uit de begintijd van het gebouw 
waarop is te zien hoe transparant en elegant de 
architectuur toen was zonder de huidige ontsierende 
elementen als reclames en dichtgeplakte gevels.
 
Uiteindelijk besluit het college het station niet aan te 
wijzen tot monument. 

STATION UIT DE WEDEROPBOUWPERIODE 

2.16 Wijdemeren 

Landgoed Eikenrode dateert uit het midden van de 
negentiende eeuw en is gesticht door Jan Conrad 
Hacke die zich liet omringen door vele beroemde 
schrijvers en schilders zoals Beets en Potgieter.

Tot het landgoed behoren niet alleen de 
hoofdwoning - in neoclassicistische stijl - maar ook 
een grafkapel en een in zeer slechte staat verkerend 
koetshuis. In het hoofdhuis is een zorgvoorziening 
gekomen met appartementen voor mensen met 
dementie, die baat hebben bij een rustige groene 
omgeving en er ook gebruik van zullen maken. 
Gedacht wordt onder andere aan het opnieuw 
aanleggen van een moestuin.

Het terrein is ingericht met slingerpaden, vijver en 
een lusvormige oprijlaan die het landgoed ontsluit 
vanaf de Nieuw Loosdrechtsedijk. 
De boombeplanting bestaat voor een deel uit 
bijzondere boomsoorten en oude beuken van meer 
dan 100 jaar oud.

De commissie, die is uitgebreid met een 
tuinhistoricus, krijgt het beheerplan voorgelegd. 
Uitgangspunt is het zoveel mogelijk herstellen van de 
situatie van rond 1850, toen de aanleg was voltooid. 
Het voorstel is gebaseerd op een cultuurhistorisch 
onderzoek. 

De commissie kan zich goed vinden in het geschetste 
streefbeeld. Aangezien in groenmonumenten zowel 
de structuren zijn beschermd als de historische 
beplanting, dringt de commissie er op aan dat 
vervolgens per gebied een deelplan wordt uitgewerkt 
dat is gericht op beplanting, padenverloop, 
watergangen, locaties van nieuwe bouwsels et 
cetera. 

HERSTEL PARK EN TUIN LANDGOED EIKENRODE

Station vlak na de oplevering in de jaren zestig Huidige situatie Streefbeeld herstel landgoed Eikenrode 
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3.1 Op weg naar de Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet die – als alles volgens 
planning verloopt - in 2018 van kracht wordt, 
bundelt al het omgeving gerelateerde recht in één 
wet. De nieuwe Omgevingswet biedt mooie kansen 
voor modernisering van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
en de kwaliteitsadvisering. MOOI Noord-Holland is 
nauw betrokken bij de ontwikkeling en 
implementatie van de wet. De gereedschapskist van 
de Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten, 
verdeeld over drie compartimenten: 
beleidsinstrumenten, regelende instrumenten en 
vergunnende instrumenten. Hoe het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid over deze instrumenten wordt 
verspreid is aan de gemeenten en de provincies zelf.

Een heldere inspirerende omgevingsvisie is uiteraard 
cruciaal. Een bestuur dat niet alles met regels dicht 
wil timmeren, heeft een democratisch vastgestelde 
visie op de omgevingskwaliteit nodig. In het 
omgevingsplan worden vervolgens alle regels 
vastgelegd. De regels met betrekking tot ruimtelijke 
kwaliteit kunnen vaak abstract en globaal zijn, 
aangevuld met uitwerkingen in een beleidsnota. Een 
ontheffingsmogelijkheid is van belang, liefst 
gekoppeld aan een kwalitatieve beoordeling.

Gemeentelijke adviescommissies
De huidige welstandscommissie en de 
monumentencommissie worden in de Omgevingswet 
vervangen door een verplichte ‘gemeentelijke 
adviescommissie’ die tenminste advies uitbrengt over 
wijziging van rijksmonumenten. 
De Erfgoedcommissie zoals MOOI Noord-Holland 
die aanbiedt, kan derhalve in principe na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet in haar 
huidige vorm blijven functioneren. Deze 
‘gemeentelijke adviescommissie’ kan ook worden 
ingezet als een brede commissie voor omgevings-
kwaliteit, die ook aspecten van cultuurhistorie, 
welstand, landschap, stedenbouw en infrastructuur 
behandelt. Zelfs verdergaande integratie met milieu, 
water etc. is denkbaar. Gemeenten kunnen dus zelf 
kiezen in welke vorm ze de advisering over 

monumenten, cultuurhistorie en omgevingskwaliteit 
willen organiseren. In de Omgevingswet wordt een 
aantal kwaliteitseisen voor die advisering 
opgenomen, zoals de koppeling aan het beleid, 
deugdelijke motivering, openbaarheid en 
verantwoording in een jaarverslag.

MOOI Noord-Holland is al bezig met voorsorteren 
op de Omgevingswet. In 2015 zijn we begonnen 
met de commissieleden te informeren over het 
nieuwe stelsel. Daarnaast zijn onze commissies 
ingericht om te werken volgens de nieuwe 
Omgevingswet. 

3.2 Nieuwe Erfgoedwet
Nog voor de Omgevingswet wordt er vanaf 2016 
met een nieuwe Erfgoedwet gewerkt. Voor het eerst 
komt er één integrale wet die betrekking heeft op 
museale objecten, musea, monumenten en 
archeologie op het land en onder water. Samen met 
de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een 
integrale bescherming van ons cultureel erfgoed 
mogelijk. 

De Erfgoedwet heeft geen gevolgen voor de 
adviestaak van de Erfgoedcommissie: zij adviseert al 
zowel over monumenten als over archeologie en kan 
ook inhoudelijke vragen beantwoorden over beide 
disciplines. 

Gemeenten met vragen over zowel de 
Omgevingswet als over de Erfgoedwet kunnen altijd 
contact opnemen met MOOI Noord-Holland. Ook 
biedt MOOI Noord-Holland ondersteuning voor het 
opstellen van een omgevingsvisie. 

Hoofdstuk 3
Erfgoed en de 
Omgevingswet 

Landgoed Eikenrode in Loosdrecht
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Hoofdstuk 4
Conclusies 
en aanbevelingen   
4.1 Meerwaarde van de commissie 
De commissie merkt dat een constructieve opstelling 
om te werken aan behoud en hergebruik van 
monumenten op brede steun kan rekenen, niet 
alleen onder professionals in de erfgoedsector en de 
ruimtelijke ordening, maar ook in de samenleving. 

De commissie concludeert dat ze haar grootste 
meerwaarde heeft in die gevallen waarin publieke 
en private belangen botsen en het voeren van 
gesprekken met initiatiefnemers noodzakelijk is om 
de belangen bij elkaar te brengen. Het beste 
resultaat ontstaat als de commissie in staat wordt 
gesteld vanaf een vroeg moment mee te denken 
over de kansen en mogelijkheden die een 
monument biedt, zonder dat daarbij het karakter 
wordt aangetast. 

4.2 Aanbevelingen
De ervaringen en inzichten die in 2015 zijn 
opgedaan, leiden tot de volgende aanbevelingen:

•  Bij grote, complexe projecten is het nodig 
gebleken om op locatie te vergaderen. Deze 
bijeenkomsten zijn als zeer nuttig ervaren omdat 
er samen met lokale partijen ter plekke gekeken 
kan worden naar de voorgestelde wijzigingen. 
De commissie is voornemens dit te intensiveren 
waar mogelijk, uiteraard altijd in overleg met de 
betrokken gemeente.

 
•  De commissie zag het afgelopen jaar een 

toenemende vraag naar het opstellen van 
cultuurhistorische beschrijvingen voor objecten 
uit de Wederopbouwperiode. Zij constateert dat 
veel gemeenten nog niet zijn toegekomen aan 
de inventarisatie van dit naoorlogse erfgoed. 
Toch is er landelijk veel aandacht voor. 
Architectuur uit deze periode blijkt kwetsbaar te 
zijn: er is al veel gesloopt. Indien gewenst kan 
de commissie gemeenten hierin ondersteunen 
en voorstellen doen voor de uitbreiding van de 
gemeentelijke monumentenlijst met deze 
categorie monumenten.

 

•  In de afgelopen jaren is de advisering over 
stolpboerderijen toegenomen. Steeds vaker 
verliezen boerderijen hun agrarische functie en 
worden er wijzigingen aan het monument 
voorgesteld die een boerderij geschikt maken 
voor bewoning (vaak meerdere appartementen) 
of een andere functie, zoals een bijzondere 
zorgvoorziening. Een van de grootste 
problemen bij de herbestemming is de hoge, 
gesloten kap, een karakteristiek onderdeel van 
het gebouw omdat juist het silhouet een van de 
grootste kwaliteiten van de stolp is. Altijd is er 
de vraag naar meer licht en worden er ramen, 
dakkappellen of loggia’s aangebracht om 
bewoning in de boerderij mogelijk te maken, 
een gevoelige en complexe opgave. Helaas ziet 
de commissie dat de voorgestelde oplossingen 
de kap soms onnodig schaden en daarmee de 
kwaliteit van het gebouw aantasten terwijl 
betere oplossingen denkbaar zijn. Daarom wil 
MOOI Noord-Holland een studiedag 
organiseren voor ontwerpers en voor andere 
adviseurs die stolpeigenaren ondersteunen. Het 
zou dan kunnen gaan over de ontwerp aanpak 
om zorgvuldig nieuw programma en licht in de 
bestaande stolp te faciliteren met ingrepen die 
structuur, dak en gevels van de stolp kunnen 
versterken en tegelijk de capaciteit 
optimaliseren. Daarbij wordt ook aandacht 
besteed aan de erfbebouwing en -inrichting die 
ook wijzigt ten gevolge van de nieuwe functie.

 
4.3 Tot slot 
Als commissie werken wij met veel plezier voor onze 
gemeenten. De samenwerking met de ambtenaren 
en het College van B&W is open en prettig. We 
houden elkaar scherp. 
Graag nodigen we alle belangstellenden uit om in 
2016 een vergadering bij te wonen. 

Bezoekerscentrum bij slot Assumburg in Heemskerk door lab03 Foto: Jeroen Staats
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