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Inleiding 

Stadsdeel Noord heeft Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) verzocht te adviseren over de 

bovengrondse cultuurhistorische waarden die bij het opstellen van het bestemmingsplan voor het plangebied 

Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot II van belang zijn. Dit heeft geresulteerd in een beknopte uiteenzetting 

van de ontstaansgeschiedenis en een overzicht van de in het gebied aanwezige bovengrondse 

cultuurhistorische waarden. Voor de ondergrondse cultuurhistorische waarden verwijzen we naar het 

Archeologisch Bureauonderzoek van BMA. 

Bij cultuurhistorische waarden gaat het over sporen, objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet 

zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of 

ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of gebied en 

bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Het is meestal niet nodig alle 

cultuurhistorische elementen aan te wijzen als beschermd monument of gezicht. Het is wel van belang dat 

cultuurhistorische waarden worden betrokken in de planvorming en worden meegewogen in de besluitvorming 

over de inrichting van een gebied.  

 

 

Begrenzing plangebied Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot II 
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1  Beleidskader 

Naar aanleiding van de Modernisering van de Monumentenwet en de wijziging van artikel 3.1.6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro, d.d.17 juni 2011, staatsblad 5 juli 2011, nr 339) dient per 1 januari 2012  

bij het maken van bestemmingsplannen een beschrijving te worden opgenomen “van de wijze waarop met de 

in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 

rekening is gehouden”. 

In de toelichting van de Bro staat dat dit betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de 

cultuurhistorische waarden en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan verankerd worden. 

Dit vermindert de noodzaak tot het aanwijzen van nieuwe beschermde monumenten omdat aan het belang 

van de cultuurhistorie dan waarde wordt toegekend via het proces van de ruimtelijke ordening. 

 

Voor Amsterdam komt het verankeren van de cultuurhistorie in het proces van ruimtelijke ordening ook aan 

bod in de Beleidsnota ‘Ruimte voor Geschiedenis’ (vastgesteld 13 april 2005) en ‘Spiegel van de Stad, visie 

op het erfgoed van Amsterdam’ (vastgesteld 14 november 2011). 

 

De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland is een geografische 

uitwerking van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (besluit d.d.21 juni 2010). De kaart geeft in zijn 

algemeenheid informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistorische 

objecten/monumenten, archeologische verwachtingen en structuurdragers als militaire structuren en 

historische dijken. Deze informatiekaart is voor wat betreft bovengrondse cultuurhistorische waarden vooral 

gericht op gemeenteoverschrijdende zaken en is daardoor minder geschikt voor het in kaart brengen van de 

lokale waarden. 
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2  Historisch stedenbouwkundige analyse 

2.1  Prestedelijke bebouwing 

Het bestemmingsplangebied Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot II omvat ook een klein deel van de 

aangrenzende prestedelijke bebouwing van het eeuwenoude dijkdorp Nieuwendam; het Brede Kerkepad. Dit 

pad is één van de vijf historische paden die de Nieuwendammerdijk (onderdeel van de Waterlandse Zeedijk 

en tevens beschermd als Provinciaal monument) met het achterland verbond. De andere zijn het Meerpad, 

het Nieuwendammer Molenpad, het Nieuwendammer Sluispad en het Havenpad. Het Brede Kerkepad heeft 

een typische historische structuur, met losjes geplaatste kleinschalige bebouwing aan een verspringende 

rooilijn en de hervormde kerk met bijbehorende begraafplaats. Van deze vijf verbindingswegen heeft het 

Kerkepad als enige een versteend karakter. Achter de dijk loopt verder het zogenaamde rioolpad, waar 

vroeger een vaarroute die later rioleringssloot werd en die inmiddels weliswaar gedempt is, maar ook nog 

altijd onbebouwd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Brede Kerkepad,  

foto Martin Albers, 2005 (SAA 010122050991) 

 

2.2  Tuindorpen in Amsterdam  

De tuindorpen in Amsterdam Noord zijn geworteld in de idealistische opvattingen die in de negentiende eeuw 

in de West-Europese industriesteden ontstonden in reactie op de sociale en hygiënische misstanden in die 

tijd. Dat leidde in Nederland onder meer tot een sterkere overheidsbemoeienis met woningbouw voor 

arbeiders en de inwerkingtreding van de Woningwet in 1901, een tot dan toe ongekend fenomeen. Gestreefd 

werd naar gunstige woonomstandigheden voor de ‘gewone’ arbeider: woningen met goede plattegronden, 

voldoende privacy en hygiëne èn met een lage huur. In Nederland omarmden sociaal democratische kringen 

het tuindorp-concept met laagbouwwoningen en tuinen. Noord was een geschikte locatie omdat de gronden 

hier relatief goedkoop verkregen waren. 

De realisatie ervan verliep aanvankelijk moeizaam. Zeker omdat er geen eenduidige opvatting heerste of en 

in welke mate de overheid zich over woningbouw moesten ontfermen. Door de gemeentes Rotterdam en 

Amsterdam werden daarom enkele zogenaamde ‘semi-permanente dorpen’ gebouwd als tussenoplossing. De 

eerste serieuze pogingen tot bouw van goedkope, kwalitatief goede volkswoningbouw in Amsterdam zijn van 

1909, onder andere in het Spreeuwenpark in Noord.  
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De daadkracht van de gemeente Amsterdam werd sterk vergroot onder invloed van de eerste wethouder 

volkshuisvesting Floor Wibaut, wethouder W. Vliegen van Publieke Werken en J.W.C. Tellegen die tot 1915 

directeur was van Bouw en Woningtoezicht en daarna burgemeester van Amsterdam. In 1914 werd de 

Gemeentelijke Woningdienst opgericht en ging de gemeente ook zelf als bouwer optreden. Aan het hoofd van 

de dienst stond Arie Keppler. Hij was een belangrijk voorvechter van de moderne stedenbouwkundige 

beginselen en dé man achter de realisatie van de tuindorpen in Noord. Door de bouwstagnatie in de Eerste 

Wereldoorlog liep de woningbouw in Noord echter grote vertraging op, zodat de gemeente Amsterdam zelf 

het initiatief nam. Onder andere realiseerde men een reeks nooddorpen: Obelt (1917, waar in de oorlog veel 

Belgische vluchtelingen woonden), Vogeldorp en Disteldorp (1918, nadrukkelijk in de nabijheid van de 

industriële bedrijven) en het experimentele Asterdorp (1926, om de allerarmsten te leren met een ‘moderne’ 

woning met stromend water en een toilet om te gaan).  

De eerste sociale woningbouw na WOI was de Van der Pekbuurt (ca. 1918-1926). Daarna volgden de 

Vogelbuurt (1920-1930), Tuindorp Oostzaan (in twee fases 1921-1924 en 1935-1938), de Bloemenbuurt 

(1928-1931), Tuindorp Nieuwendam (1927-1930) en Tuindorp Buiksloot (1930-1932). De nieuwe 

woonbuurten kregen allerlei voorzieningen, zoals scholen, politieposten, verenigingsgebouwen, een openbare 

leeszaal, badhuizen en, apart, de Noorderbegraafplaats. Als groenvoorziening kwamen er drie parken, te 

weten het Vliegenbos, het Volewijks- en het Florapark (nu samen het Noorderpark).  

In de opeenvolgende tuindorpen in Noord is een duidelijke ontwikkeling te zien. Aanvankelijk verliep de bouw 

van deze buurten enigszins ongeleid. Toen het Spreeuwenpark gefaseerd tot stand kwam, lag er alleen een 

zeer globaal bestemmingsplan voor de Nieuwendammerham. Tellegen ontwierp in 1914 een meer uitgewerkt 

plan dat grotere delen van Noord besloeg en waarbij de locaties van de groenvoorzieningen, woon- en 

industriegebieden globaal werden aangegeven. De eerste wijken hebben een vrij compacte, stedelijke 

structuur van gesloten bouwblokken, met een duidelijke scheiding tussen de openbare en privé-ruimte. 

Gaandeweg wordt er meer gezocht naar het realiseren van een groenere en intiemere wijk. De overgang 

tussen de openbare en privé ruimten loopt subtiel in elkaar over, bouwblokken worden opengeknipt en het 

zicht op de (semi)privé binnenterreinen speelt nadrukkelijk mee in het totale concept. Aan de samenhang 

tussen stedenbouwkundige opzet, aanplanting, inrichting van de openbare ruimte en architectonische 

vormgeving binnen één wijk wordt steeds meer aandacht besteed. Zo zijn dorpse, romantische wijken met 

relatief veel details bewerkstelligd. Hiermee is eerst geëxperimenteerd in de nooddorpen Disteldorp en 

Vogeldorp, daarna wordt het volledig gerealiseerd in de tuindorpen Oostzaan en Nieuwendam. Ten slotte zien 

we in tuindorp Buiksloot een overgang naar een meer zakelijke opzet. De tuindorpen in Noord zijn een typisch 

fenomeen voor Amsterdam. Elders in de stad is Tuindorp Watergraafsmeer (Betondorp) gerealiseerd. 
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2.3  Tuindorp Nieuwendam 

Tuindorp Nieuwendam ligt ten noorden van het voormalige dijkdorp Nieuwendam en wordt omsloten door de 

Nieuwendammerdijk (zuid), de Schellingwouderbreek (oost), de Ringsloot (noord) en de 

Nieuwendammerstraat (west). 

 

 

 
Tuindorp Nieuwendam, Plan voor 1000 woningen van B.T. Boeyinga, hierop is de situatie van de eerste fase van het 

toekomstige Tuindorp Nieuwendam te zien, Bouw en Woningdienst, 1924-1927 (Uit de Toelichting op het beschermd 

gezicht Amsterdam – Noord, RCE) 

 

 

2.3.1  Ontstaan en ontwikkeling 

In 1924 ontwikkelde B.T. Boeyinga -architect bij de Gemeentelijke Woningdienst (GWD)- het 

stedenbouwkundige plan voor Tuindorp Nieuwendam. De woningen werden in 1926 -1927 gerealiseerd naar 

de ontwerpen van een vijftal architecten, te weten B.T. Boeyinga zelf, J. Boterenbrood, J.H. Mulder, A.J. 

Roodenburgh en J. Zietsma. Aan de zuidzijde van het tuindorp liggen de achterpercelen van het voormalige 

dijkdorp Nieuwendam, onderdeel van de 13e eeuwse Waterlandse Zeedijk, en aan de noordzijde ligt de 

Ringsloot om de drooggelegde Buikslotermeer. In 1932 en in 1937 werden nog 146 woningen aan de 

bestaande 1.000 toegevoegd in het gebied bij de Schellingwouderbreek en als verdichtingen elders in het 

tuindorp. Eind jaren ’40 en begin jaren ’50 verrees ten westen van Nieuwendammerstraat en ter weerszijden 

van de Purmerweg aanvullende laagbouw, ditmaal naar ontwerp van onder andere A.J. Kramer en J.F. 

Berghoef. In 1984 werd op de splitsing van de Purmerweg het bezinningsmonument ter nagedachtenis aan 

WOII in Amsterdam-Noord onthuld (maker Marius van Beek). 
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2.3.2  Huidig ruimtelijk karakter  

Stedenbouwkundige structuur 

Het plan van tuindorp Nieuwendam is gebaseerd op een centrale oost-west lopende as (de Purmerweg) die 

zich in het midden verbreed (het Purmerplein) en in het oosten onder een hoek van 90 graden in tweeën 

splitst (de Monnikendammer- en Volendammerweg). Haaks op de hoofdas zijn de secundaire straten 

geprojecteerd die toegang geven tot de woonbuurten. Langs de genoemde hoofdstraten zijn de, voor 

tuindorpen zo kenmerkende U-vormige hoven met groene gazons aangelegd – de achterkanten van de 

woningen met de tuinen sluiten zo aan op een beeldbepalend hoofdmotief van de wijk. De 

stedenbouwkundige structuur wordt verder gekenmerkt door een onderverdeling in kleine, nauw op elkaar 

aangesloten buurtjes. Voor elk buurtje ontwierp een andere architect de bebouwing. Het karakter van de wijk 

is besloten dankzij korte of geknikte straatjes. Omdat de bouwblokken kort zijn en er zicht is op de 

binnentuinen, gaan de openbare en privé-ruimtes op vloeiende wijze in elkaar over. Mede hierdoor is het 

kenmerkende gemeenschappelijke en intieme dorpsachtige karakter ontstaan. Dit sluit aan op het dorpse 

karakter van het aangrenzende dijkdorp Nieuwendam en er zijn ook bewuste zichtlijnen gecreëerd zoals die 

vanuit de Ilpendammerstraat die zo is aangelegd dat er een directe zichtlijn op de kerk aan het Brede 

Kerkepad. Op subtiele wijze vinden de overgangen tussen deze verschillende ruimtetypes plaats, waardoor 

uiteindelijk een reeks van op zichzelf staande, en op schijnbaar vanzelfsprekende wijze aangeschakelde 

ruimtes is ontstaan. Schuurtjes zijn zorgvuldig geplaatst zodat ze bijdragen aan het dorpse karakter en de 

zichtlijnen respecteren. Het dorp is daarmee een samenhangende verzameling van verschillende plekken, die 

gekoppeld zijn door middel van de (semi-) openbare ruimtes. Met deze bijzonder geslaagde opzet behoort 

Tuindorp Nieuwendam tot de top van de tuindorpen in Nederland. 

 

 
Zicht op het Purmerplein met op de achtergrond het landelijk gebied, ongedateerd (SAA 5293FO003323). 
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Achtertuinen die grenzen aan en meedoen aan de beeldbepalende 

openbare ruimte; links Beemsterstraat 48-58, rechts: Edammerstraat 

26-30; foto Gemeentelijke dienst volkshuisvesting, ongedateerd (SAA 

5293FO015414) 

 

Geschakelde ruimte en doorzichten; pad tussen Beemsterstr. 78-80 

richting Blokkerstr., Wijdenesserstraat 61-59, foto  Gemeentelijke 

dienst volkshuisvesting, ongedateerd (SAA 5293FO015412) 

Kenmerkende binnentuinen; gezien vanaf de 

Volendammerweg, foto J.H. Mulder, tevens de 

architect; 1933 (SAA 5293FO003364) 

 

 

 

 

Stompetorenstraat, foto J. Zietsma, tevens de 

architect, ongedateerd (SAA 5293FO003330) 
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Bebouwingskarakter 

De stedelijke ruimtes zijn nadrukkelijk vormgegeven door middel van de bebouwing, waardoor een 

onderscheid is bewerkstelligd tussen de hiërarchie van de doorgaande straten (hoofdstructuur) en de 

woongebieden (secundaire structuur). Hoewel er vijf verschillende architecten in het gebied werkzaam zijn 

geweest, toont het beeld eenheid. De bouwblokken van een of twee bouwlagen met een oranje dakpannen 

zadeldak zijn uit baksteen opgetrokken. Sommige blokken hebben deels maar één bouwlaag, waardoor een 

asymmetrisch aanzicht ontstaat. Nokken staan afwisselend evenwijdig aan, of met de kopse kant naar de 

straat. Het effect is een krachtig en beeldbepalend spel van dakpartijen met soms zorgvuldige geplaatste 

dakkapellen. Veel gesloten dakvlakken zijn echter aangetast door later, willekeurig geplaatste dakkapellen. 

De architectonische uitwerking is verder sober met enkele bijzondere - per architect verschillende - details. 

Typisch zijn de bijzondere ramen en deuren, kleine uitbouwtjes en tuinmuurtjes die onderdeel uitmaken van 

de architectuur.  

Afwijkend van bovengenoemde typering zijn de complexen langs de Purmerweg en het Purmerplein 

(winkelwoningen), en de directe zijstraten daarvan (zogenaamde keukenwoningen – een primeur destijds! -  

met lage muurtjes voor de melkflessen). Deze door Boeyinga zelf ontworpen blokken hebben een horizontaal 

donker gekleurd houten beschot en schilddaken met oranje dakpannen. De toegepaste materiaalsoorten en 

kleurcontrasten verschaffen het geheel een levendig karakter. Daarin zijn diverse invloeden van de landelijke 

bouwkunst herkenbaar, maar die zijn tot een geheel eigen architectuurtaal gevormd. Typerend is verder de 

krachtige horizontale belijning van de bebouwing. Tot slot zijn de zijstraten aan het Purmerplein voorzien van 

een poort. Bijzonder zijn verder de van het begin af aan mee-ontworpen blokjes met laagbouw 

bejaardenwoningen die voorzien zijn van bankjes en de monumentale gebouwen voor bepaalde 

voorzieningen als scholen. 

Besloten zichtlijnen en bijzondere doorkijken, beeldbepalende dakvlakken, architectuuraccenten en belijningen 

  

Wognummerstraat, foto J.H. Mulder (architect), 

ongedateerd (SAA 5293FO003338) 

Venhuizenstraat vanaf de Volendammerweg, foto M. 

Albers, 2006 (SAA 010122050887) 

Poortwoningen aan de Purmerweg/Beemsterstraat, foto Martin 

Albers, 2005 (SAA 010122049458)  

 

Purmerplein, foto Martin Albers, 2005 (SAA010122049427) 
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Groen en openbare ruimte 

Naast de nauwe samenhang tussen structuur en bebouwing speelt ook het groen een nadrukkelijke rol in het 

totaalbeeld. Daarbij gaat het onder andere om de weloverwogen omgang met het openbare, semi-openbare 

en privé groen, zoals middenbermen, voor- en achtertuinen, grasvelden en bomen.  

De opzet van de openbare ruimte is nog grotendeels intact. De wegen en stedenbouwkundige ruimtes langs 

de hoofdstructuur hebben een breder profiel en zijn (oorspronkelijk) ingericht met hoge lantaarnpalen, grote, 

bomen en plantsoenen. Het type beplanting, en zeker ook het type boom(kruin) draagt in belangrijke mate bij 

aan het karakter van de openbare ruimte.  Zo staan er langs de Volendammer- en Monnikendammerweg 

hoog opgaande Metasequoia’s (oorspronkelijk Italiaanse Populieren) en langs de Purmerweg bijzondere 

Kastanjes. Dit in tegenstelling tot de secundaire (woon)gebieden, die zijn kleinschaliger en intiemer ingericht 

dan de gebieden langs de hoofdassen en ook voorzien lagere bomen. De locatie van de bomen is in alle 

gevallen zorgvuldig bepaald en sluit aan op de verkaveling en architectuur van de bebouwing. Opmerkelijk is 

dat bomen zijn ogenomen in struikenperken, zodat ze betere groeiomstandigheden hebben. 

De erfafscheidingen zijn eenvoudig en in het hele tuindorp laag zodat de privé-(binnen)tuinen visueel deel 

uitmaken van de beleving van de openbare ruimte. De gelijkvormigheid van de hekken en muurtjes draagt in 

belangrijke mate bij aan het samenhangende, gemeenschapskarakter van het tuindorp. Ook in de naoorlogse 

toevoegingen speelt de groenaanleg een belangrijke rol.  

 

Beeldbepalend groen in of grenzend aan de openbare ruimte 

  

Edammerstraat, foto door de J. Roodenburgh, 1935 (SAA 

5293FO003289) 

 

Monnikendammerweg 51-57 (links), foto Martin Alberts, 

2006 (SAA 010122050971) 

Monnikendammerplantsoen, foto J.H. Mulder, de architect, 

1933 (SAA 5293FO003362) 

 

Schouwstraat gezien vanaf de Wognummerstraat, foto 

Martin Alberts, 2006 (SAA 010122050962) 
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2.4  Tuindorp Buiksloot 

Tuindorp Buiksloot ligt ingeklemd tussen de Waterlandse Zeedijk (het deel Nieuwendammerdijk en 
Leeuwarderweg) en de Waddendijk, de ringdijk met vaart om de Buikslotermeerpolder.  
 

2.4.1  Ontstaan en ontwikkeling 

Tuindorp Buiksloot (vanwege de blauwe kleur van het gebruikte ophoogzand ook Het Blauwe Zand genoemd) 

was de laatste in de reeks van tuindorpen die Amsterdam realiseerde. Het tuindorp werd in 1928 op initiatief 

van de Woningdienst ontwikkeld en in 1931 gebouwd naar ontwerp van J.H. Mulder. De afdeling 

Stadsontwikkelingen (SO) van Publieke Werken hield echter streng toezicht. SO zou in de volgende decennia 

het voortouw nemen in de stad, dat gebaseerd werd op het Algemeen Uitbreidingsplan onder leiding van C. 

van Eesteren (1934). De realisering van de ca. 800 woningen in Tuindorp Buiksloot lag geheel bij de 

Woningdienst. Duidelijk is dat dit tuindorp het sluitstuk vormt van de tuindorpidylle. Opzet en uitwerking zijn 

aanmerkelijk soberder dan bij de tuindorpen Nieuwendam en Oostzaan. De strijd tussen de Woningdienst en 

Stadsontwikkeling kan daar debet aan zijn geweest (zo was Keppler sterk gekant tegen gestapelde 

woningbouw), maar ook de vermindering van overheidsgelden zal een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Desondanks is een sterk samenhangende stedenbouwkundige structuur aanwezig met de karakteristieke 

eigenschappen van een tuindorp. Tuindorp Buiksloot markeert de overgangsperiode waarin de idealen van de 

tuindorpfilosofie plaats maakten voor een meer rationele en sobere stedenbouw en architectuur.  

Aan de rand van het tuindorp zijn in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw enkele nieuwe invullingen gerealiseerd 

op de kavels die oorspronkelijk bedoeld waren voor scholen. 

 

2.4.2  Huidig ruimtelijk karakter 

Stedenbouwkundige structuur 

De hoofdstructuur wordt bepaald door de zuidwest-noordoost lopende Waddenweg. Aan weerszijden hiervan 

zijn twee min of meer driehoekige en besloten woongebieden van verschillend formaat gerealiseerd. Aan 

weerszijden zijn ventwegen aangebracht, vermoedelijk een functionele inbreng van SO. Bij de 

Nieuwendammerdijk is het hoogteverschil goed zichtbaar en meegenomen in het ontwerp. In het zuidelijke 

deel van de Waddenweg is aan weerszijden een U-vormige pleinruimte met een gazon, een typisch 

tuindorpmotief. Parallel aan de Waddenweg zijn langgerekte bouwblokken geprojecteerd, in wezen 

opengeknipte gesloten bouwblokken. Binnen de besloten woongebieden is zoveel mogelijk geprobeerd om 

noord-zuid georiënteerde bouwblokken te realiseren, ook hier in wezen opengeknipte gesloten bouwblokken, 

soms ‘verrijk’ met een verspringing van de rooilijn of knikje in de straat. Kleine ‘restruimtes’ zijn ingevuld met 

kortere bouwblokken waarvan de oriëntatie noord-zuid gericht is of samenhangt met de richting van de 

Waddenweg. Op enkele plekken is de invulling achterwege gebleven en zijn er pleinruimtes gecreëerd. In de 

verkavelingswijze van Tuindorp Buiksloot zijn dus zowel karakteristieken van het tuindorp herkenbaar als van 

de strokenbouw van Van Eesteren, die niet lang daarna toonaangevend zou worden.  

 

Bebouwingskarakter 

De etagewoningen van Tuindorp Buiksloot zijn opgenomen in bouwblokken van twee bouwlagen onder een 

(niet bewoonbare) kap. Buiksloot voorziet in –voor die tijd opmerkelijk grote–  woningen voor grote gezinnen. 

De kappen zijn niet bewoonbaar, maar onder andere voor het beeldeffect ontworpen. Een deel van de 

woonblokken heeft een voortuin, echter niet als de voorzijde aan de noordkant ligt. Overigens is er nooit 

sprake van een straat waar de woningen aan beide kanten een voortuin hebben. Dit a-symmetrische profiel is 

een karakteristiek motief van de stedenbouw die onder leiding van C. van Eesteren bij SO ontwikkeld werd. 

De winkelwoningen aan de Waddenweg hebben uiteraard geen voortuinen, maar wel een galerijtje – dit past 

bij het feit dat het hier om een hoofdstraat gaat. De eenduidige uitwerking van de bouwblokken wordt 

gekenmerkt door vlakke gevels in verschillende tinten rood baksteen, de kopverdieping zijn voorzien van een 

groen geschilderde houten betimmering. Boven iets uitkragende dakgoten, de zadeldaken die met oranjerode 

pannen zijn gedekt. De voordeuren zijn groen geschilderd terwijl de kozijnen in een lichtere tint geschilderd 



13 

 

zijn. Hierdoor is horizontaal een visuele driedeling bewerkstelligd, terwijl de verticale indeling bepaald wordt 

door de twee-aan-twee geplaatste voordeuren en de ramen. Overigens correspondeert de raamindeling van 

de verdieping niet met die van de begane grond. Ook dit is een motief dat direct na de oorlog veelvuldig werd 

toegepast. De nokrichting van de zadeldaken is loodrecht op de straten geprojecteerd, waarbij het groene 

beschot aan de kopse (straatgevel)kant herinnert aan de traditionele Zaanse houtbouw. Deze eenvoudige 

architectonische uitwerking draagt in belangrijke mate bij aan het samenhangende ruimtelijke karakter van het 

tuindorp en betrekt het ook bij de landelijke vormgevingselementen die de andere tuindorpen in Noord 

kenmerken. 

 

Groen en openbare ruimte 

De open hoeken tussen de bouwblokken en de binnentuinen zijn op uniforme wijze afgeschermd met 1,80 

meter hoge, oorspronkelijke gemetselde muurtjes. De aanplanting betreft hoge bomen langs de hoofdstraten 

en enkele hoge exemplaren tussen woonblokken of op een grasveld. In de woonstraten zijn niet overal bomen 

in het straatprofiel opgenomen, maar waren ze van oorsprong in de voortuinen geplaatst. Veel van deze 

bomen zijn verdwenen, waardoor het straatbeeld een minder groen karakter heeft gekregen. Uiteraard is de 

invulling van de privé-voortuinen beeldbepalend. 

 

 

 

 

 

Boven: Foto J.H. Mulder (architect), 1935; Walcherenstraat; 

duidelijk zichtbaar zijn de bomen en hagen in de voortuinen 

mee ontworpen als onderdeel van de groenaanleg. (SAA 

5293FO003284) 

 

Onder: Foto J.H. Mulder (architect) 1933, Zuid-

Bevelandstraat met mee ontworpen voortuinen (SAA 

010003023115) 

Boven: Fotograaf en jaartal onbekend, Waddenweg niet lang 

na de bouw (SAA 010003023115) 

 

 

 

Onder: Foto Martin Albers, 2005; Hoekschewaardplein: de 

groeninrichting van de voortuinen neemt af (SAA 

010122049655) 
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3  Betekenisvolle structuren, elementen en 

bebouwing 

3.1 Cultuurhistorisch betekenisvolle elementen en structuren 

Het dijkdorp Nieuwendam en de tuindorpen Nieuwendam en Buiksloot maken deel uit van het van rijkswege 

beschermde stadsgezicht Amsterdam Noord vanwege de belangrijke stedenbouwkundige, architectonische 

en cultuurhistorische betekenis. Zie ook Bijlage I met de motivatie van de selectiecommissie.  

 

Nadere typering te beschermen waarden Brede Kerkepad 

 de karakteristieke bebouwing van huizen met houten gevels, die niet alleen visueel een bijzondere 

uitstraling hebben, maar ook gerelateerd zijn aan de historische fysisch geografische omstandigheden  

 het individuele bebouwingskarakter, die de organische groei van de dijkdorpen weerspiegelt  

 de historische, kleinschalige (soms agrarische) bebouwing langs de achterpaden, waarbij het ruimtelijke 

karakter mede bepaald wordt door de wisselende rooilijnen en bebouwing met bijzondere kapvormen. 

 

Nadere typering te beschermen waarden Tuindorp Nieuwendam 

 de nog gave stedenbouwkundige structuur, die bepaald wordt door een centrale as met daaromheen 

verschillende secundaire buurtjes en een reeks van stedenbouwkundige ruimtes  

 de samenhang tussen het tuindorp en de historische (landschappelijke) elementen zoals de 

Schellingwouderbreek en dijkdorp Nieuwendam. 

 de samenhang tussen de stedenbouwkundige opzet, de architectonische uitwerking en de inrichting van 

de openbare ruimte 

 de uitgebalanceerde verhoudingen tussen openbare, semi-openbare en privé-ruimtes dat in belangrijke 

mate bijdraagt aan het gemeenschappelijke karakter en waardoor er een bijzondere aaneenschakeling 

van verschillende ruimtes is ontstaan. 

 de bebouwingskarakteristieken die wordt gekenmerkt door bakstenen laagbouw met krachtige 

aaneenschakelende zadeldaken met oranje dakpannen en waarvan ritmische accenten zijn aangewend in 

de vorm van entreepartijen, dakkapellen, nokken die haaks op de straat staan en schoorstenen.  

 de centrale as met de aangrenzende winkel- en poortgebouwen is vanuit stedenbouwkundig opzicht 

buitengewoon waardevol. 

 

Nadere typering te beschermen waarden Tuindorp Buiksloot 

 de stedenbouwkundige structuur die bepaald wordt door de Waddenweg als hoofdverkeers-as met 

ventwegen en aan weerszijden hiervan twee besloten woongebieden 

 de verkavelingswijze van langgerekte blokken die op bepaalde plekken terugspringen in de rooilijn of 

helemaal ontbreken waardoor er bijzondere ruimtelijke accenten en pleinruimtes zijn gecreëerd.  

 de eenduidige architectonische uitwerking van de bouwblokken met vlakke gevels in drie horizontale 

vlakken (rode baksteen, groene betimmering, oranje pannendak) met voordeuren en de ramen als 

verticale accenten. 

 het asymmetrische straatprofiel met slechts aan een zijde voortuinen. 

 de inrichting van de openbare ruimte die samenhangt met de stedenbouwkundige structuur. In de 

hoofdstraten en op accentplekken hoge bomen, verder kleinschalig groen. Verder hangt ook het type 

lantaarnpaal samen met de stedenbouwkundige structuur en staan er in hoofdstraten andere dan in de 

woonstraten. 

 de oorspronkelijk, mee-ontworpen muren die de binnentuinen van de straat afschermen en die een 

onderdeel van het ontwerp uitmaken. 
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Waarderingskaart 2 uit de Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Amsterdam Noord, 

RCE, 2012. Rechtsboven Tuindorp Buiksloot 

 
Waarderingskaart 5 uit de Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Amsterdam Noord, 

RCE, 2012. Iets links van het midden het Brede Kerkepad 
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Waarderingskaart 3 uit de Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Amsterdam Noord, 
RCE, 2012 

 

 

3.2 Cultuurhistorisch betekenisvolle bebouwing 

In het plangebied zijn d.d. augustus 2014 de volgende rijks en gemeentelijke monumenten(complexen): 

Naam Straat Status 
Monument 
nummer Architect Jaar 

 
BREDE KERKEPAD 1 Rijksmonument 6690 

 
1768 

 
BREDE KERKEPAD 6, 6A Rijksmonument 6692 

  
Nieuwendammerkerk BREDE KERKEPAD 8 Rijksmonument 508536 Bronke, G. en Immink, L.J. 1847 

 
WOGNUMERPLANTSOEN 2 Rijksmonument 508535 

Publieke Werken, Dienst 
der 1925 

Boeyinga-complex 
aan het Purmerplein 
en de Purmerweg 

 
Uit 42 onderdelen bestaand complex 
poortgebouwen met winkels en 
woningen, blokken 
winkelwoonhuizen, en blokken 
zogenaamde keukenwoningen  Rijksmonument 508390 B.T. Boeyinga 

 

Monnikendammer 
plantsoen 

 
Complex van 56 
bejaardenwoningen, bestaande uit 
zeven onderdelen 
(Monnikendammerplantsoen 13-45; 
Oosthuizenstraat 2-18; 
Volendammerweg 10-40 Rijksmonument 508382 

 
1931 

Boterenbrood-
complex 

 
Complex van eengezins- en 
bejaardenwoningen aan de westkant 
van Tuindorp Nieuwendam, ter 
weerszijden van de Purmerweg en 
tussen de Avenhorn-, Schermer- en 
Watergangseweg 

Gemeentelijk 
monument 200717 Boterenbrood, J. 1921 

 

In het plangebied zijn ook monumentale bomen, zie daarvoor http://maps.amsterdam.  
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Ordekaart (augustus 2014): de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten zijn gewaardeerd volgens 

de systematiek van de Welstandsordekaarten, met uitzondering van de prestedelijke bebouwing aan het 

Brede Kerkepad en naoorlogse bebouwing ten zuidwesten van de Schellingwouderbreek. 

 

Paars – Orde 1: De geregistreerde en beoogde rijks- en gemeentelijke monumenten  

Rood – Orde 2: Monumentwaardige bouwwerken met een nadrukkelijke architectonische verbijzondering en bouwwerken 

met een bijzondere cultuurhistorische betekenis;  

Oranje – Orde 3: Karakteristieke bouwwerken met architectonische en/of stedenbouwkundige meerwaarde;  

Geel – Basisorde: Voor de periode kenmerkende bouwwerken met basiskwaliteit, of bouwwerken die door ingrijpende 

wijzigingen hun architectonische meerwaarde hebben verloren 
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4  Conclusie  

Resumé 

De tuindorpen Nieuwendam en Buiksloot zijn zorgvuldig ontworpen als arbeiderswoonwijken. 

Laagbouwwijken met tuinen en voorzieningen tegen een zo laag mogelijk huur. De tuindorpen maken 

onderdeel uit van een bijzondere fase in de ontwikkeling van de volkshuisvesting, een fenomeen dat 

Nederland internationaal op de kaart heeft gezet. Door de doordachte stedenbouwkundige opzet en daarmee 

samenhangende uitwerking van de architectuur en openbare ruimte zijn bijzondere woonwijken met 

herkenbare buurtjes gerealiseerd. De besloten zichtlijnen, bijzondere doorzichten, kleinschalige bakstenen 

bebouwing, oranje dakpannen daken en de toonaangevende aanwezigheid van groene ruimtes is de relatie 

van de tuindorpen met het voormalige dijkdorp Nieuwendam sterk. Het Brede Kerkepad, dat in het plangebied 

ligt, maakt onderdeel uit van het historische gegroeide, prestedelijke bewoningslint aan de 

Nieuwendammerdijk. De bijzondere stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarden zijn 

op nationaal niveau erkend met de aanwijzing tot rijks beschermd stadsgezicht. Om die reden is het van 

belang om de ruimtelijke karakteristieken van dit plangebied zorgvuldig vast te leggen.  

 

Conclusies en aanbevelingen in relatie tot het nieuwe bestemmingsplan 

Het ruimtelijke en bebouwingskarakter van de tuindorpen en het gedeelte van de Nieuwendammerdijk (Brede 

Kerkepad) is van grote waarde. In het bestemmingsplan verdient het aanbeveling de groenstructuur, 

waterlopen en het bebouwingskarakter vast te leggen en het gehele gebied een Cultuurhistorische 

dubbelbestemming te geven. Dit impliceert het vastleggen van rooilijnen, bebouwingsvlakken, goot- en 

nokhoogtes, kapvormen; het als groen bestemmen van de voor-, zij- en achtertuinen, openbaar groen en de 

begraafplaats; en het als water bestemmen van de waterlopen en waterpartijen. Tevens is het relevant om het 

rioolpad vrij van bebouwing te houden. 

 

Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot: 

Ruimtelijk karakter 

De overgangen tussen openbaar, semi-privé en privégroen is kenmerkend voor de tuindorpen. Nieuwendam 

is één van de meest geslaagde voorbeelden hiervan. In het bestemmingsplan zouden de verschillende 

groenstructuren vastgelegd moeten worden. Dit kan gebeuren via het opnemen van voorschriften omtrent 

omvang en plaats van bebouwing, uitbreidingsmogelijkheden in de tuinen en door regels te stellen aan de 

erfafscheidingen met betrekking tot hoogte, karakter en (vooral) mate van transparantie.  

 

Tuinen: doorzichten en groen 

Vanuit de openbare ruimte geredeneerd is het belangrijkste het garanderen van doorzichten tussen de 

bebouwing. Daarnaast is het beschermen van de groene inrichting van de tuinen belangrijk. Hierbij zou een 

inrichtingsprincipe gehanteerd kunnen worden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen voor-, zij- en 

achtertuinen, elk met een aparte set regels. Zo verstoren hoge houten schuttingen in zijtuinen en de zijkanten 

van achtertuinen die aan de openbare weg grenzen de doorlopende groene zichtlijnen. In voortuinen is een 

maximale hoogte van 80 cm passend voor de erfafscheidingen. 

In beide tuindorpen is zichtbaar dat bewoners de grenzen van de voortuinen oprekken en zich openbare 

plantsoenen als tuingebied toe-eigenen. In veel gevallen leidt dit tot een verloederd straatbeeld, zeker 

wanneer de ruimte niet met groen wordt ingericht, wanneer het niet wordt onderhouden en het groen te hoog 

wordt, of wanneer men (hoge) schuttingen plaatst. BMA adviseert het stadsdeel om de bestemmingen helder 

te regelen en om hier nader beleid op te formuleren dat de kwaliteiten van de wijk ten goede komt. Dit geldt 

ook daar waar de achtertuinen grenzen aan de openbare ruimte met beeldbepalende plantsoenen. Directe 

betrokkenheid van de bewoners speelt daar vanzelfsprekend een belangrijke rol in. Voor alle tuinen wordt 
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geadviseerd een maximaal verhardingspercentage op te nemen (iets wat ook de waterbergingskwaliteiten ten 

goede komt). 

De locatie voor schuren en hun omvang precies te bestemmen en regelen i.v.m. de waardevolle doorzichten 

en  het effect daar waar ze vanuit de openbare weg waarneembaar kunnen zijn. 

 

 

Openbare ruimte en beplanting 

Niet alleen de locatie, maar ook keuze van de boom- en plantsoenbeplanting is relevant. Daarom adviseert 

BMA om speciaal beleid op de omgang met het groen te voeren en een beplantingsplan op te stellen dat past 

bij de ruimtelijke opzet van deze tuindorpen. Boomsoort en locatie komen voort uit een uitgekiende 

ontwerpgedachte en het is van belang dat in de toekomst te behouden, ook wanneer eventuele herplant aan 

de orde is. Het verdient aanbeveling de locatie van openbare groenvakken en boomlocaties nauwgezet op de 

kaart aan te geven. 

 

Bebouwing 

Omdat de bijzondere kapvormen, nokken, originele dakkapellen en bouwkundige accenten een belangrijke 

bijdrage leveren aan het monumentale karakter van de wijk, verdient het aanbeveling hier regelgeving voor op 

te nemen. Dit kan ondermeer door een koppeling met de ordekaart waar accenten, symmetrie en 

architectuureenheden op staan aangegeven. 

 

Verder verdient het aanbeveling om de bestaande bouwvlakken en rooilijnen vast te leggen. In het geval van 

sloop/nieuwbouw is het relevant om de bestaande rooilijnen, kapvormen en kavelverhoudingen te handhaven.  

 

Het is ook relevant om uitbreidingsmogelijkheden (aan-, op- uitbouwen) te beperken en deze te koppelen aan 

dat wat de ruimtelijke structuur en kenmerkende zichtlijnen mogelijk maken. Het is daarom niet wenselijk om 

de voor- en zijkanten aan/uit/bijbouwen toe te staan. Voor aanbouwen in de achtertuinen is eventueel 

maatwerk mogelijk, afhankelijk van de breedte, locatie en zichtlijnen in het tuindorp, zodat voldoende ruimte 

overblijft voor de karakteristieke doorzichten en tuinoppervlakte.  

 

Het verdient aanbeveling de monumenten, inclusief de monumentale bomen, op de verbeelding aan te 

duiden. 

 

Daklandschap 

Ook de continuïteit in het beeld van met oranje dakpannen gedekte daken in zowel de tuindorpen als het 

dijkdorp is een belangrijk beeldbepalend element. Dit verdient aandacht ten aanzien van regelgeving voor 

vorm en locaties van dakkapellen en zonnepanelen. 
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Bijlage I: Motivatie beschermd stadsgezicht 
Amsterdam Noord 
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