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Monumentenbeleid geen nutteloze hobby door Nico Boerma 

 

In de raadsvergadering van donderdag 15 juni is de hooihuisboerderij van Beekstraat 252 

op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Deze hooihuisboerderij bestaat uit een 

klein voorhuis met de nok evenwijdig aan de weg, dwars daarop staat een lager tussenstuk 

en daarachter een grote hooischuur, in wezen de opbouw van de kantoorboerderij op het 

Zuideinde. Het interessante aan van Beekstraat 252 is dat er zich ook nog een koestal en 

een melkhuisje. Dit perceel vertoont verder nog het soort beplanting met bomen, dat 

vroeger gebruikelijk was op boerenerven in Landsmeer. 
 

Voor alle duidelijkheid. Landsmeer heeft rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. 

Het verschil is dat voor de eerste groep het rijk de regels vast stelt, voor de tweede de 

provincie en voor de derde de gemeente. Alleen bij rijksmonumenten is het onderhoud 

belasting aftrekbaar, de provincie geeft een enkele maal subsidie. Voor het kerkje van 

Evers heeft zij aan Stadsherstel twee ton subsidie gegeven. De gemeente Landsmeer heeft 

voor grote restauraties geen geld. 
 

Tijdens de selectie van panden in 1995 voor een nota gemeentelijke monumenten 

ontmoette ik het echtpaar Vera Slockers en Bernard Sprock, die bezig waren het complex te 

restaureren. Het behoud van monumenten hangt in belangrijke mate af van mensen die 

daarin hun ziel en zaligheid leggen. Bernard is enige jaren geleden helaas overleden aan de 

spierziekte ALS. Vandaar dat het gedeeltelijk gerestaureerde complex in handen is 

gekomen van nieuwe eigenaren. Gememoreerd moet worden dat Bernard Sprock een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Landsmeerse 

monumentenbeleid. Hij maakte mij namelijk attent op een provinciale beleidsnotitie over 

de omgang met leegstaande bedrijfsgebouwen.  
 

Door veranderingen in de landbouw en nijverheid kwamen vele bedrijfsgebouwen leeg te 

staan. Vaak was sloop de standaard oplossing. De provincie betreurde dit en spoorde in de 

beleidsnotitie gemeenten aan om nieuwe bestemmingen te vinden voor deze gebouwen. Het 

duurde even voordat bij de monumentencommissie het kwartje viel. Als de gemeente 

eigenaren van leegstaande panden met monumentale waarde extra faciliteiten (bijv. 

splitsing in 2 woningen) zou geven als zij zouden instemmen met plaatsing van hun panden 

op een gemeentelijke monumentenlijst, kon zonder  kosten voor de gemeente een 

monumentenbestand opgebouwd worden. En de gemeente ging hierin mee. Nu er een 

beleidsnotitie van de provincie lag, werden de genen die het behoud van monumenten 

bepleitten serieus genomen.  

 

Daarvóór werden wij beschouwd als freaks met een onschuldige maar betrekkelijk 

nutteloze hobby. Dit monumentenbeleid zonder subsidie heeft goed gewerkt. Het heeft 

Landsmeer opgeleverd aan het Zuideinde de woning Zuideinde 64 en de beide boerderijen 

Zuideinde 6 en 12, in de Van beekstraat 36  het woonhuis bij het eierpakhuis, dat op de 

rijksmonumentenlijst staat en nu Van Beekstraat 252, Noordeinde 93, Noordeinde 140 op 

voorwaarde dat het gerestaureerd wordt en de boerderij Den Ilp 193 en  de vijzelberg 

Purmerland 89a, en twee boerderijen in Purmerland 81 en 107.  

 

Zo is zonder subsidiegeld belangrijk gemeentelijk monumentenbestand opgebouwd, dat 

bepalend is voor het aanzien van Landsmeer. 
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OP NAAR EEN WARME ZOMER 

 

Begin juli behandelt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2018, 

de richtingwijzer voor de Programmabegroting 2017. We zitten 

nu in het laatste jaar van  de huidige raadsperiode dus vormt 

de Perspectiefnota de voorbereiding voor een jaar waarin 

gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden waarna in april 

een nieuw bestuur ‘aan het bewind’ komt. 

Naar goed politiek gebruik wordt in zo’n fase geen nieuw 

beleid gemaakt dat het moeilijk maakt om de 

verkiezingsuitslag zo snel mogelijk in bestuurlijke daden 

zichtbaar te maken. 

  

Het is daarom begrijpelijk dat de Perspectiefnota weinig 

nieuws bevat. Dat Landsmeer er financieel, in tegenstelling tot 

enkele jaren geleden, goed voorstaat is geen verrassing. Wel 

een prettige nalatenschap van de huidige coalitie. Uit de 

algemene beschouwingen die de fracties bij de behandeling van 

de Perspectiefnota uitspreken zal moeten blijken of er bij de 

uitvoering van het huidige beleid hier en daar nog een tandje 

bij moet en kan.  

 

 
Eindredactie: Arnold Elfferich, arnold.elfferich@upcmail.nl 

 
 

Democratische
informatie

voor Landsmeer,
Den Ilp en

Purmerland



 
Verkeer in het sportpark door Nico Boerma 

 

Donderdag 15 juni heeft de gemeenteraad van Landsmeer de mobiliteitsvisie vastgesteld. 

Vroeger heette zo’n document het Gemeentelijk Vervoers en verkeersplan. Om te 

benadrukken dat het zich verplaatsen in Landsmeer per bus, auto, fiets of te voet moet passen 

in een visie op de omgeving. 

 

De mobiliteitsvisie waarin de problemen benoemd worden moet gevolgd worden door drie 

uitvoeringsplannen over een periode van 6 jaar, een voor elke periode van 2 jaar. De meeste 

aandacht ging uit naar het Lint, met name het Zuideinde. Persoonlijk vond ik dat de situatie in 

het Sportpark onderbelicht bleef. 

 

Door het sportpark loopt een doorgaande route die gebruikt wordt door fietsers en wandelaars. 

Deze groepen zijn toegestane gebruikers. Daarnaast is er sprake van een groeiend aantal 

brommers en scooters en een helaas groeiend aantal  auto´s zonder ontheffing. Officieel is het 

sportpark verboden voor brommers en scooters maar van handhaving is al jaren geen sprake. 

Tussen al dit verkeer bewegen zich ook kleine kinderen op hun fiets op weg naar hun sport. Is 

deze menging van verkeer op een enkele smalle weg, een ideale situatie? Ik denk het niet. 

 

Laten wij eerst d brommers en scooters bekijken. Stel dat een berijder ervan conform de 

regels wil rijden van Landsmeer naar Oostzaan/Zaandam. Dam moet hij/ zij of via De Ilp, 

links af via de Haal naar Oostzaan of een alternatieve route viaa Het Zuideinde onder het het 

viaduct rechtsaf door Kadoelen via het Zuideinde in Oostzaan. Ziet u het voor zich? 

 

Een alternatieve route zou kunnen zijn via Luijendijk. Het oude Luijendijk heeft geen 

verbinding met het Luijendijkje die geschikt is voor brommers. In het nieuwe Luijendijk zou 

de Zuiderzeelaan doorgetrokken kunnen worden naar het Luijendijkje. Nu heeft de 

Zuiderzeelaan al verkeersproblemen genoeg. Zo’n lange rechte laan werkt uitnodigend voor 

brommers om te hard te rijden. Deze alternatieve route lijkt mij geen goed idee. 

 

Ik geef de voorkeur aan het zoeken naar een oplossing binnen het sportpark door een dubbel 

wegennet aan te leggen met een weg waarop brommers mogen rijden en een weg die 

voorbehouden is aan fietsers en wandelaars.. Gedeeltelijk ligt er al een tweede weg naar het 

zwembad. Voor de kantine van IVV kan een soort verkeersplein gevormd worden. In het stuk 

daarna richting het Twiske is verbreding mogelijk door gebruik te maken van de voormalige 

baan van AC Waterland. Bij d duiker moet de weg verbreed worden. Daarna kan de weg voor 

voetgangers en wandelaars rechtsaf over het voormalig korfbalterrein lopen langs de 

waterkant. 

 

Besluitvorming over wegen in het Sportpark is dringend nodig omdat er veranderingen op til 

zijn in het sportpark: 1) het terras aan de Breek en 2) de nieuwe invulling van het voormalig 

korfbalterrein. 

 
De volgende Groene Landsmeerder verschijnt in september 2017. De redactie wenst 

u een mooie vakantieperiode met aangenaam weer. 
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Fragmenten uit de bijdrage van Alexander Pechthold aan het kamerdebat over het 

tussenverslag van informateur Tjeenk Willink 
 

 De tweede poging om te komen tot een kabinet van VVD, CDA, D66 en Groen Links is 

mislukt. Dat is uitermate teleurstellend. Voor mij. En voor mijn fractie, die hier één missie 

had: deze formatiepoging te laten slagen. We hebben er, veel energie in gestoken. Net als mijn 

collega’s. Drie maanden lang. 
 

Onder leiding van de informateur, die op zijn eigen, formidabele wijze te werk ging. Daarvoor 

ben ik hem erkentelijk. De sfeer aan tafel was niet áltijd goed. Dat zou ook een veeg teken zijn 

geweest. Zonder wrijving komt er geen glans. Of het ontbrak aan politieke wil, kan en wil ik 

niet geloven. Dat we het land opnieuw een staaltje van politieke onmacht hebben laten zien, is 

voor de politiek al beschamend genoeg. 
 

Het ging om een herstelbare breuk.  En het was de informateur die al bij de start van zijn 

werkzaamheden daarvoor zíjn eigen piketpalen sloeg. Hij zou nooit meewerken aan politieke 

afspraken, die op gespannen voet staan met onze rechtsorde, met internationale verdragen, met 

het Vluchtelingenverdrag. Dat is dus ook geen moment aan de orde geweest. Alles gebeurde 

binnen het rechtsstatelijke, binnen de grenzen van het recht, nationaal en internationaal! 
 

Uiteindelijk komt dan de vraag: aan welke kant van het risico ga je staan? In een situatie dat de 

toekomst niet zó maakbaar is als je zou willen. Daarom is gezocht naar maximale garanties. En 

die lagen er. Voorzover mogelijk als je één van de 27 bent. Waterdichte garanties voor een 

onzekere toekomst zijn niet te geven. Die bestaan niet. 

Hoe cynisch, hoe wrang is het eigenlijk. Als je bedenkt dat vluchtelingen voor grof geld door 

mensensmokkelaars de zee op worden gestuurd. In bootjes, die alles behalve waterdicht 

zijn. Die blijven bestaan als je niet bij machte bent bestuurlijke verantwoordelijkheid  te nemen. 
 

Heeft mijn fractie geleerd van de Turkije-afspraak? Ja, dat hebben we. Internationale 

verdragen,  juridische waarborgen zijn pas wat waard als je ze toepast. Een rechterlijke toets op 

de Turkije-afspraak is er nog niet. Die wachten we af. 
 

Maar één ding is zeker. Wat in de eindfase op tafel lag, is beter dan de Turkije-afspraak. Bij 

een mogelijke, toekomstige Europese afspraak over vluchtelingenopvang, zullen opgedane 

ervaring en rechterlijke oordelen leidend zijn. Ook die garantie lag er. Tot het onmogelijke is 

niemand gehouden. Tot het onredelijke heb ik me niet laten verleiden. 

 

Ik weiger te geloven dat het onmogelijk zou zijn een stabiel kabinet te vormen. Met een ruime 

meerderheid in het parlement. Vanuit het politieke midden. Het politieke midden dat 

progressief en conservatief verbindt. Dat in staat is antwoord te geven op de grote vraagstukken 

van deze tijd. Nationaal en internationaal. 

 


