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Samenvatting
De Monumentencommissie heeft ons op 10 maart 2014 geadviseerd over de aanwijzing van 
diverse objecten in onze gemeente tot gemeentelijk monument. Op 28 maart 2017 hebben 
wij conform het advies besloten om over te gaan tot aanwijzing van 17 objecten (besluit van 
28 maart 2017 nr. 12/11). Op 10 april 2017 zijn alle eigenaren op de hoogte gesteld van de 
voorgenomen aanwijzing.
Er is geconstateerd dat de aanwijzing in 2017 op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden. De 
procedure moet worden overgedaan.

Inleiding
Advies Monumentencommissie
De commissie heeft aangegeven zich, in navolging van soortgelijke criteria voor 
monumenten in andere gemeenten, bij de aanwijzing op de volgende criteria te hebben 
gericht:
- architectuurhistorische of kunsthistorische waarde;
- archeologische waarde;
- stedenbouwkundige landschappelijke of situeringswaarde;
- ambachtelijke/technische/wetenschappelijke waarde;
- (cultuur)historische waarde;
- typologische waarde;
- ensemblewaarde;
- gaafheid/herkenbaarheid;
- zeldzaamheidswaarde.
De Monumentencommissie heeft in haar advisering diverse, mogelijk monumentale, 
objecten gewaardeerd op (per criterium) een schaal van 0 (geen waardering) tot 4 punten 
(hoge waardering), en voor de 17 objecten die een totaal waardering van 17 punten of meer 
hadden, zijn redengevende omschrijvingen opgesteld.

Redengevende omschrijvingen
Op basis van de Monumentenverordening 2011 (artikel 10 lid 3) is door het bureau 
Romanica een zogenaamde redengevende omschrijving van de betreffende 17 objecten 
opgesteld. Romanica heeft echter niet op alle negen criteria gewaardeerd, per object 
verschillen de criteria.
Wij hebben op 7 juli 2015 alle betrokken eigenaren van de 17 objecten schriftelijk 
geïnformeerd over het advies van de Monumentencommissie van 10 maart 2014. Op 25 
februari 2016 hebben wij voor betrokkenen een informatieavond georganiseerd.
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De door Romanica genoemde gewaardeerde elementen komen overigens niet overeen met 
de criteria die door de Monumentencommissie zijn gehanteerd. Deze redengevende 
omschrijvingen zijn door de Monumentencommissie echter op 29 november 2016 wel 
definitief vastgesteld. Daarbij is door de commissie opgemerkt (naar nu is gebleken ten 
onrechte) dat de beschrijvingen de waarderingspunten van de Monumentencommissie 
onderschrijven.

Voorgenomen aanwijzing
In april 2017 hebben wij ons voornemen tot aanwijzing van de specifieke objecten 
verzonden. Meerdere aangeschrevenen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
hiertegen een zienswijze in te dienen (bijlage 1). Diegenen die geen zienswijzen hebben 
ingediend, hebben op 29 december 2017 de beschikking tot (definitieve) aanwijzing als 
gemeentelijk monument ontvangen. Voor degenen die een zienswijze hebben ingediend, zijn 
hoorzittingen ingepland.

Aanvullend advies
Aanvullend op het horen hebben wij in juni 2018 aan adviesbureau Mooi Noord-Holland 
(bureau Romanica is opgehouden te bestaan) gevraagd om een reactie op te stellen op de 
argumenten die in de zienswijzen door de betrokken eigenaren zijn weergegeven. Daartoe 
heeft Mooi Noord-Holland alle objecten geschouwd (bijlage). Mooi Noord-Holland hanteert 
bij haar oordeelsvorming over de zienswijzen een vijftal criteria die worden aanbevolen door 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze criteria zijn niet vergelijkbaar met de criteria 
uit onze Monumentenverordening 2011.

Conclusie
Naar aanleiding van het besprokene tijdens een eerste hoorzitting op 5 juli 2018 hebben wij 
geconstateerd dat de aanwijzing in 2017 op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden.

Ten eerste zijn de objecten niet op alle door de Monumentencommissie geformuleerde 
criteria getoetst, maar slechts op een beperkt aantal. Daarnaast verschillen de criteria per 
object. Onduidelijk is of dit is gebeurd omdat deze criteria niet van toepassing waren op het 
betreffende object, of algemeen niet zijn gehonoreerd. Ten tweede hebben wij 
geconstateerd, dat de door de Monumentencommissie geformuleerde criteria niet 
overeenkomen met de criteria zoals die in de Monumentenverordening zijn opgenomen. 
Daardoor mist de daarop gebaseerde aanwijzing de vereiste wettelijke grondslag.

Wij constateren dan ook dat de procedure moet worden overgedaan ten aanzien van de 
aanwijzingen die nog niet definitief zijn geworden. Daartoe zullen wij de 
Monumentencommissie vragen een nieuwe beoordeling te doen. Ten aanzien van de 
objecten die reeds definitief zijn aangewezen, is feitelijk een nieuwe procedure niet nodig. 
Desondanks worden de eigenaren (bijlage 1) benaderd om te kijken of zij alsnog 
herbeoordeling van de aanwijzing wensen. Ten aanzien van de objecten die in 2014 
vanwege onvoldoende punten niet zijn aangedragen, zal eveneens een nieuwe beoordeling 
plaatsvinden.
Gelet op de gemeentelijke herindeling vinden wij het niet wenselijk dat de 
Monumentencommissie deze opdracht voor 1 januari 2019 nog ter hand neemt, nu de 
Monumentencommissie aftreedt uiterlijk per 1 januari 2019. Wij zullen daarom aan de 
Erfgoedcommissie van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer verzoeken om deze opdracht 
na 1 januari 2019 ter hand te nemen.
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Middelen
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

Juridische aspecten
De voorgenomen aanwijzingen tot gemeentelijk monument, waartegen geen zienswijzen zijn 
ingebracht, zijn bij beschikking van 29 december 2017 definitief geworden, aangezien door 
geen van de betrokkenen daartegen bezwaar is ingediend. Deze besluiten blijven derhalve 
in stand, tenzij betrokkenen aangeven dat zij een herbeoordeling wensen.

Participatie en Communicatie
Betrokkenen die een zienswijze hebben ingediend zijn geïnformeerd over de stand van 
zaken.

Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De beslispunten van deze nota vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de 
samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde 
en goedgekeurde programmabegroting. Harmonisatie is niet van toepassing op dit voorstel.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. ons voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten voor die objecten als 

genoemd in bijlage 1, waarvoor door de eigenaar een zienswijze is ingediend, in te 
trekken;

2. de Monumentencommissie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude mede te delen dat de 
aanwijzingsprocedure opnieuw zal worden gestart door de Erfgoedcommissie van de 
gemeente Haarlemmermeer;

3. in het kader van de nieuwe procedure de eigenaren van de reeds aangewezen objecten 
te informeren en de mogelijkheid te bieden om het object opnieuw te laten beoordelen;

4. de objecten die vanwege onvoldoende punten niet waren voorgedragen voor aanwijzing 
tot gemeentelijk monument, opnieuw te laten waarderen;

5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Hoogachtend,



Objecten waarvan de voorlopige aanwijzing wordt ingetrokken 

 Adres Omschrijving 
1 Dr. Baumannplein 54 Halfweg Tweelaags woonblok met twee boven- en twee 

benedenwoningen (beeldbepalende bebouwing) 2 Dr. Baumannplein 56 Halfweg 
3 Dr. Baumannplein 58 Halfweg 
4 Dr. Baumannplein 60 Halfweg 
5 Amsterdamsestraatweg 16 Halfweg Voormalige pastorie van de Gereformeerde Kerk 
6 Liedeweg 69 Haarlemmerliede bewaar- en naaischool 
7 Liedeweg 71 Haarlemmerliede Voormalig zusterhuis met kapel 
8 Liedeweg 79 Haarlemmerliede RK. Lagere school St. Franciscus 
9 Ringweg 30 Spaarndam Voormalige pastorie van de Gereformeerde Kerk 
10 Lagedijk 5 Spaarndam Stolpboerderij 

 

 

Objecten waarvan de eigenaren mogen aangeven of zij een nieuwe beoordeling wensen 

 Adres Omschrijving  
1 Amsterdamsestraatweg 10-12 

Halfweg 
Post- en telegraafkantoor met directeurswoning 

2 Dr. Baumannplein 62 Halfweg Café met woonhuis 
3 Liedeweg 41 Haarlemmerliede Woonhuis/middenstandswoning 
4 Liedeweg 43 Haarlemmerliede Woonhuis/middenstandswoning 
5 Liedeweg 45 Haarlemmerliede Dubben woonhuis/middenstandswoningen 
6 Liedeweg 47 Haarlemmerliede Dubbel woonhuis/middenstandswoningen 
7 Inlaagpolder 1 Spaarndam Stoom-schepradgemaal met machinistenwoning 

 



  
 
 

 

 

Reactie op zienswijzen  
 
Aanwijzing tot gemeentelijk monument, gemeente 
Haarlemmermeer (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 
 
U heeft ons advies gevraagd inzake de monumentwaardigheid van een aantal 
panden die in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument.  
Dit naar aanleiding van zienswijzen die bij de gemeente zijn ingediend.  
 
Werkwijze 
Van de panden zijn zogeheten redengevende omschrijvingen opgesteld door het 
Bureau Romanica. Bij een redengevende omschrijving (RO) worden, naast een 
feitelijke beschrijving van de panden, waarden benoemd die de aanwijzing 
legitimeren.  
Wij hebben allereerst deze RO’s bestudeerd en vervolgens de panden vanaf de 
openbare weg beoordeeld. Wij constateren dat de RO’s degelijk zijn opgesteld 
qua beschrijving van de panden, maar dat de argumentatie van de waarden niet 
altijd volledig en overtuigend is.   
De algemeen geldende criteria worden onder meer door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed  benoemd. 
Deze  zijn:  

- Cultuurhistorische waarden 
- Situationele en ensemble waarde 
- Architectonische waarde 
- Zeldzaamheid  
- Gaafheid  

Om u van een passend advies te kunnen voorzien over de monumentwaardigheid 
van de panden hebben wij gemeend per object deze criteria opnieuw onder de 
loep te nemen en te benoemen c.q. aan te vullen. Hieronder lopen we voor ieder 
pand waarvoor een zienswijze is ingediend, de bovengenoemde gangbare criteria 
langs en geven we een advies op grond van deze argumentatie. 

 
Dr. Baumannplein 54-60, Halfweg  
Korte omschrijving:  Oorspronkelijk twee boven- en benedenwoningen uit 1906,  
nu twee woonhuizen.  
Reactie op de zienswijze: de constatering dat de verkeerde  locatie wordt 
vermeld, is juist. De panden zijn gesitueerd op de hoek van het Dr. Baumannplein 
en de Wilhelminastraat.  
 
Cultuurhistorische waarde 
De boven- en benedenwoning Dr. Baumannplein 54 – 56 heeft in samenhang met 
Dr.Baumannplein 58 – 60 cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van 
een dubbele boven- en benedenwoning. Het is een goed voorbeeld van de wijze 



 

 

waarop lokale aannemers kenmerken van de neorenaissance verwerkten in de 
lokale woningbouw. 
 
Situationele en ensemble waarde 
De boven- en benedenwoning Dr. Baumannplein 54 – 56 heeft siutationele 
waarde als onderdeel van de bebouwing aan het Dr. Baumannplein. Het pand is 
goed zichtbaar vanaf de openbare ruimte waardoor de beeldbepalende ligging 
niet alleen van waarde is in relatie tot de doorgaande weg (N 200) maar ook naar 
het achtergelegen Emmaplein dat qua bouwperiode een wijkje op zich vormt. 
Daarnaast hebben de panden ensemblewaarde met de woningen Dr. 
Baumannplein 58-60 die in dezelfde stijl zijn gebouwd. 
 
Architectonische waarde 
Dr. Baumannplein 54 – 56 heeft in samenhang met Dr. Baumannplein 58 – 60 
architectuurhistorische waarde vanwege het ontwerp met neorenaissance-
kenmerken die met name in de detaillering van de voorgevel nog  gaaf behouden 
zijn. Daarnaast zijn de hoofdvorm en het materiaalgebruik van belang. 
 
Zeldzaamheid 
Dr. Baumannplein 54 – 56 is in samenhang met Dr.Baumannplein 58 – 60 in de 
lokale context een zeldzaam voorbeeld van een herkenbaar bewaard gebleven 
dubbele boven-en benedenwoning die is gebouwd met neorenaissance-
kenmerken. 
 
Gaafheid  
Dr. Baumannplein 54 – 56 is in hoofdopzet gaaf maar niet in detaillering. Er zijn 
meerdere wijzigingen aangebracht met name in de zij- en achtergevels en het dak 
(kruispannen zijn vervangen door Romaanse pannen). De voorgevel is voor een 
groot deel in originele staat maar is ook hier en daar gewijzigd. Niet alle kozijnen 
zijn origineel, een deur is vervangen door een raam, de oorspronkelijke 
schuiframen zijn vervangen door vaste ramen met dubbel glas, gedeeltelijk 
Wiener Sprossen.  
 
Advies: gezien de vele wijzigingen in de detaillering achten wij de 
monumentenstatus te zwaar maar adviseren wel een beeldbepalende status aan 
het object toe te kennen (voorgevel)  bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan 
de dubbelbestemming cultuurhistorie op te nemen.  

 
Amsterdamsestraatweg 16, Halfweg 
Korte omschrijving: voormalige pastorie uit 1905 nu kantoor met woning. 
De pastorie werd oorspronkelijk gebouwd naast de gereformeerde kerk uit 1890, 
die in 1919 werd vervangen door een meer naar achtergelegen kerk waaraan een 
toren werd toegevoegd in 1928-1929. De kerk is in 2016 gesloopt maar de toren is 
blijven staan en opgenomen in het ontwerp van het nieuwe 
appartementencomplex.  
 



 

 

Cultuurhistorische waarde 
De voormalige pastorie van de Gereformeerde kerk is van cultuurhistorische 
waarde als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van Halfweg. Het is een 
herinnering aan het gereformeerde leven in Halfweg dat in de periode rond 1905 
sterk groeide.  
 
Situationele en ensemble waarde 
De voormalige pastorie vormt een beeldbepalend element in het straatbeeld. 
Omdat niet alleen de pastorie maar ook de toren nog aanwezig en duidelijk 
herkenbaar is, wordt hierdoor de ensemble waarde als herinnering aan de 
gesloopte kerk versterkt.  
 
Architectonische waarde 
De voormalige pastorie is van architectonische waarde vanwege de behouden 
hoofdvorm, het materiaalgebruik en de rijke detaillering  gerelateerd aan de 
Chaletstijl.  
 
Zeldzaamheid 
Voor Halfweg is het  een zeldzaam voorbeeld van een pastorie die is uitgevoerd 
met elementen uit de Chaletstijl. 
 
Gaafheid  
Het pand is niet zo lang geleden gerenoveerd. De renovatie van de voorgevel is 
zorgvuldig en met respect voor de aanwezige architectonische kenmerken 
uitgevoerd en heeft deze versterkt.  
 
Advies: wij adviseren de monumentenstatus aan het oorspronkelijke bouwvolume 
toe te kennen. De latere wijzigingen en toevoegingen aan de zij- en achtergevel 
kunnen buiten de bescherming worden gehouden. Daarnaast bevelen wij aan 
onderzoek te doen naar het interieur.  

 
Liedeweg 69-71, Haarlemmerliede 
Korte omschrijving: voormalig zusterhuis met bewaar- en naaischool gebouwd in 
de periode 1920 – ’29. Nu in gebruik als wooneenheden.  
 
Cultuurhistorische waarde 
Het voormalig zusterhuis met bewaar- en naaischool is van cultuurhistorische 
waarde en van algemeen belang als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis 
en in het bijzonder als herinnering aan het katholieke leven en het katholieke 
onderwijs in Haarlemmerliede. Het is daarnaast als onderdeel van de reeks 
panden die de lokale aannemingsfirma Van Geldorp in Haarlemmerliede bouwde, 
van belang als element uit de sociaaleconomische dorpsgeschiedenis van 
Haarlemmerliede. 
 
Situationele en ensemble waarde 



 

 

Het voormalige zusterhuis met bewaar- en naaischool is van situationele waarde 
door de ligging (aan de voorzijde) van de gebouwen aan de dijk en de achterzijde 
aan het open water van de Binnenliede. Van waarde is ook de vrije ligging in de 
tuin met de karakteristieke bomenrij als erfafscheiding.  
 
Daarnaast heeft het voormalige zusterhuis met bewaar- en naaischool, als 
onderdeel van het complex katholieke gebouwen aan weerszijden van de 
Liedeweg, ensemblewaarde in relatie tot de naastgelegen RK. St.-Franciscusschool 
en tot de nabijgelegen RK. kerk St.-Jacobus de Meerdere (Liedeweg 52) met 
pastorie. 
 
Architectectonische waarde 
Het voormalig zusterhuis met bewaar- en naaischool heeft architectuurhistorische 
waarde vanwege de gaaf behouden hoofdvorm, detaillering en het 
materiaalgebruik. Het is daarnaast een voorbeeld van een zorgvuldige 
ambachtelijke traditionele bouwtrant met siermetselwerk. 
 
Gaafheid en herkenbaarheid 
De hoofdvorm, detaillering en het materiaalgebruik zijn herkenbaar behouden. 
Ondanks de slechte staat van onderhoud is het een goed voorbeeld van een 
zorgvuldige, ambachtelijke traditionele bouwtrant met siermetselwerk. 
 
Zeldzaamheid 
Het voormalige zusterhuis met bewaar- en naaischool is in de lokale context een 
zeldzaam geworden voorbeeld van een onderdeel van een katholieke enclave  
zoals dat in het verleden werd gebouwd. 
 
Advies: wij adviseren de monumentenstatus voor de gebouwen en de tuin. Nader 
onderzoek naar het interieur wordt aanbevolen.   
 

Liedeweg 79, Haarlemmerliede  
Korte omschrijving: schoolgebouw uit 1920 –’29 nog steeds als zodanig in 
gebruik. (St. Franciscusschool).  
 
Waardering 
Cultuurhistorische waarde 
De RK. St.-Franciscusschool school heeft cultuurhistorische waarde en is van 
algemeen belang als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van 
Haarlemmerliede en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke 
leven en het katholieke onderwijs in Haarlemmerliede. Tevens is de school, als 
onderdeel van de reeks panden die de lokale aannemingsfirma Van Geldorp in 
Haarlemmerliede bouwde, van belang als element uit de sociaaleconomische 
dorpsgeschiedenis van Haarlemmerliede. 
 
Situationele en ensemble waarde 



 

 

De RK. St.-Franciscusschool is van situationele waarde door de ligging (aan de 
voorzijde) van de gebouwen aan de dijk en de achterzijde aan het open water van 
de Binnenliede. Van waarde is ook de vrije ligging op het schoolplein met 
beukenbomen.   
 
De RK. St.-Franciscusschool heeft, als onderdeel van het complex katholieke 
gebouwen aan weerszijden van de Liedeweg, ensemblewaarde in relatie tot het 
naastgelegen zusterhuis (Liedeweg 69-71) én tot de nabijgelegen RK. kerk St.-
Jacobus de Meerdere (Liedeweg 52) met pastorie. 
 
Architectonische waarde  
De RK. St.-Franciscusschool heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf 
behouden hoofdvorm en ruimtelijke structuur. Het is een typologische voorbeeld 
van een gangschool met gymzaal uit het interbellum waarbij de samenhang 
tussen het exterieur en het interieur goed bewaard is gebleven. De school is een 
gaaf behouden voorbeeld van een zorgvuldige, ambachtelijke en traditionele 
bouwtrant met enig siermetselwerk. 
 
Gaafheid en herkenbaarheid  
Het gebouw is goed onderhouden en vrijwel onaangetast met hier en daar wat 
kleine aanpassingen die nodig zijn voor het dagelijks gebruik. 
 
Zeldzaamheid 
Vanwege de gaafheid en omdat het gebouw nog voor zijn oorspronkelijke functie 
wordt gebruikt, heeft de RK. St.-Franciscusschool zeldzaamheidswaarde. 
 
Advies: wij adviseren de monumentenstatus voor de school inclusief het 
schoolplein met de monumentale bomen. Het is aan te bevelen om nader overleg 
tussen de monumentencommissie, de gemeenteambtenaar en het schoolbestuur 
te organiseren, zodat er aanpassingen kunnen worden gedaan die er voor zorgen 
dat de school ook in deze tijd nog gebruikt kan worden, maar wel met behoud van 
de karakteristieke waarden.  

 
Lagedijk 5, Spaardam  
Korte omschrijving: stolpboerderij uit ca 1900, niet meer in gebruik voor de 
agrarische functie.  
 
Cultuurhistorische waarde 
De stolpboerderij is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van 
een stolpboerderij van het afgeleide Westfriese type uit de periode rond 1900. De 
boerderij is daarnaast van belang als onderdeel van de economische en historisch 
agrarische ontwikkeling in Spaarndam. 
 
Situationele en ensemble waarde 
De boerderij met bijbehorend erf en toegangsweg heeft situationele en 
landschappelijke waarde vanwege de markante en beeldbepalende ligging in het 



 

 

open veenweidegebied van de polder. Daarnaast is de situering van de gebouwen 
op het erf van belang vanwege de functionele samenhang met de bedrijfsvoering. 
Ook de kenmerkende erfinrichting is nog duidelijk afleesbaar en van waarde: het 
versteende erf aan de kant van de stal en de groene tuinzone aan de achterzijde 
van de boerderij.   
 
Architectonische waarde 
De stolpboerderij is een goed behouden voorbeeld van de agrarische bouwkunst 
uit het begin van de twintigste eeuw. Typologisch is het een goed voorbeeld van 
een stolp zoals die veelvuldig in Noord-Holland voorkomt, met name boven het 
Noordzee kanaal.  
 
Gaafheid en herkenbaarheid 
De boerderij is in hoofdvorm en architectuur goed herkenbaar behouden 
gebleven evenals de toegangsweg, het erf en de erfinrichting. Met name de stolp 
verkeert in slechte bouwkundige staat, hiervan zijn bijvoorbeeld de goten 
grotendeels verdwenen.  
 
Zeldzaamheid  
Van dit type stolpboerderij is bekend dat hij veelvuldig voorkomt in het midden en 
noorden van de provincie. Ook is er nog een aantal in de Haarlemmermeer (van 
latere datum). Het aantal stolpen neemt in de gehele provincie in hoog tempo af. 
Ten zuiden van het Noordzeekanaal en in de context van het dorp en de directe 
omgeving, is de boerderij zeldzaam te noemen.  
 
Advies: wij adviseren de boerderij met het bijgebouw, het erf en de erfafscheiding 
(bomensingels) inclusief de toegangsweg aan te wijzen tot monument. Daarnaast 
adviseren wij nader onderzoek te doen naar het interieur en het vierkant. Niet 
zelden zijn dit soort boerderij ouder dan ze in eerste instantie lijken of zijn ze 
opgebouwd met hergebruikte materialen, een dendrochronologisch onderzoek 
kan hier uitsluitsel over geven.  
Gezien de slechte bouwkundige staat van de stolp moet op korte termijn met 
herstelwerkzaamheden begonnen worden.  
 

Ringweg 30, Spaardam  
Korte omschrijving: zaalkerk uit 1924 met latere uitbouw (patronaat) uit 1975.  
 
Cultuurhistorische waarde 
De RK. St.-Adalbertuskerk is van cultuurhistorische waarde en van algemeen 
belang als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van Spaarndam en in het 
bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven in Spaarndam. De kerk 
behoort daarnaast tot een van de eerste gebouwen van Spaarndam oost en 
fungeert mede door de door de toren als een historisch ankerpunt.  
 
Architectonische waarde 



 

 

De kerk heeft architectonische waarde vanwege de sobere, ingehouden 
architectuur, vanwege de gaaf en herkenbaar bewaard gebleven hoofdvorm, 
detaillering en materiaalgebruik. Daarnaast is het kerkje een typologisch 
voorbeeld uit de periode rond 1925 van een bijkerk die eenvoudig en sober in de 
vorm van een zaalkerkje is uitgevoerd. 
 
Situationele en ensemble waarde 
De RK. St.-Adalbertuskerk heeft situationele waarde als beeldbepalend onderdeel 
vanaf de ringweg, met name de toren is goed zichtbaar vanaf de 
Spaarndammerdijk. Daarnaast is het van stedenbouwkundige waarde dat het 
moderne buurtje (van latere datum dan de kerk) in een halve cirkel aan de 
achterkant om de kerk heen is gebouwd. Hierdoor is de kerk opgenomen in het 
stedelijk weefsel en draagt bij aan de afleesbaarheid en het karakter van de wijk.  
 
Gaafheid en herkenbaarheid.  
Ondanks de latere toevoegingen uit de jaren 1975 is de kerk in hoofvorm en 
architectuur goed herkenbaar behouden gebleven. Met name het karakteristieke, 
ranke torentje draagt bij aan de herkenbaarheid van het kerkgebouw. 
 
Zeldzaamheid 
In de lokale context is het kerkje zeldzaam te noemen.  
 
Advies: wij adviseren dit eenvoudige, sobere kerkje aan te wijzen tot gemeentelijk 
monument maar het patronaat en het portaal (1974-1975) van de bescherming 
uit te sluiten. Nader onderzoek naar het interieur zou moeten plaatsvinden om te 
constateren in hoeverre nog authentieke onderdelen aanwezig zijn ondanks de 
verbouwing uit 1975.  
 
Bron criteria: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/waarderen-van-cultureel-
erfgoed/waarderingscriteria. 
 

Alkmaar 15 augustus 2018 
Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit  
Drs Dorine van Hoogstraten, Ana van der Mark MA 
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 Geachte mevrouw Klein, 

  

De Monumentencommissie heeft ons college op 10 maart 2014 geadviseerd ter 

uitbreiding van de lijst met gemeentelijke monumenten. Daarbij heeft u criteria opgesteld 

op basis van soortgelijke criteria voor monumenten in andere gemeenten. In totaal 

hanteert uw commissie de volgende 9 criteria: 

- Architectuurhistorische of kunsthistorische waarde 

- Archeologische waarde 

- Stedenbouwkundige landschappelijke of situeringswaarde 

- Ambachtelijke/technische/wetenschappelijke waarde 

- (Cultuur)historische waarde 

- Typologische waarde 

- Ensemblewaarde 

- Gaafheid/herkenbaarheid 

- Zeldzaamheidswaarde. 

In maart 2015 heeft uw commissie aan ons college een (vernieuwd) advies gestuurd met 

betrekking tot de gemeentelijke monumenten in onze gemeente.  

Betrokken eigenaren van de betreffende objecten zijn op 7 juli 2015 schriftelijk door ons 

geïnformeerd over uw advies. Op 25 februari 2016 hebben wij betrokkenen tijdens een 

informatieavond hierover verder geïnformeerd en uiteindelijk is in april 2017 ons 

voornemen tot aanwijzing van de specifieke objecten verzonden. Meerdere 

aangeschrevenen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hiertegen een 

zienswijze in te dienen. 

Diegenen die geen zienswijzen hebben ingediend, hebben op 29 december 2017 onze 

beschikking tot (definitieve) aanwijzing als gemeentelijk monument ontvangen.  

Voor degenen die een zienswijze hebben ingediend, zijn hoorzittingen ingepland. Tijdens 

de eerste hoorzitting op 5 juli 2018 werd door gemachtigde van de betreffende eigenaar 
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gewezen op de waarden waarop is getoetst in de redengevende omschrijving, en dat niet 

op alle waardes is gewaardeerd. 

Naar aanleiding van deze eerste hoorzitting hebben wij ons ambtelijk laten adviseren (zie 

bijlage). Uit het advies blijkt dat bij de beoordeling van de aanwijzing alleen gekeken kan 

worden naar de criteria die onze Monumentenverordening voorschrijft. Geconstateerd is 

dat de criteria die door uw commissie zijn opgesteld, niet 1 op 1 zijn te relateren aan de 

criteria in die verordening. Daardoor is de huidige puntentelling van de objecten 

gebaseerd op een verkeerde grondslag en kan deze niet dienen als basis voor de 

aanwijzing. Dit betekent dus dat er alsnog door uw commissie op basis van de juiste 

criteria als genoemd in de vigerende Monumentenverordening 2011 een beoordeling en 

waardering zou moeten plaatsvinden.  

Op basis van de conclusies uit het advies hebben wij besloten om de procedure tot 

aanwijzing van gemeentelijke monumenten stil te leggen. Gelet op het feit dat onze 

gemeente vanaf 1 januari 2019 samengaat met de gemeente Haarlemmermeer hebben 

wij besloten de verdere afhandeling over te laten aan de erfgoedcommissie van de 

nieuwe gemeente Haarlemmermeer.  
 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

de secretaris,  

 

 

Fred Koot 

de burgemeester, 

 

 

Pieter Heiliegers 
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