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1. Inleiding 
 
Op 25 januari 2018 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie in samenwerking met de 
Loods Herbestemming Monumenten van de Provincie Noord-Holland een expertmeeting over het 
gemaal De Poel in Zuiderwoude, gemeente Waterland. Het gemaal, dat kansen biedt om te worden 
herbestemd, ligt in een bijzonder gebied aan de Gouwzee, in de luwte van de drukke randstad in de 
achtertuin van Amsterdam. 
 
Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) heeft als eigenaar van het gemaal De 
Poel aangegeven het gebouw te willen verkopen vanwege de komst van een nieuw gemaal, op 
steenworpafstand van de huidige locatie. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan door het HHNK 
en de gemeente Waterland, naar de technische staat en de bijzondere waarden van het gemaal. De 
belangrijkste eis die HHNK aan de mogelijke verkoop verbindt, is dat de twee betonnen 
doorstroomkokers - die als gaten in de dijk zullen achterblijven wanneer het gemaal haar functie 
verliest - gedicht moeten worden. 
 
Verschillende partijen zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden die de verkoop van het gemaal zal 
bieden. De gemeente wil de herbestemming graag ondersteunen, mits de uniciteit van het gebouw en 
de bijzondere ligging de uitgangspunten zijn. Onduidelijk is nog wat de verwachtingen van de 
omgeving zijn en hoe buurtbewoners betrokken willen worden in het herbestemmingsproces. 
 
Doel van de expertmeeting was om de bovengenoemde betrokken partijen bij elkaar te brengen en 
met behulp van experts als ‘buitenboordmotor’ het herbestemmingsproces te verkennen. Zo kon men 
gezamenlijk in kaart brengen welke stappen er genomen moeten worden om daadwerkelijk tot een 
herbestemming van het gemaal te komen. De vooraf opgestelde vraag die tijdens deze bijeenkomst 
centraal stond, was welke functies, partijen en middelen ervoor kunnen zorgen dat het gemaal De 
Poel behouden kan worden en een toekomstbestendige, mogelijk publiekstoegankelijke, functie kan 
krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: Gemeente Waterland) 
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2. Achtergrond 
 
2.1 Ontstaansgeschiedenis locatie 
Het gemaal De Poel ligt evenwijdig aan de Waterlandse Zeedijk tussen Monnickendam en 
Zuiderwoude, in de voormalige Molenkolk De Poel. Deze kolk vormde een verzamelpunt voor 
overtollige boezemwater, dat via een uitwateringsluis kon spuien op de toenmalige Zuiderzee (nu de 
Gouwzee) aan de andere zijde van de dijk. In de 17e eeuw stonden er meerdere poldermolens 
rondom De Poel, die in 1870 vervangen werden door een enkel stoomgemaal. Dit stoomgemaal werd 
vervolgens op haar beurt vervangen door het huidige elektrische gemaal De Poel, dat in 1920 
gebouwd werd naar het ontwerp van ingenieursbureau W.C. en K. de Wit en in 1921 in gebruik werd 
genomen. De oorspronkelijke duikersluis voor de uitwatering werd al in 1842 vernieuwd, maar maakt 
nog steeds onderdeel uit van het huidige gemaalcomplex. 
 
2.2 Huidige situatie 
Tussen het gemaalgebouw en het dijklichaam aan de Gouwzee-zijde loopt een tweebaansweg (de 
N518). Over het dijklichaam, dat bestaat uit een duikersluis met twee gemetselde sluishoofden en een 
gemetseld gewelf met stalen hekwerk, loopt een fiets- en wandelpad richting Marken. Door de ligging 
aan de Zeedijk en de hoogte van het gemaalgebouw (met een nokhoogte van circa 7,5 meter boven 
het niveau van de rijweg) is het gemaalcomplex op grote afstand en vanaf beide waterzijden van de 
dijk duidelijk zichtbaar. 
Het gemaal is onderdeel van het waterbeheersysteem van de gemeente Waterland. Het gemaal wordt 
ook nu voornamelijk ingezet bij sterke zuidwestelijke wind. Vanwege de slechte staat van het huidige 
gemaalcomplex, zijn de plannen voor een nieuw elektrisch gemaal, een paar honderd meter ten 
Noorden van het huidige gemaal, in een vergevorderd stadium. 
 
2.3 Waardering 
De gemeente Waterland heeft een bouwhistorisch onderzoek en een redengevende omschrijving 
laten opstellen. Duidelijk is dat het gemaal hoge cultuurhistorische waarden vertegenwoordigt voor de 
gemeente. (Beide onderzoeken zijn als bijlage toegevoegd). 
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3. Uitkomst expertmeeting 
 
Na de voorbespreking van de casus werd kort een bezoek gebracht aan het gemaal De Poel, om een 
goed beeld te krijgen van de huidige staat van het gebouw en de mogelijkheden voor herbestemming 
van het gemaalgebouw. Daarnaast werd ook gekeken naar de ligging in het landschap en of het 
gebruik van de buitenruimte aan de Poel-zijde en naast het fiets- en wandelpad op de dijk tot de 
mogelijkheden kon worden gerekend.  
 
Hierna werden door twee groepen de drie hoofdvragen behandeld: 
1. Wat zou een mogelijke (bij voorkeur publiekstoegankelijke) functie voor Gemaal De Poel 
 kunnen zijn, gezien randvoorwaarden (bijvoorbeeld parkeren, beperkt vloeroppervlak)? 
2. Wat is er voor nodig om die publiekstoegankelijke functie te laten slagen en aan te laten 
 sluiten op het recreatieve routenetwerk Markermeerdijken? 
3. Wat kan de gemeente bijdragen (vergunningen, infrastructuur, koppelen aan toerisme en 
 recreatie, etc.) om dit tot een succes te maken? 
 
3.1 Groep A 

Verschillende functies met lichte horeca 
De groep stelt als publiekstoegankelijke functie lichte horeca voor in combinatie met een thema of 
concept. Bijvoorbeeld een seizoensgebonden theetuin-concept, waarbij boten aanleggen en de 
combinatie met bootverhuur wordt gemaakt. De andere twee theetuinen in de buurt zijn zeer 
succesvol en trekken in de weekenden veel bezoekers. Voor een theetuin is een kleine ruimte nodig 
voor het maken van thee, koffie en taart of voor een kleine kaart, waarop bijvoorbeeld lokale vis komt 
te staan. Openstelling zou dan bijvoorbeeld kunnen van donderdag tot en met zondag. 
In de zomer kan de thematiek worden gezocht in water- en natuurbeleving, bijvoorbeeld door het 
gemaal meer een functie als badhuis te geven: een combinatie van zwemmen, bootjes en lichte 
horeca. De opslag van ijsschuiten kan eveneens voor een thematische invulling zorgen, in combinatie 
met een tentoonstelling (beperkt) waarbij een ijsschuit wordt uit gelicht en geëxposeerd.  
In alle gevallen moet aan de Poel-zijde van het gemaal de entree komen. 
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Opslag en werkplaats 
Een niet publiekstoegankelijke of semi-publiekstoegankelijke functie is de opslag van de ijsschuiten, 
waarbij een aantal keer per jaar gerelateerde evenementen worden georganiseerd. Hiermee dient het 
gemaal als een werkplaats/botenatelier, waar gewerkt, bijeengekomen en geëxposeerd kan worden. 
De ruimtelijke ingrepen worden dan minimaal, waardoor de huur kan worden beperkt tot ongeveer 
12.000 euro per jaar. 
 
Doelgroep 
De doelgroep zal voornamelijk de bewoners uit Waterland en de bezoekers op maximaal ca. 20 km 
afstand Amsterdam (Noord) zijn, die bij voorkeur per fiets (200.000 fietsers in de gemeente Waterland 
per jaar) of per boot komen. 
 
Wat is er in dat geval nodig? 
1. Openheid: om een horeca-concept te laten slagen, moet het gebouw een minder gesloten karakter 
krijgen. Dit kan door het toevoegen van meer glas in de gevel, een uitbreiding van het terras aan de 
Poel-zijde (minimaal 16 x 8 m) door bijvoorbeeld drijvende vlonders aan te leggen en door aan de 
binnenkant meer vloerruimte te creëren. Door een pomp te verwijderen wordt het vloeroppervlak bijna 
twee keer zo groot. 
 
2. Parkeren: het parkeerprobleem wordt als een belemmering gezien. Niet alleen omdat er weinig 
ruimte in de buurt is om het op te lossen, maar ook omdat de weg als gevaarlijk wordt gezien. 
Parkeergelegenheid bij het nieuwe gemaal is mogelijk, maar beperkt (maximaal 14 plekken). De 
behoefte aan parkeercapaciteit voor De Poel wordt geschat op 25-50 auto’s. Een idee dat op tafel 
komt is de aankoop van de naastgelegen boerderij die te koop staat om daar parkeerruimte te 
realiseren en een verbinding te maken met het gemaal via een vlonder over het water.  
 
3. Brug: om de wandelaars en fietsers vanaf de dijk veilige te laten overstekken is een overbrugging 
(voetgangersbrug) over de tweebaansweg een oplossing. Een drempel met zebrapad is een 
alternatief. 
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Waar kan de gemeente in ondersteunen? 
1. Financiële ondersteuning: er moet er een schetsmatig ontwerp gemaakt worden van de inpassing 
van de gekozen publiekstoegankelijke functie en grove kostenraming voor het ontwikkelings-
/investerings- en exploitatiemodel. De gemeente zou dit financieel kunnen ondersteunen. 
 
2. Participatie: ook zou de gemeente kunnen bijdragen in het organiseren van een 
publieksbijeenkomst met de omwonenden, om draagvlak voor de ideeën te creëren. 
 
3. Ontsluiting en veiligheid: daarnaast kan de gemeente in gesprek gaan met HHNK en 
Rijkswaterstaat over een veilige oversteek van het wandel- en fietspad op de dijk naar het gemaal, de 
mogelijkheden voor het gebruik van een deel van de Poel voor de aanleg van steigers en een terras 
en om de parkeercapaciteit bij het nieuwe gemaal te onderzoeken. 
 
3.2 Groep B 
 
Opgaven koppelen 
De groep stelt voor om verschillende opgaven te koppelen, door de duurzaamheidsopgave mee te 
nemen in de herbestemming en goed na te denken over de mogelijkheden om kleinschalige wind- 
en/of zonne-energie op te wekken. Daarnaast benadrukt zij dat de omwonende vanaf het begin 
betrokken moeten worden in het proces. Door de behoeften van de bewoners mee te nemen in de 
herbestemming, creëer je draagvlak dat mogelijk ook zorgt voor een betrokken groep vaste 
bezoekers. 
 
Opslag, werkplaats en lichte horeca 
Twee voor de hand liggende functies zijn het onderbrengen van de verhuur van boten en het opslaan 
en eventueel tonen van de collectie historische ijsschuiten. In beide gevallen is er behoefte aan een 
deel voor opslag, een werkplaats en lichte horeca. Met de aanwezige expertise kan de werkplaats ook 
dienen voor het delen van kennis over het onderhoud en herstel van boten. Mogelijk kan zelfs de 
werkplaats gebruikt worden om de dieselmotoren in boten van particulieren in de gemeente Waterland 
om te bouwen naar elektrische motoren. 
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Opladen langs de route 
De aanwezig lichte horeca kan dienen als tussenstop voor passerende wandelaars en fietsers, 
eventueel gecombineerd met picknick-voorzieningen op de dijk.  
Een extra functie kan ook de mogelijkheid zijn tot het opladen van elektrische fietsen, boten of auto’s, 
op basis van de gewonnen wind- of zonne-energie. 
 
Tijdelijke functies 
Het gemaal kan ook tijdelijke functioneren als locatie voor evenementen, zoals theaterstukken op het 
water of als uitkijkpunt of landmark langs de wandel- fietsroute, bijvoorbeeld door tijdelijke 
bouwwerken of kunstobjecten aan of naast het gebouw toe te voegen. 
 
Wat is er in dat geval nodig? 
1. Onderzoek: er moet een gedegen onderzoek worden gedaan naar de bouwfysische staat van het 
gemaalgebouw, zodat vastgesteld kan worden wat nodig is om deze nieuwe functies in het gebouw 
onder te brengen.  
 
2. Aanbouw: een voorbeeld om het interieur van het gemaal zo min mogelijk aan te tasten en toch 
meer ruimte te creëren, is het aanbouwen van een serre aan de westgevel. Hier kan de lichte 
horecafunctie in ondergebracht worden. Tevens wordt deze gevel hierdoor geïsoleerd. Het gemaal 
wordt dan hoofdzakelijk gebruikt als opslagruimte en werkplaats voor de boten en ijsschuiten. 
 
3. Steigers: voor de bootverhuur zijn steigers aan de Poel-zijde nodig. In het geval van lichte horeca 
zijn brede steigers wenselijk, zodat een deel als terras gebruikt kan worden. Voor de ijsschuiten moet 
een andere ingang komen dan de huidige entree aan de Waterlandse Zeedijk. Bij voorkeur zou dit 
kunnen via een nieuwe entree in de gevel, aan de kant waar nu de transformatorruimte zit. 
 
4. Parkeren: het parkeerprobleem kan worden opgelost door tegen de dijk aan een breed plankier 
boven het water te plaatsen. Door het gebruik van stalen rasters kan het riet er doorheen blijven 
groeien, dat zo de auto’s uit het zicht houdt. 
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5. Wandelroute: om wandelverkeer te stimuleren en de bereikbaarheid te vergroten zou de aanleg van 
een wandelroute rondom de Poel nodig zijn. 

Waar kan de gemeente in ondersteunen? 
1. Bestemmingsplan: het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd voor de nieuwe functies in 
het gemaal, maar ook voor de aanleg van de parkeerplekken en voor een wandelroute langs de Poel. 
2. Bemiddelen met provincie: voor het opwekken van energie moeten kleinschalig windmolens of 
zonnecellen worden geplaatst, op of naast het gemaal. Voor het opnemen van deze nieuwe 
energiebronnen in het plan, die ook zouden kunnen leveren aan de naastgelegen woonwijken, zou de 
gemeente in gesprek moeten gaan met Provincie Noord-Holland en partijen als HHNK en 
Rijkswaterstaat.  
3. Subsidie regelen: de gemeente zou kunnen helpen om het project in aanmerking te laten komen 
voor het Fonds Herbestemming en duurzaamheidssubsidies. 
 
3.3 Gezamenlijke uitkomst 
 
Het gebouw leent zich in de basis onvoldoende voor uitgebreide horeca. Uit beide groepen komt naar 
voren dat de beste keuze een combinatie van verschillende functies in het gemaal is, die elkaar 
versterken. Door de verschillende partijen die al interesse hebben getoond in de locatie, ligt een 
combinatie van bootverhuur, opslag en/of expositie van ijsschuiten en lichte horeca het meest voor de 
hand. Een deel van deze ruimte zou voor de overige besproken doeleinden kunnen worden gebruikt. 
Om de kans tot succes van dit plan te vergroten is behoefte aan het volgende: 

- de aanleg van steigers aan de Poel-zijde, voor de botenverhuur, maar ook om te gebruiken 
als terras; 

- het aanleggen van parkeerplekken en een looproute of zelfs een loopbrug vanaf het wandel- 
en fietspad; 

- een aanbouw aan de westgevel, die de mogelijkheden voor herbestemming van het gemaal; 
- aanleg van kleine windmolens en/of zonnecellen op het dak of zelfs deels op de Poel. 
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3.4  Vervolgstappen 

Het advies van de aanwezigen is om een aantal stappen te doorlopen: 
- HHNK is als eigenaar als eerste aan zet met de verkoop van het gemaal; 
- Het is raadzaam om als gemeente en toekomstige eigenaar zo snel mogelijk in gesprek te 

gaan met omwonenden om te horen welke ideeën in die groep leven en om draagvlak voor 
het vervolgproces te creëren; 

- De eigenaar zou er goed aan doen een gedegen bouwfysisch rapport op te laten stellen en 
een duidelijke formulering over het dichten van de gaten in de dijk; 

- De initiatiefnemers kunnen vervolgens hun plan uitwerken, om daarmee met de omwonenden 
en de gemeente verder in gesprek te kunnen gaan; 

- Naast de eigen financieringsmogelijkheden kunnen zij vervolgens samen met de gemeente 
uitzoeken voor welke provinciale en gemeentelijke subsidies het project in aanmerking zou 
kunnen komen. 

 
De Loods Herbestemming van de Provincie Noord-Holland blijft graag bij het proces betrokken als 
adviseur en verbindende partij. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland zal contact 
houden met de Loods Herbestemming en de gemeente Waterland over de verdere ontwikkelingen en 
kan in overleg een mogelijke vervolgbijeenkomst organiseren.  
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4. Advies experts 
 
4.1 Nico Zimmermann, architect - Lid commissie Monumenten en Welstand Waterland 
 

Advies vanuit eigen expertise  
Mijn aandeel beperkte zich tot het verbreden van de mogelijkheden rond 
hergebruik van het gemaal. Door aspecten als de duurzaamheidambities van de 
overheid te combineren met nieuw gebruik van het gebouw, ontstaan er meer 
mogelijkheden om te komen tot een robuuste oplossing die exploitatie haalbaar 
maakt en tegelijkertijd betekenisvol naar de omgeving te innoveren. Door de 
aanwezigheid van mogelijke toekomstige gebruikers Maarleveld (verhuur 
fluisterboten) en Visser (IJsschuiten) ontstonden nog weer nieuwe ideeën over 

het gemaal als stalling voor ijsschuiten, een botenwerkplaats (voor het ombouwen van diesel naar 
elektrische aandrijving) en eenvoudige horecavoorziening. Dubbel gebruik is dan een mogelijkheid 
voor jaarronde activiteiten.  
 
Bij het ontwikkelen van initiatieven doet de projectgroep er goed aan de bewoners aan de andere zijde 
van de Poel al meteen te betrekken bij de ideeënvorming. Met niet meer dan een schets (of zelfs dat 
niet) zouden bewoners gevraagd moeten worden wat zij met het gemaal willen en hoe zij het aanzien 
van de dijk zouden willen consolideren of slim transformeren tot iets dat ook hen voordeel oplevert. 
Een wandelroute rond de Poel en een brug over de watergang kan mensen over de streep trekken om 
mee te denken. Laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op termijn een andere mogelijkheid 
om bewoners te betrekken in de planvorming. 
 
In de toekomst valt zelfs te denken aan een glazen serre die aansluit op de gestuukte westgevel en 
een luxere horecavoorziening waarvoor meer parkeercapaciteit moet worden gerealiseerd. Daartoe 
kan op het water een thermisch verzinkt stalen balkenrooster worden gebouwd met roostervloerplaten 
waar riet doorheen kan groeien om de auto's aan het zicht te onttrekken. 
 
Concrete voorbeelden die op dit advies aansluiten 
Er zijn talloze voorbeelden van horecaexploitaties in oude bedrijfsruimten.  
 
Wat zou de droom herbestemming zijn voor het gemaal De Poel? 
Mijn droom zou zijn dat het gemaal herkenbaar blijft als voormalig waterbouwkundig kunstwerk. 
Herbestemming moet complementair zijn aan het monument en zich voegen in de natuur rond de dijk 
en plas. Door de Poel deels te voorzien van een drijvende zonneweide behoudt het gemaal haar 
utilitaire betekenis in de context van een eigentijdse technische innovatie. De kunstmatigheid van het 
Nederlandse landschap. 
 
 
4.2 Moon Brader, architect - Buro Moon Architecten 
 

Advies vanuit eigen expertise 
Gemaal de Poel is een uniek bouwwerk uit cultuurhistorisch en bouwtechnisch 
oogpunt. Het valt op als streng object, dat ingeklemd ligt tussen de Poel en de 
dijk. Een drukke recreatieve lineaire route vanuit Amsterdam leidt je langs 
prachtige plaatsen; Durgerdam, Uitdam, Monnickendam, Volendam. En dan het 
silhouet van dit gemaal, automobilisten en fietsers kunnen dit gesloten gebouw 
niet passeren zonder nieuwsgierig te zijn: hoe zou het er van binnen eruit zien? 
Renovatie, zodat het gemaal voldoet aan de hedendaagse eisen (aangenaam 

klimaat, duurzaamheid), is uiteraard mogelijk. 
De vraag is welke beeldbepalende detaillering en materialen er dan zichtbaar blijven. Er is een kans 
dat het tegelwerk, het glas in lood en de dakconstructie verdwijnen onder een 'dikke laag isolatie'. Wat 
gaat het kosten, wie gaat het betalen? Wellicht het gemaal laten voor wat het is?  
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Een mogelijke tijdslijn voor het gemaal: 
1. Gebruik het object in huidige toestand 
 Geef het gebouw een minimale opknapbeurt, haal een van de pompen weg, en maak 
 een grote glazen pui aan de zuidzijde als uitnodigend gebaar ter vergroting van de 
 zichtbaarheid, aantrekkelijkheid en vriendelijkheid van het gebouw; 
2. Geen publieksfunctie, maar een gemeenschapsfunctie 
 Als opslag/werkplaats/expo voor de ijsschuiten (geen klimatologische eisen): de stichting en 
 haar vrijwilligers zijn betrokken. Monnickendammers kunnen de boten komen bezichtigen 
 en expertise wordt gedeeld op bijvoorbeeld een maandelijkse schuiten dag; 
3. Maak een tijdelijke veilige route van en naar het gebouw 
 De toegang tot het gebouw begint bij een geïmproviseerde parkeerplaats op afstand, op 
 deze open dagen wordt een veilige oversteek garanderen met vrijwillige klaar-overs en 
 verkeersregelaars; 
4. Inwoners van Monnickendam worden enthousiast en betrokken! 
5. Toekomstplannen met publieke functie 
 Een moderne uitbouw met terras op het water, een ruimte die voldoet aan het 
 hedendaagse comfort, kan onderdak bieden aan een café, workshop, expositie, 
 botenverhuur, informatiepunt. 
6. Parkeren onder de uitbouw 
 Het parkeren hoeft niet per se landschappelijk opgelost te worden. Wellicht is er een 
 mogelijkheid te bedenken in combinatie met de uitbouw (zie afbeelding). 
7. Rondje Poel 
 Of toch het oorspronkelijke idee, een mooie route over het water verzorgt toegang tot het 
 gebouw vanaf de parkeerplaats op afstand. Deze route kan worden uitgebreid tot een 
 rondje De Poel van 1,5km. 
   
Concrete voorbeelden die daar op aansluiten 
Een voorbeeldproject vanuit de gedachte dat het gebouw wordt gedragen door de gemeenschap. 
Museum de Kantfabriek in Horst: http://www.boei.nl/projecten/museum-de-kantfabriek 
 
Wat zou de droom herbestemming zijn voor het gemaal De Poel? 
Het is een droom als de Monnickendammers zich het gebouw kunnen toe-eigenen, dat het 
onderdeel van de lokale gemeenschap wordt en dat is het startpunt vanwaar een stukje 
geschiedenis gedeeld kan worden, met Amsterdamse recreanten, buitenlandse toeristen, 
schoolklassen of Noord-Hollandse bootjes mensen. Een echte Monnickensdamse ijsschuit is een 
lokale specialiteit, net als kaas uit Edam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.boei.nl/projecten/museum-de-kantfabriek
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4.3 Eve Robidoux, architect - Atelier Robidoux 
 
Advies vanuit eigen expertise 
Op de Waterlandse Zeedijk heeft Gemaal De Poel van nature een prominente 
plek. Het industrieel bouwwerk van het Gemaal De Poel is uniek. Naast de 
bijzondere historische waarde van het Gemaal, geeft de contour van het 
bouwwerk in dit typische Hollandse landschap de plek een identiteit die ons iets 
vertelt over de geschiedenis van de dijk, zijn beschermende functie. Het contrast 
met het artificiële landschap tussen de rustige Poel van Monnickendam en de 
brede Gouwzee en de vissersbootjes van Marken is mooi. Door de sluiswanden 

te ontwikkelen als rustplek voor fietsers kan Gemaal De Poel verbonden worden met het landschap 
eromheen. Het gebouw verlichten in de avond kan de functie als landmark versterken. 
 
Aansluiting met omgeving 
Het zou interessant zijn om een wandelpad aan te leggen om het gemaal bereikbaar te maken voor 
de lokale bewoners, bijvoorbeeld een vogelroute langs de dijk, tussen de siergrassen. Er is een 
binnenlandse en buitenlandse toeristenstroom die per fiets de route langs de dijk neemt. Het gemaal 
is voor deze doelgroep een duidelijk stopplek om even stil te staan in het landschap. Een loopbrug 
tussen de dijk een het gemaal zou een veilige manier zijn om het gemaal bereikbaar te maken voor 
bezoekers. Andersom is een loopbrug ook een uitnodiging voor de lokale mensen om veilig het 
uitzicht naar de Gouwzee te bewonderen. Zoals tijdens de expertmeeting besproken, is een 
geïntegreerde parkeerplaats op een constructie boven het water een goed idee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concrete voorbeelden die daar op aansluiten 
 
 
In 2011 heb ik aan de uitbreiding van het Maritiem en Jutters museum gewerkt in Oudeschild, Texel.  
Qua functie is de begane grond dagelijks gebruikt door de trotse bewoners, met tegelijk een museale 
functie op de verdieping: https://www.kaapskil.nl 
 
Ten slotte zou ik het team willen adviseren om in een vroeg stadium een communicatieve impressie 
van de locatie te laten maken. Op die manier kunnen de buurtbewoners op toegankelijke wijze worden 
betrokken in het ontwikkelproces. 
 
Wat zou de droom herbestemming zijn voor het gemaal De Poel? 
De hoofdfunctie van deze plek zou moeten zijn: verbinden. Een droomfunctie zou een combinatie van 
openbare functies die het dorp bedienen, zoals een restaurant aan het water, gecombineerd met een 
werkplaats/ bootjes huren zijn. Daaraan toegevoegd een museale functie waar het thema ‘water’ 
centraal staat (over de geschiedenis van het gemaal en/of de Zeedijk en/of bijzondere bootjes). Het 
restaurant/café en de bootverhuur zou in een uitbreiding aan het gemaal aan De Poel plaats kunnen 
krijgen. De museale functie zou in het voormalige gemaal ondergebracht kunnen worden, een 
geschikte ruimte voor grote objecten.   
 
 

https://www.kaapskil.nl/
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4.4 Natascha Boerkamp, Foodservice & Hospitality Placemaker - HTC Advies 
 
Advies vanuit eigen expertise 
De locatie en het pand lenen zich niet goed voor horeca-exploitatie. Oplossingen 
hieromheen bouwen is (te) duur bij een pand dat weliswaar authentiek is, maar 
niet 1,2,3 een verhaal biedt dat een breed publiek aanspreekt. Amsterdam is 
ondanks alle ontwikkelingen in Noord (nog net) te ver weg. De exploitatie zal 
sterk seizoens- en weekendafhankelijk zijn, waardoor de terugverdien- 
mogelijkheid een dunne basis kent. De locatie kent een mooie ligging en 
aangrenzend gebied, maar de bereikbaarheid en het parkeren zijn echt 

problematisch. De ligging strak aan de drukke doorgaande weg is echt gevaarlijk en werkt 
belemmerend voor de entree van álle passanten; te voet, te fiets en per auto. 
 
Het pand is interessant, maar klein, donker en koud. Simpelweg een pomp weghalen is onvoldoende. 
Isoleren en een glazen serre en/of een extra verdieping aanbrengen en verder horecageschikt maken 
(keuken, toiletten, opslag) zijn ingrijpende, kostbare verbouwingen. 
 
Concrete voorbeelden die daar op aansluiten  
Vuurtoreneiland: een unieke beleving met een verhaal en een reis. 
Restaurant Amsterdam: middenin de bewoonde wereld, authentiek en grootschalig. 
 
Wat zou de droom herbestemming zijn voor het gemaal De Poel? 
100% waterlocatie! Start klein en laat het organisch groeien. Bundel vernieuwende initiatieven van de 
lokale bevolking, zoals een bezoekpunt voor fluisterboten met een werkplaats/opslag/expo van 
ijsschuiten. Met ondersteunende horeca die door de partijen zelf wordt verzorgd. De vraag bij een 
dergelijke invulling biedt onvoldoende basis om de horeca professioneel uit te besteden. 
Samenwerking met een cateraar of mobiele horeca is goed voorstelbaar. 
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4.5 Voorbeelden van herbestemming gemalen 
 
Concertgemaal - Landsmeerderdijk 213, Amsterdam: www.concertgemaal.nl  
 

Voormalig stoomgemaal Kadoelen, aan de oude Waterlandse Zeedijk 
bij Buiksloot. Nu in gebruik als kantoor- en voor concertruimte. 
Eigendom van Stadsherstel Amsterdam. 
 
 
 
 
 
(Foto: Stadsherstel Amsterdam) 

 
 
Restaurant bij Qnis - Akerdijk 10, Lijnden: www.steunpunterfgoednh.nl/gemaal-lynden-lijnden/  
 

Een van de voormalige drie gemalen die in de jaren tussen 1849 en 
1852 het Haarlemmermeer droog pompten. Nu restaurant. 
Rijksmonument in eigendom van BOEi. 
 
 
 
 
 
(Foto: Ossip van Duivenbode) 

 
 
Pompstation - Zeeburgerdijk 50-52, Amsterdam: www.pompstation.nu  
 

Voormalig hoofdrioleringsgemaal Amsterdam. 
Nu horeca. Gemeentelijk monument. 
 
 
 
 
 
 
(Foto: Iens.nl) 

 
 
Distilleerderij ’t Nieuwe Diep - Flevopark 13, Amsterdam: www.nwediep.nl  
 

Voormalige gemaal van de Oetewaler Polder in Amsterdam Oost, 
gebouwd in 1880. Nu distilleerderij en proeverij. Gemeentelijk 
monument in eigendom van Stadsherstel Amsterdam. 
 
 
 
 
 
(Foto: Stadsherstel Amsterdam) 

 

http://www.concertgemaal.nl/
http://www.steunpunterfgoednh.nl/gemaal-lynden-lijnden/
http://www.pompstation.nu/
http://www.nwediep.nl/
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5. Deelnemerslijst 
 
Experts 
Moon Brader   Buro Moon Architecten 
Natasha Boerkamp  Adviseur HTC Advies Foodservice & Hospitality 
Eve Robidoux   Architect Atelier Robidoux 
Nico Zimmerman  Architect, Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 
  
Overige deelnemers  
Ingrid Oud   Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier 
Diederik Aten   Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier 
Michiel van der Burght  Stadsherstel Amsterdam 
Anne-Marie Goudzwaard APPM 
Annelies Maarleveld  Broeker Bootverhuur 
Reinhard Maarleveld  Broeker Bootverhuur 
Koert Kraak   Voorzitter Vereniging Oud Monnickendam 
Marcel Visser   Bestuurslid Stichting de IJsschuiten Gouwzee 
  
Gemeente Waterland  
Laura Bromet   Wethouder (o.a. verkeer en vervoer, openbaar gebied, monumenten) 
Marieke Leeverink  Medewerker Monumentenzorg 
  
Provincie Noord-Holland  
Chris Lansink   Projectleider/beleidsadviseur/programmamanager RO 
Peter Oussoren   Loods Herbestemming Monumenten, Provincie Noord-Holland 
  
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland 
Dorine van Hoogstraten  Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Ellen Klaus   Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Reinier Mees   Coördinator Herbestemming, Steunpunt Monumenten en Archeologie 
 
 



 

 

  

info@steunpunterfgoednh.nl | www.steunpunterfgoednh.nl 

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF 
en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de RCE. 
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