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Geacht College,

In arrtwoord op het mii bij bovengenoernde brief toeçzonden verzoek om advies betreffende
het wegontwerp voor de Noordcrveart in de gemeente Schermer, deel ik u het voþnde mede.

Bcoordeling vân het voorgenomen bouwplan levert -in relaúe tot het (rr procedure zijnde)
beschermde gezicht- het voþnde advies op.

GEBIEDSANALYSE

Het fenomeen dtoogmakerij'is op mondiale schaal zeer kenmerkend. Het westen van
Nederland, met een "oj*.l aanccngcsloten gebied van polders en droogmaketiien kan zdfs
uniek genoemd \¡/orden. Dit is voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dan ook
aanleiding geweest om ondezoek te doen naar de geschiedenis van de drcogmakerijen.
Uitvloeisel van dit onderzoek is de aanwijzingsptocedurc van de Scherrner tot beschermd
gezicht ex artikel 35 van de Monumentenwel
I)e Schetmet kerrmetkt zich doot de gtotc gaafheid van de 17.-eeuwse aanleg van de

droogmakcrij. Ruim d'ie ecuv¡en gebruik en ont'urikkeling hebben nauwelijks geleid tot
aanpassing van de hoofdstructuur van de Schermer. De Noorder- en Zuidervaatt behoren tot
de belangrijkste structuurbepalende elementen van de droogmakerij. Ze vormen als het ware de

ru&lerìgraat van de Schermer.
Voor een meer volledige toelichting en kaatttnateriaal vetwijs ik u kortheidshalve naa¡ de

toelichting die aan de ptovincie is gczonden in het kader van de aanwijzingsptocedure en

v¡aarover u bii brief van 19 juJi 2005 (uw kenmerk: 4.+2nas2005-302) positief heeft 6æadviseerd.
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PI.ANANALYSE

Het plan voorziet in het realiseren van ccn ventwcg tcn noordcn van de Nootde¡vaart (Ìruidige
fietspad) en het aanleggen van een aantal rotondes.
In algemene zin rvil ik opmerken dat een aanpassing van hct wegontwcqp niet tot gevolg mag
hcbbcn dat dc rationcle aanleg varr clc 17"-ceuwse dtoogmakerij vetstoord v¡ordt. Rotondes en

vcntwcgcn clicnen pcrfcct ingepast tc worden in de tationele verkavcling van de droogmakerii.
Voor de verschillende onderdelen levert dat het volgende advies op.

aefltrveg

Geeft geen aanleiding tot het maken van nadete opmetkingen.

toegan¿ll/ittenbatg

Geeft geen aanleiding tot het maken van nâdere opmerkingen.

mtonù dijkBeem¡ter
Geeft geen aanleiding tot het maken van nadete opmerkLrgen.

mton{c Stoøpetonn
l)e rotonde t.h.v. Stompetoten is een goecl voodreelcl van een rotonde die goed ingepast is in
de rationele verkaveling. rù(/el zou ik willen bepleiten om het middeneiland van de totonde zo
eenvoudig mogelijk vorm te geven þas, geen kunstwerk o,i.d,) en het eiland niet hoger te
maken dan saikt noodzakelijk is zodat het zicht over de'eindeloze'weg niet onderbroken
vordt door de rotonde. Verder zou de breedte van de Noorderwaart weer hersteld moeten
wotden.

mtotd¿ Rutenburgenteg

Om niet vcrstorend te zijn voot de sûuctuut van de Noord<rvaart dient dezc totonde
noordelijker çsitueerd te wo¡den, Zodat de rotonde ptecies in de as van de weg ligt (vgl.
rotonde t.h.v, Stompetoren), Dit biedt tevens númte om ook hier de Nootdervaart weet de

oorspronkeliike breedte te gwen.

rotontu lvÍohndük
Deze totonde is ontworpen in de zoom van de &oogmakerij, alwaar de vetkaveling mindet
rcchtlijnig en rationeel is. Dethalve is et wat meet mogelijk qua situering vari een rotontle. Ik
zou cchtcr wel willen bepleiten om de rotonde oostelijket te proiectereq opclat het diikptofrd
niet verbreed hoeft te wordcn voor de (vent)weg.

mtonde aansluiling Noorfur- en Zniùnøa¡t
De aansluiting Noordervaatt-Zti,Jcwaanis dusdanig karaktctistiek en waatdcvol dat ik geen

mogelijkhedetr zie om hier, passend binnen de cultuuthistorische context, een ¡otonde te

realiseren. Veeleer zou over\¡/ogen kunnen worden of de bestaande aansluiting van de wegen
larrgs de Zutð,ewaa¡t op de provinoale weg lanp de Noordervaârt niet kan komen te vewallen.
I'Iet verkeer van de Zuiden'aaft kan afgewikkeld worden op de ventweg ten zuiden van de
Noordewaart naar de rotonde t.h.v. Stompetoren of de nieuwe aansluiting bij de N242.
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EINDADVIES

Hct voretrgaande in ovenueging genomm tc hcbbcn, adviseer ik clerhalve op onderdelcn

positief en op or:derdelen negaticf ovct onderhavig platr.

Vanzelfsprekcnd ben ik bereid dit advies met rr te besprekcn, r.lan wel nader toe te lichten.

Hiertoe kunt u zich richten tot dc consulent stedenbouw in uw regio, Ftank Buchner,

tel, 030 6983 475 of per e-mail: F.Buchnet@monurnentenzotg.nl
Graag word ik op de hoogte gehoudcn van het vervolg van deze planprocedure. Mccr in het

bijzonder gaat mijn interesse uit naar <Ic wijze urâârop bovenstaand advies in de planvorming

verrverkt is.

Afschrift van dit advics is verzonden aan de gemeente Schermc.

Beoordeeld ziin de tekeningen die op 19 oktober zijn ingekomen bij de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg.

Diiecteur van voor de Monumentenzotg,
voor deze,
het lloofd van de West,

L
(It. Tj. Visser)
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