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Beroep 
 
 
 
 
Van: 
Stichting Monumenten Amsterdam Noord 
Buiksloterdijk 234 
1025WE Amsterdam 
 
 
 
Aan:  
Rechtbank Amsterdam 
Sector Bestuursrecht 
Postbus 75850 
1070 AW Amsterdam 
 
 
 
Betreft:  
Zaak AMS 22/3662 WABOA 
Beroep tegen besluit JB.22.007778.001 t/m 021 van 14 juli 2022 van Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam (Bijlage 3) waarin alle bij de bezwarencommissie 
van de Gemeente Amsterdam ingebrachte bezwaren tegen omgevingsvergunning 
Z2022-N000029/6631917 van 03-01-2022 (bijlage 6) inzake de verbouwing van 
melkwinkeltje Begoniastraat 6 huis (8A) te Amsterdam ongegrond werden verklaard.     
 
 
 
 
Amsterdam, 5 september 2022 
 
 
 
Edelachtbaar college,  
 
De Stichting SMAN verzoekt u mede namens het Historisch Centrum Amsterdam 
Noord (HCAN), de Huurdersvereniging Van der Pek en mevrouw E.M.S. de Brie het 
beroep tegen besluit JB.22.007778.001 t/m 021 d.d. 14-07-2022 van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Amsterdam gegrond te verklaren en dit besluit te 
vernietigen. (Zie bijlage 3 en 4) 
 
Verder verzoeken wij u om zelf in de zaak te voorzien, in die zin dat wij u vragen om 
Burgemeester en Wethouders op te dragen om binnen 6 weken na uitspraak een 
nieuw besluit te nemen, waarbij onderdeel van dit nieuwe besluit is dat Dura Vermeer 
- op basis van een advies van CRK – wordt opgedragen een nieuwe of aangepaste 
aanvraag in te dienen met als inhoud op welke wijze de met de vergunning Z2021-
N002323 / 6275293 van 03-09-2021 gesloopte c.q. weggenomen delen van het 
interieur herbouwd en gereconstrueerd moeten worden. (Zie bijlage 7) 
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Foto’s van de situatie ten tijde van toekenning van de status gemeentelijk monument en voorafgaand aan de 
sloop.
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Motivering samengevat 
In ons beroep focussen we op drie bezwaren die een samenvatting zijn van eerder 
bij de gemeentelijke bezwarencommissie ingediende en door die commissie 
ongegrond verklaarde bezwaren. 
 
1. Het ontbreken van een advies van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit (CRK) bij omgevingsvergunning Z2022-N000029/6631917 van 03-01-
2022 (bijlage 8) en het ontbreken van een bouwkundige beschrijving van de 
geplande werkzaamheden bij het door Dura Vermeer ingediende Nieuwe 
plattegrond werkplan V3 d.d. 18-03-2022 (bijlage 10), waarop de toekenning van 
die omgevingsvergunning is gebaseerd. Die omgevingsvergunning staat onzes 
inziens bij uitvoering toe dat essentiële monumentale waarden vernietigd, c.q. 
onherkenbaar veranderd of verborgen worden in het als gemeentelijk monument 
aangewezen interieur van Begoniastraat 6 huis (8A). 

2. Het op essentiële punten toestaan van onomkeerbare bouwkundige 
veranderingen van de door CRK als ‘bijzonder’ gekwalificeerde ruimtelijke 
structuur van de plattegrond: 

‘de ruimtelijke structuur van de plattegrond’ van ‘het enig overgebleven gave exemplaar van 
een historisch winkelinterieur in deze buurt (de Van der Pekbuurt) en voor zover nu bekend 
een zeldzaam voorbeeld hiervan in een Amsterdamse arbeidersbuurt.’ (Bijlage 5 Advies CRK 
bij aanwijzing tot gemeentelijk monument, 02-09-2019). 
  

Die veranderingen hebben tot gevolg dat de oorspronkelijke ruimtelijke structuur 
van de plattegrond niet meer afleesbaar c.q. herkenbaar is en daardoor ook de 
belevingswaarde van het authentieke interieur wordt beschadigd c.q. vernietigd. 
 

3. Het op essentiële punten beschadigen c.q. vernietigen van de belevingswaarde 
van het gemeentelijke monument en het onttrekken aan de beleving van het 
publiek. 
Het aanbrengen van verlaagde plafonds, het toevoegen van deuren in hal en 
gang, het slopen en niet reconstrueren van de tegelwand in de hal en het 
bedekken van tegelwanden en behangselwanden met wandborden zijn 
voorbeelden van veranderingen die Dura Vermeer blijkens Nieuwe plattegrond 
werkplan V3 wil toepassen. Die veranderingen zijn beschadigend c.q. 
vernietigend voor de belevingswaarde van de authentieke sfeer, die juist is blijven 
bestaan doordat in de 100-jarige historie van de winkelwoning renovaties en 
ingrijpende verbouwingen uitbleven. CRK adviseerde: 

“De winkelwoning Begoniastraat 6-huis heeft een hoge cultuurhistorische waarde als vrijwel 
gaaf bewaard gebleven winkelwoonhuisinterieur in een Amsterdamse arbeidersbuurt. De 
authentieke sfeer in de nu honderdjarige winkelwoning is nog goed te beleven doordat 
renovaties en ingrijpende verbouwingen uitbleven.”  

 
Die belevingswaarde dient bij het gemeentelijk monument beschermd te worden. 
Belevingswaarde bestaat in de ervaring van mensen: in het voormalige 
melkwinkeltje blijft ‘de authentieke sfeer in de nu honderdjarige winkelwoning’ 
alleen te ervaren als het geheel van dat interieur in de overgeleverde staat van 
2019 blijft bestaan. Het ‘verbouwen tot een volwaardige woning’ zoals de 
gemeente die nu toestaat, maakt het zelfs voor de koper / bewoner onmogelijk 
om achter de voordeur van die woning die sfeer nog te ervaren. Dat is de reden 
dat SMAN, HCAN, de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt en buurtbewoonster 
E.M.S. de Brie er niet alleen voor pleiten het interieur in de overgeleverde staat te 
beschermen, maar het ook publiekelijk toegankelijk te maken.  
 
N.B. De bijlagen waarnaar we in dit beroepschrift verwijzen ontvangt u separaat. 
Die bijlagen staan vermeld op bladzijde 20. 
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Nieuwe plattegrond werkplan V3 van Dura Vermeer d.d. 18-03-2022 waarop omgevingsvergunning B is 
gebaseerd.  (Bijlage 10)
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Motivering per ingebracht bezwaar 
N.B. de teksten waar wij naar verwijzen vind u in de bijlagen. 
 
1. Ontbreken advies CRK en bouwkundige beschrijving van de aannemer  
Het ontbreken van een advies van CRK bij omgevingsvergunning Z2022-
N000029/6631917 van 03-01-2022 en het ontbreken van een bouwkundige 
beschrijving van de geplande werkzaamheden bij het door Dura Vermeer ingediende 
Nieuwe plattegrond werkplan V3, waarop de toekenning van omgevingsvergunning is 
gebaseerd.  
 
Voor herstelfundering en renovatie van Begoniastraat 6 huis (8A nieuwe nummering) 
zijn door het DB van stadsdeel Noord twee omgevingsvergunningen verleend: 

• Omgevingsvergunning A: Z2021-N002323 / 6275293 van 07-09-2021  
renovatie inclusief funderingsherstel gemeentelijk monument 'melkhuisje'. 
(bijlage 7) 

• Omgevingsvergunning B: Z2022-N000029/6631917 van 29-03-2022 
interne verbouwing en het geschikt maken als volwaardige woning van het 
gemeentelijk monument. (bijlage 8) 

In ons beroepschrift korten we die om reden van leesbaarheid af tot 
omgevingsvergunning A en omgevingsvergunning B.   
 
De splitsing in twee vergunningen maakte het voor Dura Vermeer mogelijk sneller 
een vergunning voor de herstelfundering te verkrijgen, zodat de belendende 
woningen geen verdere vertraging zouden oplopen. De verbouwing tot woning werd 
middels omgevingsvergunning B geregeld. Op die grond maakten de Stichting 
Monumenten Amsterdam Noord en andere bezwaarmakers geen bezwaar tegen A 
en wilden ze de uitwerking van B afwachten.   
 
De door ons gewraakte omgevingsvergunning B zal bij uitvoering essentiële waarden 
vernietigen, dan wel onherkenbaar veranderen of verbergen in het als gemeentelijk 
monument aangewezen interieur van Begoniastraat 6 huis (8A). Bij de aanwijzing tot 
gemeentelijk monument schreef de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
op 02-09-2019 in haar advies:  

 
“De commissie adviseert u Begoniastraat 6-huis, met oorspronkelijke winkel op de begane 
grond en bijbehorende woningdeel (overloop en achterkamer) op de verdieping, te 
beschermen als gemeentelijk monument, vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde 
als enig vrijwel gaaf overgebleven exemplaar van de winkelwoningen binnen de 
architectonisch en stedenbouwkundig gewaardeerde Van der Pekbuurt.  
(…) 
De winkelwoning Begoniastraat 6-huis heeft een hoge cultuurhistorische waarde als vrijwel 
gaaf bewaard gebleven winkelwoonhuisinterieur in een Amsterdamse arbeidersbuurt. De 
authentieke sfeer in de nu honderdjarige winkelwoning is nog goed te beleven doordat 
renovaties en ingrijpende verbouwingen uitbleven.” (bijlage 5) 

 
Omgevingsvergunning B werd bij de aanvraag aangeduid als ‘een interne 
verbouwing en het geschikt maken als volwaardige woning van het van het 
gemeentelijk monument’. Die aanduiding en de uitwerking ervan Nieuwe plattegrond 
werkplan V3 d.d. 18-3- 2022 van Dura Vermeer (zie bladzijde 4) laten onvermeld dat 
de vergunning in de eerste plaats de noodzakelijke herbouw en reconstructie betreft 
van de middels omgevingsvergunning A toegestane ingrijpende sloop van een 
gemeentelijk monument. Op bladzijde 2 ziet u foto’s van de situatie ten tijde van 
toekenning van de status gemeentelijk monument en voorafgaand aan de sloop ten 
behoeve van herstelfundering. 
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3D afbeelding van de ruimtelijke plattegrond van Begoniastraat 6 huis (8A). 
 
De GROENE onderdelen zijn bij de sloop van omgevingsvergunning A ongemoeid gelaten en afgetimmerd om 
beschadiging te voorkomen. 
 
De RODE separatiewanden zijn gesloopt en met PAARS is daarbij aangegeven waar tegelwerk en opstaand 
houtwerk ten behoeve van herstelfundering werd weggenomen en bewaard om later teruggeplaatst te worden.    
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Die sloop heeft inmiddels plaatsgevonden: 
Gesloopt zijn: 

• Alle niet dragende muren (de separatiewanden) 
• Alle plafonds. 
• Alle vloeren op de begane grond en de balken daaronder. 

Zorgvuldig weggenomen en bewaard zijn: 
• Al het opstaande houtwerk (kozijnen, deuren, een raampje, plinten).  
• De tegels van de niet dragende muren. 

De dragende muren (met hun wandafwerking), de trap naar éénhoog en de betegelde schouw in de 
woonkamer bleven ongemoeid en zijn afgetimmerd om beschadiging te voorkomen. 
 
Wat is er over de ‘interne verbouwing’ nader gespecificeerd?  
 
a. In de eerste plaats is er het CRK-advies van 23-08-2021 vooruitlopend op 

omgevingsvergunning A (de sloopvergunning). Dat advies was uitvoerig over de 
sloop en het herstel van de terrazzovloer, maar stelde vervolgens:  

 
“De omgang met de rest van het monument dient nader uitgewerkt te worden zoals de 
omgang met de wandafwerkingen en hoe wordt omgegaan met  (de afwerkingen van) de 
nieuw te maken wanden die worden verwijderd t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden. 
Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van de nieuwe (brandwerende) plafonds: hoe wordt 
hiermee omgegaan en wat zijn de consequenties voor de verschillende aansluitingen.” (bijlage 
7) 

 
De ‘omgang’ met de gesloopte vloeren, het weggenomen opstaande houtwerk en 
de weggenomen wandtegels wordt daarin niet genoemd.  
De uitwerking van ‘de omgang de rest van het monument’ en de afspraken die 
daarover tussen 23-08-2021 en 03-01-2022 werden gemaakt zijn niet op schrift 
gesteld, althans die gegevens ontbraken bij het dossier dat Dura Vermeer 
voorafgaand aan de hoorzitting van de bezwarencommissie leverde. 
 

b. Bij de beslissing van het DB van stadsdeel Noord over de omgevingsvergunning 
B (interne verbouwing) ontbreekt een aanvullend advies van CRK.  
 

c. Het enige document dat laat zien wat het Bureau Monumenten en Archeologie 
(BMA) tussentijds in contact met Dura Vermeer heeft goedgekeurd is de Nieuwe 
plattegrond werkplan V3 (zie de afbeelding op pag. 4 en bijlage 10). Daarop is 
echter niet te zien dat interne verbouwing na de herstelfundering zorgvuldige 
herbouw en reconstructie van de gesloopte onderdelen van het gemeentelijk 
monument betreft.  
Er ontbreekt bij Nieuwe plattegrond werkplan V3 (bijlage 10) een bouwkundige 
beschrijving van de werkzaamheden door Dura Vermeer. De laatste versie 
daarvan dateert van 18-03-2022. 
Bij de hoorzitting van de gemeentelijke bezwarencommissie op 08-06-2022 lag 
een bezwaarschrift van Historisch Centrum Amsterdam-Noord (bijlage 11) ter 
tafel. Daarin werd expliciet op de noodzaak van herbouw c.q. reconstructie 
gewezen en werden specifieke bezwaren geleverd tegen door Dura Vermeer 
voorgestelde wijzigingen alsmede een lijst van wat er herbouwd of 
gereconstrueerd zou moeten worden.  
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13 december 2020. In het midden de betegelde separatiewand die voor de herstelfundering gesloopt wordt, 
na het wegnemen van de tegels. Achter de kazen is de deur naar de centrale hal. Rechts de deur naar de 
woonkamer.   
  

 
13 januari 2022. De winkel na het wegnemen van de tegels op de separatiewand tussen winkel en 
woonkamer. In het midden van die wand is de deur naar de centrale hal. Je ziet door de deuropening de 
toegang naar de slaapkamer. Rechts de toegang naar de woonkamer.  
 

 
18 maart 2022. Een panorama gemaakt na het storten van de bouwvloer. De dragende muren en het trapje zijn nog ter bescherming 
afgetimmerd en de separatiewand is nog niet herbouwd (zie de diagonale lijn op de vloer). Links je het trapje vanuit de hal naar de 
bajonetkamer op eenhoog. Rechts de deur vanuit de hal naar de slaapkamer en daarnaast de deur vanuit de hal en de deur vanuit 
de winkel naar de voorkamer.  
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d. De Voorzitter XXXXXXXX vn de bezwarencommissie volgde bij haar bevraging 

van de monumentadviseur van BMA in vogelvlucht de genoemde bezwaren en 
nam genoegen met weinig specifieke antwoorden zoals ‘die komen ook weer 
terug’ 

 “Voorzitter: Datzelfde geldt voor herplaatsing van kozijnen en deuren? 
Monumentadviseur: Ja, ja. Het probleem is dat sommige wanden zijn dragende wanden, daar 
staan woonlagen op en die staan op de fundering. De fundering moet hersteld worden. 
Sommige wanden zijn lichte scheidingswanden, die staan op vloerhout en die eindigen vlakbij 
bij het plafond. Redelijkerwijs zijn die niet te behouden tijdens het funderingsherstel, die 
komen helaas tijdens die werkzaamheden te vervallen. Maar die komen wel weer terug, 
behoudens dan die plattegrondwijziging. 
Voorzitter: Wat kunt u zeggen over de plafonds? 
Monumentadviseur: De plafonds die komen ook weer terug.”  
(Zie bijlage 12, een transcriptie van dat deel van de hoorzitting.) 

 
Dit terwijl HCAN in haar bezwaarschrift juist om explicitering vroeg van wat er 
herbouwd dan wel gereconstrueerd zou worden. HCAN schreef (bijlage 11 ): 
 

“Bij zorgvuldige herbouw van het monumentale interieur zou het volgens ons gaan om:  
• Het reconstrueren van niet-dragende muren op de oorspronkelijke posities, met 

vergelijkbare muurdikte en materialen en met een met de oorspronkelijke wanden 
vergelijkbare afwerking (stuc en tegelwerk);  

• Het herstellen van maatvoering en afleesbare functies van de oorspronkelijke ruimten;  
• De herplaatsing van kozijnen en deuren (en het raampje tussen WC en keuken) op de 

oorspronkelijke posities in de muren;  
• Het maken van plafonds, niet lager dan de oorspronkelijke plafonds en wel met de 

oorspronkelijke afwerking;  
• De reconstructie van de terrazzovloer met de oorspronkelijke detaillering, kleurstelling en 

gebruiks-of veranderingssporen, schrobputje, opstaande randen en geplaatst met het 
oorspronkelijke niveauverschil met de vloeren van het woongedeelte;  

• De reconstructie van de oorspronkelijke plankenvloeren op het oorspronkelijke niveau, 
met drempels en plinten;  

• Het behouden en conserveren van de oorspronkelijke afwerking van de wanden van de 
dragende muren (inclusief restanten van de bewaard gebleven behangsellagen, 
kraaldelen en tengelwerk);  

• Het behouden of herstellen van de schachten van de oorspronkelijke rookafvoer- en 
ventilatiekanalen. 

 
Conclusie:  
Nieuwe plattegrond werkplan V3 is het enige document waarin de door Dura 
Vermeer de aangevraagde verbouwing in detail is beschreven. Daarin ontbreken de 
gegevens over de noodzakelijke herbouw c.q. reconstructie van de gesloopte en 
weggenomen onderdelen van het interieur. Bij een gewone verbouwing zouden 
mondelinge afspraken en het getekende werkplan wellicht volstaan, bij het zorgvuldig 
herbouwen c.q. reconstrueren van gesloopte en weggenomen onderdelen van het 
gemeentelijk monument Begoniastraat 6 huis volstaan mondelinge afspraken niet. 

• Er ontbreekt bij Werkplan V3 d.d. 18-03-2022 een bouwkundige beschrijving.  
• Er ontbreekt bij omgevingsvergunning B (Z2022-N000029/6631917) d.d. 29-

03-2022 een advies van CRK.  
Daarom verzoeken we de rechtbank ons beroep tegen besluit JB.22.007778.001 t/m 
021 d.d. 14-07-2022 gegrond te verklaren en dat besluit te vernietigen.  
 
VERZOEK: 
De Stichting SMAN verzoekt u mede namens HCAN, de Huurdersvereniging Van der 
Pek en mevrouw E.M.S. de Brie het beroep tegen besluit JB.22.007778.001 t/m 021 
d.d. 14-07-2022 van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam 
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gegrond te verklaren en dit besluit te vernietigen. (Zie bijlage 1) 
 
 

 
Bezwaren tegen Nieuwe plattegrond werkplan V3 van Dura Vermeer d.d. 18-03-2022 in het kort. 
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3D schets en foto’s van de situering van de WC in de ruimtelijke plattegrond van 1919, en foto’s gemaakt in 
Begoniastraat 6 huis (8A) die het daglichtplan en de extra grote WC met lampetstel illustreren. 
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2. Veranderingen van de ruimtelijke structuur van de plattegrond  
 
In Nieuwe plattegrond werkplan V3 (zie pag. 4) zijn wijzigingen aangegeven die Dura 
Vermeer in de oorspronkelijke ruimtelijke plattegrond wil aanbrengen. In dat werkplan 
aangegeven wijzigingen worden deels ook bij ons 3e bezwaar (Beschadiging c.q. 
vernietiging van de belevingswaarde) besproken. Hieronder bespreken we twee 
wijzigingen in de ruimtelijke plattegrond die onzes inziens niet toelaatbaar zijn in het 
gemeentelijk monument. 
 
a. Opsplitsen oorspronkelijke WC in twee kastruimten met een extra paneeldeur in 

de gang. 
Jan van der Pek is de eerste architect die een opdracht kreeg een hele 
volkshuisvestingswijk te ontwerpen. De woningen in die wijk waren grotendeels 
bestemd voor grote arbeidersgezinnen die daarvóór in eenkamerwoningen 
woonden. Van der Pek besteedde niet alleen veel aandacht aan het ontwerp van 
stratenplan, huizenblokken en gevels, hij had al vanaf zijn eerste 
volkshuisvestingsproject veel aandacht voor de plattegrond en de woonwaarde 
van de woningen voor de bewoners.  
 
Motivering 1: In de oorspronkelijke plattegrond van Begoniastraat 6 huis is de WC 
niet toevallig naast de keuken geplaatst en niet toevallig dubbel zo groot als voor 
een wc-pot noodzakelijk. Bij de bouw in 1919 was in het woongedeelte bij de 
spoelbak in de keuken het enige vrije tappunt van water. De extra grote WC-
ruimte bood een onbespiede plek om je bij een lampet-stel te kunnen wassen.  
 
Motivering 2: In 1919 was elektriciteit nog een schaars goed. De WC met een 
deur met matglas en bovenlicht en een raam met matglas naar de keuken waren 
onderdeel van een weldoordacht daglichtplan: overdag was er zo in de WC 
voldoende daglicht. In de hal naast de WC was een centraal lichtpunt waar ’s 
avonds één peertje de gang, de hal en de trap (rechtstreeks) en ook WC en 
keuken (via matglas en bovenlichten) kon verlichten. Verplaatsing van de WC is 
daarom een onaanvaardbare verandering van de ruimtelijke plattegrond van 
1919.  
 
Motivering 3: Tijdens de hoorzitting gaf de monumentadviseur van Bureau 
Monumenten en Archeologie te kennen dat hij de stelregel hanteert dat in een 
gemeentelijk monument een ruimte een ruimte moet blijven: 

 
“het maakt ons als monumentenzorg niets uit of er in een ruimte een bed of een bank komt te 
staan, met andere woorden of je daar tv gaat kijken of gaat slapen. Als die ruimte maar die 
ruimte blijft. Zo bezien kun je dit plan ook beschouwen.” (bijlage 12 , transcriptie hoorzitting). 

 
BMA staat het Dura Vermeer in tegenspraak daarmee toe in Nieuwe plattegrond 
werkplan V3 de grote WC te splitsen in twee ruimten om daar twee kastruimten 
te maken. Het verplaatsen van de WC en het splitsen van de oorspronkelijke WC 
in twee kastruimten doet afbreuk aan c.q. vernietigt de door Van der Pek bewust 
gekozen structuur van de ruimtelijke plattegrond. 

 
VERZOEK: Wij verzoeken de rechtbank ons beroep tegen besluit JB.22.007778.001 
t/m 021 d.d. 14-07-2022 van Burgemeester en Wethouders gegrond te verklaren en 
dat besluit wegens deze wijziging van de plattegrond te vernietigen. 
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Uitsnede van Nieuwe plattegrond Werkplan V3 d.d. 18-03-2022 waarin de door Dura Vermeer voorgestelde 
verbouwing van de oorspronkelijke keuken (linksboven) en de oorspronkelijke winkelruimte van Begoniastraat 6 
huis (rechtsonder) zijn uitgelicht. 
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b. Het nagelvast installeren van een complete keukenrichting in de oorspronkelijke 
winkelruimte en van een volledige badkamerinrichting in de oorspronkelijke 
keuken.  
 
Op Nieuwe plattegrond werkplan V3 van Dura Vermeer is aangegeven dat er in 
de oorspronkelijke winkelruimte nagelvast een compleet keukenblok wordt 
geïnstalleerd dat het grootste deel van de oorspronkelijke tegelwanden bedekt. 
Bovendien worden volgens dat werkplan alle (deels gereconstrueerde) 
tegelwanden met plaatmateriaal afgedekt.  
 
De oorspronkelijke keuken wordt betegeld en nagelvast ingericht als een 
badkamer.  
 
Wij maken bezwaar tegen wijziging van de functies van de ruimten die Van der 
Pek voor winkel en spoelhok (keuken) bestemde. In beide gevallen gaat het niet 
om verwisselbare inrichting, maar om het ‘nagelvast’ aanbrengen van keuken- en 
badkamermeubilair en -apparatuur met in wanden en vloeren ingebrachte 
leidingen en afvoeren. Daardoor worden die ruimten onherroepelijk veranderd en 
wordt de belevingswaarde van de oorspronkelijke ruimtelijke plattegrond 
beschadigd dan wel vernietigd. Wie er na die verandering rondloopt ervaart niet 
meer de authentieke indeling van de winkelwoning zoals Van der Pek die 
ontwierp en die tot de herstelfundering daar nog afleesbaar was.  
 

VERZOEK: Wij verzoeken de rechtbank ons beroep tegen besluit JB.22.007778.001 
t/m 021 d.d. 14-07-2022 van Burgemeester en Wethouders gegrond te verklaren en 
dat besluit op grond van wijziging van de ruimtelijke plattegrond te vernietigen. 
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Gezien vanaf de voordeur: links doorkijkje naar gang en keuken, rechts de winkel met de originele 
terrazzovloer en doorkijkjes naar centrale hal en woonkamer. 
 

 
 
Centrale hal met doorkijkjes naar winkel, slaapkamer (met naast het raam oorspronkelijke betengeling) 
en woonkamer (met de betegelde schouw). 
 

 
 
Centrale hal met doorkijkje naar keuken, trap (naar bajonetkamer) en doorkijkjes naar slaapkamer en 
woonkamer. 
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3. Beschadiging c.q. vernietiging van de belevingswaarde van de authentieke 
sfeer van het interieur van Begoniastraat 6 huis  
 
We maken bezwaar tegen het blijvend beschadigen c.q. vernietigen van de 
belevingswaarde van “het vrijwel gaaf bewaard gebleven winkelwoonhuisinterieur in 
een Amsterdamse arbeidersbuurt” door het ontbreken van een CRK-advies bij 
omgevingsvergunning B en een bouwbeschrijving van werkzaamheden bij Nieuwe 
Plattegrond werkplan V3. Dat interieur is als geheel meer waard dan de som der 
delen. CRK schreef op 02-09-2019 in het advies tot aanwijzing als gemeentelijk 
monument:  

“De winkelwoning Begoniastraat 6-huis heeft een hoge cultuurhistorische waarde als vrijwel 
gaaf bewaard gebleven winkelwoonhuisinterieur in een Amsterdamse arbeidersbuurt. De 
authentieke sfeer in de nu honderdjarige winkelwoning is nog goed te beleven doordat 
renovaties en ingrijpende verbouwingen uitbleven.” (Onderstreping van ons. Bijlage 5) 

 
Als het geheel van het interieur en de ‘authentieke sfeer’ na de reeds voltooide sloop 
en herstelfundering niet hersteld worden, verliest het gemeentelijk monument de 
hierboven in het CRK advies genoemde belevingswaarde.  
 
a. Met omgevingsvergunning B staat de gemeente impliciet toe het monumentale 

interieur (met alle verhalen die daarmee verbonden zijn) te verbergen achter de 
voordeur van een gerenoveerde koopwoning. De belevingswaarde wordt 
daarmee voor publiek onbereikbaar. De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt en 
een aantal bewoners maakten daartegen bezwaar, maar die bezwaren werden 
door de bezwarencommissie ongegrond verklaard. Dat is onzes inziens 
onterecht: belevingswaarde bestaat alleen als die te beleven valt. De 
belevingswaarde van het monument voor het publiek is onzes inziens niet of te 
weinig meegewogen bij het ongegrond verklaren van een deel van onze 
bezwaren. 
 
De monumentale waarde van Begoniastraat 6 huis betreft - toegespitst op 
belevingswaarde - het geheel van de winkelwoning en niet een aantal los te 
waarderen elementen zoals de terrazzovloer. Het geheel roept die authentieke 
sfeer op en die sfeer wordt mede bepaald door de vele sporen van vijftig jaar 
wonen en honderd jaar bedrijfsvoering. Het is geen bedacht decor, maar een 
interieur dat door de tand des tijds zo geworden is. Zie de foto’s op bladzijde 14 
en 16. De bezoekers beleven de belevingswaarde daarvan terwijl ze rondlopen in 
dat beschadigde, versleten en nooit gerenoveerde interieur. Ze beleven dat 
luisterend naar de vele verhalen die onlosmakelijk verbonden zijn met het 
winkeltje: de woningnood, de volkshuisvesting, de bouw net na de Eerste 
Wereldoorlog, de voedseldistributie, de melkoorlog, de bloei en teloorgang van 
het melkbedrijf en het wel en wee van de melkslijtersgezinnen.  
 
Belevingswaarde in die betekenis werd ervaren door de ruim 1400 bezoekers die 
in het voorjaar van 2019 in 14 weekeinden het winkeltje kwamen bekijken. Ze 
waren nieuwsgierig naar wat er te zien was en verwachtten dat je er in een 
minuut of tien wel uitgekeken zou zijn. Maar ze bleven gemiddeld een uur, 
rondgeleid door enthousiaste gidsen. HCAN had de winkelwoning in gebruik 
gekregen van Ymere en wist met de openstelling precies de ervaringen op te 
roepen die het waard maken het interieur van Melkinrichting ‘Nieuw Leven’ 
blijvend open te stellen voor publiek.  
 
Zo’n interieur met tijdlagen blijft alleen bestaan als je het ongemoeid laat en in die  
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“De slijtsporen en tijdlagen in het interieur vormen het patina van het gemeentelijk 
monument”.  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Details uit ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, het boek dat HCAN heeft uitgegeven en dat het verhaal 
van het winkeltje in beeld en woord vertelt. (2021)
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staat conserveert. Als je het gaat renoveren beschadig of vernietig je de 
belevingswaarde ervan. 
 
‘Ongemoeid laten’ is een vorm van ‘restaureren’ die tegenwoordig vaker wordt 
toegepast: laten zoals het is, hoe vervallen ook, maar wel conserveren en waar 
nodig verstevigen. Op grote schaal is dat toegepast bij het bewaren van 
Westerbork. Het is ook toepasbaar op een monumentje zoals het melkwinkeltje. 
De slijtsporen en tijdlagen in het interieur vormen het patina van het gemeentelijk 
monument. 
 
In de bestuursopdracht ‘Erfgoed in een dynamische stad’ (2021) heeft de 
toenmalige wethouder Erfgoed, Touria Meliani, erop gewezen dat de gemeente 
tijdig, transparant en in contact met alle partijen de belangen moet afwegen van 
enerzijds vernieuwing en bouwen en anderzijds behoud van kwetsbaar erfgoed. 
De focus ligt daarbij juist op stadsdelen zoals Amsterdam-Noord. Wat je sloopt 
krijg je nooit meer terug. Bij het afwegen van de keuze tussen renoveren tot 
volwaardige woning en onveranderd laten voortbestaan met een publieke 
cultuurhistorische functie is in het geval van Begoniastraat 6 huis wel de status 
gemeentelijk monument toegekend maar is adequate bescherming van de 
belevingswaarde van de authentieke sfeer in het monument tot nu toe 
achterwege gebleven.    
 

   
Foto’s van de openstelling voor publiek in 2019 
 
Melkinrichting ‘Nieuw Leven’, Begoniastraat 6 huis, kan als materieel en 
immaterieel erfgoed een belangrijke functie vervullen in de buurt, in Noord en in 
de stad. Juist waar verkoop van een deel van de sociale huurwoningen en de 
bouw van veelal dure koopwoningen het woonklimaat drastisch veranderen, is het 
belangrijk lijnen met het verleden van de buurt en met de geschiedenis van de 
volkshuisvesting zichtbaar en invoelbaar te houden. Met name voor de vele 
nieuwe bewoners en voor toekomstige generaties.  
   
Bescherming van de belevingswaarde en ervoor zorgen dat die waarde te 
beleven blijft, zijn de gronden waarop we er nu voor pleiten Begoniastraat 6 huis 
te laten bestaan zoals het in 2019 de deuren voor belangstellenden opende: een 
compact museum, een plek waar dat interieur en de verhalen die eraan 
gekoppeld zijn voor publiek te ervaren blijven. Stadsherstel wil het sinds begin 
2020 al kopen om het in die staat bewaren en het vervolgens voor die publieke 
functie te verhuren. 
 
VERZOEK: Wij verzoeken de rechtbank ons beroep tegen besluit 
JB.22.007778.001 t/m 021 d.d. 14-07-2022 van Burgemeester en Wethouders 
gegrond te verklaren en dat besluit te vernietigen, wegens het beschadigen c.q. 
vernietigen van de belevingswaarde van het monument en het voor het publiek 
voorgoed doen verbergen van dat interieur achter de voordeur van een 
koopwoning . 
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3D voorstelling van de situatie in de gang, keuken en hal voorafgaand aan de sloop van de rode wanden en het 
wegnemen van de paarse delen van het opstaand houtwerk. De bovendorpels van de bovenlichten boven de 
deuren grensden direct aan het plafond.   
 
 

 
 
De lichtblauwe lijnen duiden het plaatsen van wandborden aan: tegen alle tegelwanden in de winkel en de 
behangselwanden en de tengelwand in de slaapkamer.  
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b. Het verlagen van de plafonds en het opdikkend brandwerend maken daarvan  

In Nieuwe plattegrond werkplan V3 staat aangegeven dat er een verlaagd plafond 
komt.  
Er wordt geen bouwkundige beschrijving gegeven zodat werkwijze, maatvoering, 
materialen en wandafwerking onbekend zijn.  
De bovendorpels van de bovenlichten van onder andere de tochtdeur tussen hal 
en gang, de WC-deur en de keukendeur zijn smal. Als er gewerkt wordt met een 
verlaagd plafond mag dat niet lager komen dan de bovenkant van de bovendorpel 
c.q. niet lager dan de grens die kalken verfsporen daarop aangeven. Anders 
wordt de ruimtelijkheid en de belevingswaarde in de gang en aangrenzende 
ruimten beschadigd.  

 
VERZOEK: Wij verzoeken de rechtbank ons beroep tegen besluit JB.22.007778.001 
t/m 021 d.d. 14-07-2022 van Burgemeester en Wethouders gegrond te verklaren en 
dat besluit te vernietigen op grond van verandering van de ruimtelijkheid van het 
interieur en beschadiging c.q. vernietiging van de belevingswaarde. 
 
c. Het bedekken van tegelwanden en wanden met resten van behangsellagen en 

tengelwerk met wandborden 
Nieuwe plattegrond werkplan V3 geeft aan dat een belangrijk deel van de wanden 
van het monument met wandborden wordt bedekt. Een belangrijk deel van “de 
authentieke sfeer in de nu honderdjarige winkelwoning” wordt daarmee 
beschadigd c.q. vernietigd.  
 
Het is inmiddels een omstreden idee dat je monumentale waarden in een interieur 
op die manier veilig kunt bewaren voor de toekomst. Bureau Monumenten en 
Archeologie staat bedekken met wandborden beslist niet altijd toe. De gedachte 
‘dat kan je kopers en nieuwe bewoners/gebruikers toch niet aandoen’ of ‘anders 
beschadigen ze of verwijderen ze die misschien’ mag niet richtinggevend zijn als 
de te bedekken wanden hoge cultuurhistorische waarde hebben. Toch staat 
omgevingsvergunning B dat toe. En dat terwijl de actuele belevingswaarde, het 
ervaren van de authentieke sfeer in het hier en nu, juist bij aanwijzing van het 
interieur als gemeentelijk monument doorslaggevend was. In het winkeltje is 
daarvan met een verlaagd plafond een terrazzovloer zonder beschadigingen en 
veranderingen zo goed als niets over. Alleen de beschermde boogramen met het 
glas met de belettering herinnert dan aan de authentieke sfeer die verdwenen is.  
 
Het afdekken betreft:  

• alle tegelwanden in de winkel,  
• de met oude behangsellagen bedekte wanden in de slaapkamer 

beneden,  
• de restanten van tengel met tengellinnen in de slaapkamer beneden  

 
N.B. Op de met i gemerkte muur links onderaan in de tekening (op pag. 14) 
worden geen wandborden geplaatst omdat daar de weggenomen tegels niet 
teruggeplaatst worden!   

 
 
VERZOEK: Wij verzoeken de rechtbank ons beroep tegen besluit JB.22.007778.001 
t/m 021 d.d. 14-07-2022 van Burgemeester en Wethouders gegrond te verklaren en 
dat besluit te vernietigen op grond van verandering van de ruimtelijkheid van het 
interieur en beschadiging c.q. vernietiging van de belevingswaarde. 
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Bijlagen (die los van dit beroepschrift digitaal worden verstuurd) 
 
1. Advies externe deskundige prof. dr. V.V. Stissi, architectuurhistoricus, voorzitter van 

het Cuypersgenootschap en lid van het monumentenoverleg van de gemeente (volgt 
separaat) 
 

2. Bouwkundige beschrijving door ir. C.A. Alberts van de werkzaamheden die in 
Begoniastraat 6 huis nodig zijn om de schade van de werkzaamheden oor 
herstelfundering te herstellen. (volgt separaat) 

 
Digitaal bij indienen van dit beroepschrift meegezonden: 

 
3. Besluit JB.22.007778.001 t/m 021 van 14 juli 2022 door Burgemeester en Wethouders 

van Amsterdam, Juridisch Bureau. 
 

4. Advies van de gemeentelijke bezwarencommissie d.d. 30-06-2022 bij besluit 
JB.22.007778.001 t/m 021 van 14 juli 2022 
 

5. CRK, 02-09-2019 Advies aanwijzing Begoniastraat 6-huis als gemeentelijk monument 
 

6. Zienswijze Stichting Monumenten Amsterdam-Noord SMAN d.d. 06-11-2019 bij 
aanwijzing Begoniastraat 6 huis.  
 

7. Omgevingsvergunning A (funderingsherstel): Omgevingsvergunning Z2021-N002323 / 
6275293 van 03-09-2021 
 

8. Omgevingsvergunning B (verbouwing tot woning): Omgevingsvergunning Z2022-
N000029/6631917 van 29-03-2022 
 

9. Werkplan terrazzovloer: Begoniastraat_DO_terrazzo_2022-02-08 D 2022-02-013189 
 

10. Werkplan V3: Nieuwe plattegrond werkplan V3 wijzigingsdatum 18-03-2022  
 

11. Bezwaarschrift Stichting Monumenten Amsterdam Noord d.d. 02-05-2022 
 

12. Transcriptie deel hoorzitting  
Transcriptie van een deel van de hoorzitting van de gemeentelijke bezwarencommissie 
(video-meeting) op 08-06-2022. 
 

13. Bezwaarschrift HCAN 
Bezwaarschrift Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) 02-05-2022  (tegen 
omgevingsvergunning B (verbouwing tot woning) 
 

14. Bezwaarschrift Huurdersvereniging Van der Pekbuurt tegen omgevingsvergunning B 
(verbouwing tot woning). 
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Tot zover onze motivering die we ter zitting graag toelichten. 
 
Kopieën van de bijlagen waar we in de tekst naar verwijzen, voegen wij separaat bij 
dit beroepschrift.  
 
Mede namens het Historisch Centrum Amsterdam Noord, de Huurdersvereniging 
Van der Pek en mevrouw E.M.S. de Brie. 
 
Hoogachtend,  
 
Stichting Monumenten Amsterdam Noord  
 
 
Ir. C.A. Alberts, voorzitter                             M. van Berkestijn, secretaris                    
 

 
 
 

 
 
 
 
Stichting Monumenten Amsterdam Noord 
Buiksloterdijk 234 
1025WE Amsterdam 
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