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Bezwaarschrift  
tegen ‘verlening omgevingsvergunning funderingsherstel, interne verbouwing en het geschikt maken als 
volwaardige woning van het gemeentelijk monument Begoniastraat 6 huis.’ 
Verzonden naar aanvrager op: 29-03-2022 , zaaknummer: Z2022-N000029, OLO nummer: 6631917 

 
 
Amsterdam, 2 mei 2022 
 
 
 
Geacht college, 
 
De door Dura Vermeer aangevraagde en door de Gemeente Amsterdam goedgekeurde 
omgevingsvergunning Z2022-N000029 / OLO 6631917 (bijlage 7) betreft fundamentele 
structuurwijzigingen die de oorspronkelijk door architect Van der Pek ontworpen plattegrond en de 
ruimtelijkheid van het authentieke interieur tenietdoen. HCAN tekent daar middels deze brief bezwaar 
tegen aan.  
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit schreef in 2019 in haar advies:  

 
“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.” (Zie bijlage 3.) 
 

De nu goedgekeurde verbouwing tot woning verandert de plattegrond en de ruimtelijkheid van het 
“cultuur-historisch hoogwaardig” gekwalificeerde bouwkundig interieur van gemeentelijk monument 
Begoniastraat 6 huis. Dat zal tot gevolg hebben dat het unieke, “vrijwel gaaf bewaard gebleven 
winkelwoonhuis-interieur” op kenmerkende punten wordt veranderd en vrijwel niet afleesbaar achter de 
voordeur van een particuliere woning verdwijnt. De tijdlijn van onze pogingen het monument in de 
overgeleverde vorm te behouden, vindt u in bijlage 9. 
 
Veranderen van de oorspronkelijke structuur en de ruimtelijkheid 
De oorspronkelijke structuur van de winkelwoning is een wezenlijk onderdeel van de toegekende 
monumentale waarden. Uit de plattegrond valt de historische opzet en het beoogde gebruik van de 
winkelwoning uit 1919-20 af te lezen. In de rapporten van het Bureau Monumenten en Archeologie 
(MenA, 26 augustus 2019, bijlage 2) en in het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK, 2 
september 2019, bijlage 3) scoort het pand hoog bij de criteria voor ‘Gaafheid en Herkenbaarheid’ en 
‘Zeldzaamheid’, waarbij het nog behouden zijn van de oorspronkelijke plattegrond als bijzonder wordt 
gekenmerkt.  
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De veranderingen die Dura Vermeer met de toegekende omgevingsvergunning (Z2022-N000029 / OLO 
6631917, bijlage 7) aan wil brengen, betreffen geen sloop van muren of het maken van nieuwe 
muurdoorbrekingen. Die gedeeltelijke sloop heeft namelijk al begin 2022 plaatsgevonden en was volgens 
de constructeur noodzakelijk om de herstelfundering te kunnen uitvoeren. De gemeente keurde de 
voorgestelde werkzaamheden goed en die hebben inmiddels plaatsgevonden. (Omgevingsvergunning 
Z2021-N002323, OLO nummer: 6275293, bijlage 6).  
 
SMAN en HCAN maakten daar na overleg met Dura Vermeer geen bezwaar tegen, omdat Dura Vermeer 
de aanvraag splitste in twee fasen en eerst alleen voor de eerste fase een vergunning aanvroeg: 
 
fase 1 (de werkzaamheden voor de herstelfundering en het storten van de betonvloer);  
fase 2 (de zorgvuldige herbouw van wat gesloopt mocht worden en het terugplaatsen van wat 
weggenomen en bewaard moest worden.)  
 
Het voordeel van die splitsing was voor Dura Vermeer dat onze bezwaren tegen het toen al ontwikkelde 
en later gewijzigde werkplan voor de verbouwing tot woning (fase 2) de voortgang van de 
herstelfundering (fase 1) en het voltooien van de belendende woningen Begoniastraat 4 en 8 niet in de 
weg zouden staan.  
 
De vergunning waar wij nu bezwaar tegen maken betreft fase 2. In het werkplan van Dura Vermeer 
(bijlage 5) is zeker geen sprake van zorgvuldige reconstructie van de situatie van voor de sloop wat betreft 
de niet dragende muren, de plafonds en de vloeren (en het wegnemen en bewaren van het opstaande 
houtwerk en het tegelwerk). De veranderingen zullen ervoor zorgen dat de oorspronkelijke plattegrond 
en de ruimtelijkheid niet meer afleesbaar zijn en er valt dan van de oorspronkelijke authentieke sfeer 
vrijwel niets meer te beleven. 
 
Bij zorgvuldige herbouw van het monumentale interieur zou het volgens ons moeten gaan om: 

o 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);  

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

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

afwerking; 
o 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; 

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

o 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); 

o Het behouden of herstellen van de schachten van de oorspronkelijke rookafvoerkanalen in winkel en 
keuken en van het ventilatiekanaal in de WC.  

Het verbouwingsplan van Dura Vermeer (Bijlage 5: B007 Nieuwe plattegrond werkplan V3 d.d. 18-03-
2022), wijkt daarvan op beslissende punten af, laat details en detaillering weg of is er op verschillende 
punten niet duidelijk over.  

Door in de omgevingsvergunning op onderdelen grote en kleine veranderingen toe te staan of de 
beoogde reconstructie niet precies te laten beschrijven, wordt afbreuk gedaan aan het geheel (het 
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ensemble) van het eerder door de gemeente als ‘gemeentelijk monument’ aangewezen bouwkundig 
interieur.  
Zie Bijlage 1 (aan deze brief gehecht) waarin die veranderingen in detail worden beschreven en onze 
bezwaren nader wordt toegelicht. 

Wij verzoeken u de toekenning van omgevingsvergunning Z2022-N000029 / OLO 6631917 in te trekken en 
opnieuw in behandeling te nemen, wegende de bezwaren die wij middels deze brief daartegen inbrengen.  
 
We vragen de Bestuursrechter tegelijk met het indienen van dit bezwaarschrift een voorlopige 
voorziening te treffen om het uitvoeren van de omgevingsvergunning op te schorten. 

Met vriendelijke groet, 

Frits Prior 
secretaris HCAN 

Historisch Centrum Amsterdam-Noord (HCAN) treedt in deze op als ontdekker van het monument, als onderzoeker 
van de monumentale waarden en de verhalen die het monument een hoge cultuurhistorische waarde geven en als 
beoogde huurder wanneer het monument een publieke functie zou krijgen. Eerder was HCAN met toestemming van 
Ymere gebruiker van Begoniastraat 6 huis om er een pop-up tentoonstelling te openen, een ‘verhalenhuis’ dat van 
mei tot en met juli 2019 in 14 weekenden 1400 bezoekers trok.  
Een dergelijk gebruik als ‘verhalenhuis’ - verzamelpunt en verspreider van verhalen over de geschiedenis van de 
volkshuisvesting en over het wonen en werken in Amsterdam-Noord - kan HCAN daar na aankoop door Stadsherstel 
als beoogde huurder voortzetten.  
Zie ook bijlage 10: het boek dat HCAN over de winkelwoning publiceerde (in pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Plattegrond en gedetailleerde toelichting bij de bezwaren, ook ingesloten in deze brief. 
 

Bijlage 2: Waardestellend rapport Monumenten en archeologie (MenA, 26 augustus 2019). 
Bijlage 3: Advies van de Cie. Aanwijzing Monumenten van de Cie. Ruimtelijke Kwaliteit (CRK, 2 september 

2019). 
Bijlage 4: Zienswijze Stichting Monumenten Amsterdam Noord d.d. 5 november 2019. 
Bijlage 5: Verbouwingsplan Dura Vermeer: Nieuwe plattegrond werkplan V3, Bijlage bij FW terrazzo D2022-

03-029332.pdf 
Bijlage 6: Omgevingsvergunning funderingsherstel Z2021-N002323/OLO-nummer: 6275293 d.d. 03-09-2021. 
Bijlage 7: Omgevingsvergunning Z2022-N000029/OLO 6631917 d.d. 29-03-2022. 
Bijlage 8: Werktekening reconstructie terrazzovloer B008_Begoniastraat_DO_terrazzo_2022-02-08 D2022-02-

013189 kopie.pdf 
Bijlage 9: Tijdlijn ‘Van ontdekking naar gemeentelijk monument en van monument tot gerenoveerde 

koopwoning?’ 
Bijlage 10: Boek over gemeentelijk monument Begoniastraat 6 huis met veel illustraties (februari 2022). 
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BIJLAGE 1 Plattegrond en toelichting van de bezwaren tegen omgevingsvergunning Z2022-N000029 / OLO 6631917    

 

De bezwaren zijn gebaseerd op het door Dura Vermeer ingediende werkplan V3 (wij tonen details daarvan als 
illustratie). (Bijlage 5: Nieuwe_plattegrond_werkplan_V3, Bijlage bij FW  terrazzo D2022-03-029332). 

De bezwaren in detail 
Bezwaar A: verplaatsen WC-ruimte 
De WC-ruimte wordt in het plan van Dura Vermeer verplaatst en verkleind en op de plaats van de WC komen een 
meterkast en een kast voor wasmachine en droger. Er worden twee tussenwanden en twee nieuwe deuren 
geplaatst, die er oorspronkelijk niet waren. De plattegrond wordt daardoor gewijzigd. 

 

 

 

 

De WC-ruimte was niet toevallig naast de keuken geplaatst. 
Binnen het daglichtplan van woningen uit die tijd was het 
gebruikelijk via een raampje tussen keuken en WC en via het 
bovenlicht boven de wc-deur voor daglichttoetreding te 
zorgen.  
Van der Pek en Louise Went creëerden in de plattegronden 
van de woningen in de Van der Pekbuurt meestal grote wc-
ruimten waarin het mogelijk was je onbespied te 
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verschonen. Het enige waterpunt met een kraan en spoelbak was in de keuken, in de wc zal men zich beholpen 
hebben met een lampetkan. 

De plattegrond van Van der Pek  
Jan van der Pek en Louise Went waren beiden actief betrokken bij de bouw van het eerste grote volkshuisvestings-
project - Goudsbloemstraat/Lindengracht - dat in 1896 (dus nog voor de woningwet van 1901) werd gerealiseerd. 
Van der Pek had tevoren de woningtoestand in de Noord Jordaan onderzocht en beschreven, Louise Went 
interviewde alle bewoners van dat huizenblok en kende hun woonsituatie en hun wensen. In de plattegrond van de 
nieuwe eenkamerwoningen die hij voor de Goudsbloemstraat ontwierp, realiseerde hij in 1896 al vrijwel alle 
kenmerken die later leidend werden voor de volkshuisvesting: voor en achter licht en lucht, gescheiden slaapplaatsen 
voor ouders en kinderen, een spoelhok met stromend water, een wc met een watercloset (dat in 1896 naar een 
giertank afvoerde), diepe muurkasten. Niet toevallig werd Van der Pek later gevraagd de eerste hele 
volkshuisvestingswijk te ontwerpen. Met name het ontwerp van het zuidelijke deel van die wijk - na zijn dood in 1919 
als snel officieel Van der Pekbuurt genoemd - valt op door het waaiervormige stratenpatroon.  

 

Voor dat deel van de buurt ontwierp van der Pek in de knikken van de straatjes winkelwoningen met elk een aan de 
situatie aangepaste, wigvormige plattegrond.  
De plattegrond van Begoniastraat 6 huis is daar een uniek voorbeeld van, doordat die zoals bekend het enige 
voorbeeld is dat nog in steen, wandafwerking, opstaand houtwerk, vloeren, plafonds en kleurpakket vrijwel 
ongewijzigd bewaard was gebleven, toen het in februari 2019 door HCAN werd ontdekt. Veranderingen in die 
plattegrond schaden het monumentale karakter ervan. 
 
Bezwaar B: toevoegen kast en doorbreken tegelwand voor nieuw kozijn en deur 
In de entreehal van de winkel wordt de tegelwand (i), die er oorspronkelijk wel was, niet herplaatst en er worden in 
die wand een kozijn en een kastdeur toegevoegd (C). Die waren er oorspronkelijk niet, zoals uit de foto’s en ook uit 
de oorspronkelijke plattegrond van Van der Pek blijkt. 
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Bezwaar C: deuren toegevoegd of vervangen in de gang 
Door het verplaatsen van de wc en het maken van meterkast en cv-/wasmachinekast op de plaats van de wc, komt 
er tenminste één nieuwe paneeldeur in de gang bij. Van de oorspronkelijke wc-deur is in het verbouwingsplan van 
Dura Vermeer niet expliciet aangegeven dat die met kozijn en bovenlicht wordt teruggeplaatst. Wordt die vervangen 
door nieuw kozijn en een nieuwe deur (zonder bovenlicht)? De aantekeningen op het verbouwingsplan maken dat 
niet duidelijk: er staat geen rode pijl naar de oorspronkelijke Wc-deur.    

 

Bezwaar D: veranderen draairichting deuren 
De tochtdeur tussen de entreehal en de gang draaide oorspronkelijk rechtsom de gang in. Die draaiing is in het 
verbouwingsplan gewijzigd terwijl het oorspronkelijke kozijn dat niet toelaat zoals op de foto goed te zien is.  
De wc-deur draaide op zijn oorspronkelijke plek de gang in, vanuit de gang gezien naar links. 
 
Op de werktekening van Dura Vermeer worden deur en kozijn van de tochtdeur tussen entreehal en gang iets 
verplaatst (namelijk gelijkgetrokken met de dragende muur). Het oorspronkelijke kozijn van de brede opening tussen 
winkel en entreehal wordt op de werktekening niet teruggeplaatst. Zie illustratie hieronder. 

 
Bezwaar E: weglaten van rookkanalen op de plek waar die waren 
In het verbouwingsplan van Dura Vermeer worden de schachten van de rookkanalen in de winkel en in de keuken 
niet aangegeven, terwijl die onderdeel van de oorspronkelijke plattegrond zijn. Tot nu zijn die kanalen bij de sloop 
nog wel gespaard. De schacht van het ontluchtingskanaal in de WC is gesloopt.  
De rook- en ontluchtingskanalen zijn een onderdeel van de oorspronkelijke plattegrond en zouden als zodanig 
afleesbaar gehandhaafd moeten blijven, ook als zij hun functionaliteit in de nieuwe opzet verliezen. 
(Zie illustratie op de volgende bladzijde.) 
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Bezwaar F: weglaten raampje tussen wc en keuken 
In het verbouwingsplan wordt het raampje tussen wc en keuken weggelaten. Als onderdeel van het daglichtplan van 
die tijd is dat een essentieel onderdeel van de plattegrond.  

 

Bezwaar G: rechttrekken van een muur op eenhoog waarin niet toevallig een knik zat  
In het verbouwingsplan van Dura Vermeer wordt op eenhoog een scheidingswand tussen de kamer van 6 Eenhoog 
en de bajonetverdieping van 6H ‘rechtgetrokken’. Zie vergelijking met de oorspronkelijke plattegrond van Van der 
Pek en foto’s van de bestaande situatie hieronder.   
De daar aanwezige knik in de muur is onderdeel van de oorspronkelijke plattegrond van Van der Pek, een knik die 
nodig was (en is) om bovenaan de trap van 6 huis voldoende draairuimte te creëren. In zijn plattegrond verborg Van 
der Pek die knik in de wandkasten van 6 Eenhoog.  
 
Het knikje in de muur is een van de karakteristieke oplossingen die Van der Pek moest bedenken om het trappenhuis 
van de winkelwoning in een waaiervormige plattegrond in te passen. Een ander voorbeeld van zo’n ad hoc oplossing 
zijn de driehoekige wandkasten in de keuken en in de bajonetkamer op eenhoog.  
 

 
De slopers die in de woonkamer van 6 Eenhoog bezig waren, hadden een werktekening van Dura Vermeer waarin de 
muur rechtgetrokken wordt. Bij het weghakken zagen ze de onregelmatigheid en stopten ze daar het sloopwerk.  
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Bezwaar J: Schrob-putje in winkel en waterpunt fonteintje staan op het verbouwingsplan niet aangegeven. 

     
Het schrobputje is een essentieel onderdeel van de plattegrond en moet bij het reconstrueren van de terrazzovloer 
worden gereconstrueerd. Als het rooster op het putje niet weggenomen en bewaard is, moet het opnieuw gemaakt 
worden. In de vloer moeten ook leidingen worden aangebracht voor water en afvoer en in het tegelwerk van de 
niet-dragende muur moet de uitsparing voor het fonteintje teruggebracht worden.   

RUIMTELIJKHEID 
De ruimtelijkheid is een wezenlijk onderdeel van het bouwkundig interieur: de maatverhoudingen in de winkelruimte, 
de kamers, de gang en de centrale hal, Het behoud en de ‘ervaarbaarheid’ van die ruimtelijkheid zijn daarom 
uitgangspunt.  
Voor behoud van de ruimtelijkheid is het belangrijk de maatverhoudingen van de ruimten ongewijzigd te laten.  
De ervaring van ruimtelijkheid wordt versterkt door de bovenlichten van de deuren in de niet-dragende wanden: 
boven de tochtdeur in de entreehal en boven de deuren van de WC en de keuken, door het raampje in de wand tussen 
keuken en WC en door het bovenlicht van de deur tussen winkel en centrale hal. (zie afbeelding) 

 

De ervaring van ruimtelijkheid wordt ook beïnvloed door de afwerking van de wanden en plafonds en door het 
kleurenpakket op de wanden en het opstaande houtwerk. Als je de afwerking en het kleurenpakket verandert, 
verandert ook de ervaring van ruimtelijkheid. Dat is een reden om beide zo goed mogelijk te behouden (op dragende 
muren en het opstaande houtwerk) en waar nodig te reconstrueren (op de niet-dragende muren en de plafonds).  
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Bezwaar H 
Door het aanbrengen van verlaagde plafonds in gang, centrale hal, keuken en woonkamers worden de proporties 
van het interieur en de ruimtelijkheid gewijzigd. Doordat de vensters van de bovenlichten oorspronkelijk zeer dicht 
onder het plafond begonnen, zal een verlaagd plafond het zicht op het kozijn en de vensters en ook de lichtinval 
wijzigen. Het daglichtplan met bovenlichten en glasdeuren was een essentieel onderdeel van het oorspronkelijke 
interieur, een opzet zoals in die tijd gebruikelijk.    

Bezwaar I 
In het verbouwingsplan van Dura Vermeer worden op de niet-dragende tussenwand in de entreehal geen tegels 
teruggeplaatst. Het authentieke karakter en de ervaring van ruimtelijkheid van de entreehal worden daarmee 
onaanvaardbaar gewijzigd. Het ten onrechte plaatsen van een deur in die tegelwand is al bij bezwaar B besproken. 

De oorspronkelijke tegelwand en de wand na wegnemen van de tegels.  

 

Bezwaar K:  
Onduidelijkheid over  
Het behoud van de afwerking en het kleurenpakket van de wanden van dragende muren en het opstaand houtwerk  
De reconstructie van de terrazzovloer,  
De afwerking wanden van niet-dragende muren en plafonds.  
En: 
Bedekken met nieuwe betegeling, wandplaten of met vaste keukenkasten van kenmerkende onderdelen van het als 
geheel als monumentaal erkende interieur. 

 
Terrazzovloer 
Bij het verbouwingsplan van Dura Vermeer is een 
reconstructieplan van Bureau Vlaardingerbroek gevoegd (Bijlage 
8) waarin de reconstructie van de terrazzovloer is getekend. Het 
architectenbureau heeft volgens onze informatie gedetailleerde 
foto’s van de vloer genomen om de daarin vóór de sloop 
aanwezige gebruikssporen (veranderingen en reparaties) 
nauwkeurig te kunnen reconstrueren. In de tekening is daarvan 
geen spoor te ontdekken. De door ons ter illustratie in de 
tekening hiernaast geplaatste foto’s van de vloer geven daar 
voorbeelden van.  Aan de gereconstrueerde vloer zouden de 
veranderingen en beschadigingen afleesbaar moeten zijn.  
De werktekening maakt verder niet duidelijk of het 
niveauverschil tussen de vloeren van de woning en de 
terrazzovloer van entreehal en winkel wordt teruggebracht, 

evenmin wordt duidelijk of de oorspronkelijke opstaande rand van de vloer wordt hersteld/gereconstrueerd. 
Verder valt op dat het kenmerkende schrob-putje met de leidingen voor aan en afvoer in de tekening zijn 
weggelaten. Dat is een afwijking van de plattegrond. (J) 
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Wanden, plafonds, houtwerk, verflagenpakket 
In het verbouwingsplan van Dura Vermeer wordt onvoldoende duidelijk op welke wijze de niet-dragende wanden en 
plafonds qua opbouw en afwerking worden gereconstrueerd. Ook wordt niet vermeld wat er met de oorspronkelijke 
afwerking en kleurstelling van de dragende wanden en al het houtwerk wordt gedaan. Het bijzondere van het 
overgeleverde interieur was en is dat het kleurpakket in verflagen daarin afleesbaar is. De afwerking van de wanden 
en de plafonds (gereconstrueerd na sloop of bij de herstelfundering behouden) bepaalt uiteindelijk de ervaring van 
ruimtelijkheid en de als bijzonder aangemerkte “authentieke sfeer”. 
 

 

 

 
(Zie voor meer illustraties bijlage 10) 
 

Bedekken tegelwerk winkel en behangselresten slaapkamer 
beneden 
Door kenmerkende delen van het interieur te bedekken met 
wandplaten (aangegeven met blauwe lijnen en K) en met een 
volledige keuken- en badkamerinrichting wordt de 
afleesbaarheid van de oorspronkelijke plattegrond en de 
beleefbaarheid van de oorspronkelijke ruimtelijkheid 
verhinderd. De in 2019 -2021 nog beleefbare “authentieke 
sfeer” van de winkelwoning is dan bij betreding van de 
oorspronkelijke entreehal en winkel niet meer aanwezig.  
 
Het argument dat zoiets noodzakelijk is om het monument 
verkoopbaar te maken, snijdt geen hout. Dat de 
monumentale waarden verbouwing tot koopwoning heel 
lastig en bijna onmogelijk maken is waar. Maar vanaf begin 
2020 was bekend dat Stadsherstel het monument wilde 
aankopen om het in de overgeleverde staat te bewaren en er 
een publieke functie aan te geven. Er was dus wel aankoop  
mogelijk. Monumenten en Archeologie en de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit konden daarvan op de hoogte zijn. Het 
vasthouden aan het behoud van de oorspronkelijk 
plattegrond en de ruimtelijkheid bij het beschermen van het 
monument had aankoop niet noodzakelijk verhinderd.  
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Conclusie 
Het interieur van de winkelwoning uit 1919-20 dat als ‘van hoge cultuurhistorische waarde’ aangemerkt tot 
gemeentelijk monument werd aangewezen, wordt door goedkeuring van de door Dura Vermeer voorgestelde 
verbouwing tot woning onherkenbaar en bovendien aan het publieke oog onttrokken. Het is een raadsel dat een 
interieur dat als geheel als zeer zeldzaam en van hoge cultuurhistorische waarde bestempeld is en gemeentelijk 
monument werd, door de toekenning van de omgevingsvergunning zo mag worden onttakeld.  
   
Context van de ingediende bezwaren 
 
Beschermd als ensemble? 
De Stichting Monumenten Amsterdam-Noord (SMAN) vroeg op 5 november 2019 (!) in een zienswijze (ten aanzien 
NO19-03532/UIT-19-08424) een uitspraak over het volgende: “Die status (van gemeentelijk monument)kan onzes 
inziens alleen betekenen dat het nog vrijwel authentieke interieur van die winkelwoning als geheel wordt beschermd. 
De bescherming betreft dan alle bouwkundige elementen in hun nog vrijwel oorspronkelijke staat én de 
gebruikssporen van 50 jaar bewoning en 100 jaar bedrijfsvoering.” (Bijlage 4) 
 
Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument (VN2019-009445) in oktober 2020 werd de zienswijze van SMAN niet 
bij de stukken gevoegd en er werd in de nota van beantwoording door het stadsdeelbestuur niet op gereageerd. 
Ondanks telefonische en schriftelijke vragen om het herstellen van die onrechtmatigheid, is daar tot op heden door 
het DB van stadsdeel Amsterdam-Noord niet op gereageerd. Als reden voor het niet behandelen van de zienswijze 
werd genoemd: ‘vergeten’. Daardoor bleef de vraag liggen of met de aanwijzing het bouwkundig interieur 
uitdrukkelijk als ensemble beschermd is of dat alleen onderdelen daarvan bescherming behoeven. (Zie ook bijlage 9: 
een tijdlijn van het vinden van de winkelwoning tot nu.) Inmiddels is gebleken dat de aanwijzing inderdaad voor 
meer dan een uitleg vatbaar was.  
 
De door ons genoemde bezwaren tegen het verbouwingsplan van Dura Vermeer moeten mede in dat licht bezien 
worden. De gemeente heeft nooit expliciet geantwoord op de vraag of het bouwkundig interieur door de aanwijzing 
als ensemble beschermd zou zijn, terwijl ze die zienswijze formeel wel had moeten behandelen. In de praktijk blijkt 
nu dat Monumenten en Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het bouwkundig interieur aanvankelijk 
wel als geheel leken te beschermen, maar het nu uiteindelijk NIET als ensemble opvatten en daardoor ingrepen 
toestaan die bij aanwijzing tot ensemble uitgesloten zouden zijn.   
 
Het argument dat aanwijzing als ensemble het onmogelijk zou hebben gemaakt Begoniastraat 6 huis te renoveren 
en als woning te verkopen, kon in november 2020 geen reden zijn aanwijzing als ensemble af te wijzen. Vanaf begin 
2020 was het de gemeente bekend dat Stadsherstel bereid was Begoniastraat 6 huis in de toen aanwezige staat te 
kopen en het (na herstelfundering) in die staat te behouden en te verhuren voor een publieke functie. Er zijn in 2020 
en 2021 daarover verschillende gesprekken geweest tussen Ymere, Dura Vermeer en Stadsherstel.  
 
Wij dienen dit bezwaarschrift in wetende dat de gemeente op 20 april 2022 Ymere, Dura Vermeer, Stadsherstel en 
HCAN/SMAN bijeenriep om - ondanks de al toegekende omgevingsvergunning - te voorkomen dat Begoniastraat 6 
huis een gerenoveerde woning wordt en alsnog te bereiken dat de oorspronkelijke winkelwoning in de 
overgeleverde staat wordt aangekocht om er een publieke functie aan te geven. Dat is een poging het interieur van 
Begoniastraat 6 huis alsnog als ensemble te beschermen.  
 


