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1 Inleiding 
Weesp heeft 46 karakteristieke panden aangewezen. Dit zijn 
panden die door hun hoofdvorm, verkaveling, typologie en 
cultuurhistorische waarde kenmerkend zijn voor Weesp. Je zou 
kunnen zeggen dat het typisch Weesper panden zijn. Ze vallen niet 
op door hun bijzondere architectuur zoals de monumenten, maar 
vertellen hun eigen verhaal. Het verhaal van de arbeiders, de 
boeren en de scholieren van Weesp. De gemeente wil deze panden 
behouden voor de toekomst door ze te beschermen via het 
bestemmingsplan.   

1.1 Aanleiding 
De directe aanleiding voor het aanwijzen van de karakteristieke 
panden is de constatering dat er in de afgelopen jaren een aantal 
panden zonder monumentenstatus in het beschermd stadsgezicht 
zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De status “beschermd 
stadsgezicht” biedt onvoldoende bescherming voor het behoud van 
deze panden. Bovendien verandert er op dit moment veel in het 
landelijke gebied. Er zijn veel agrarische bedrijven zonder opvolger. 
De boerderijen krijgen een woonfunctie of huisvesten een ander 
bedrijfstype. Dit leidt soms tot sloop van boerderijen die 
kenmerkend zijn voor Weesp maar geen monumentale status 
hebben. Bovendien ligt er sinds 1 januari 2012 door een 
wetswijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna Bro) een 
verplichting voor gemeenten om aandacht te schenken aan 
cultuurhistorie in de bestemmingsplannen. Op dat moment werkte 
de gemeente aan drie nieuwe bestemmingplannen voor het 
stedelijk gebied, het landelijk gebied en de bedrijventerreinen. De 
wens tot een betere bescherming en een grotere aandacht voor 
cultuurhistorie hebben geleid tot het huidige rapport. 

1.2 Huidige wetgeving 
Binnen de huidige wetgeving is het beschermd stadsgezicht 
beschermd door de Monumentenwet, Wet ruimtelijke ordening en 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Monumentenwet 
stelt dat de gemeenteraad ter bescherming van het beschermd 
stadsgezicht een bestemmingsplan vaststelt. In het vigerende 
bestemmingsplan is opgenomen dat een aanlegvergunning nodig is 
voor het slopen van een pand in het beschermd stadsgezicht. 
Daarnaast is vastgelegd dat het slopen slechts is toegestaan als 
“het noodzakelijk is ter uitvoering van een bouwvergunning of ter 
verwezenlijking van de in het plan gegeven bestemming dan wel 
indien de schoonheid en het karakter van het beschermde 
stadsgezicht niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast”.  

 

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat 
het verboden is een bouwwerk te slopen in een beschermd stads- 
of dorpsgezicht zonder vergunning. In de praktijk komt het er op 
neer dat pas een sloopvergunning wordt afgegeven op het moment 
dat er een goedgekeurd nieuwbouwplan ligt dat voldoet aan alle 
eisen (van de welstandsnota) die aan gebouwen in het beschermd 
stadsgezicht gesteld worden. 

1.3 Nieuwe bestemmingsplannen 
De nieuwe bestemmingsplannen worden medio 2013 vastgesteld. 
De gemeente wil het beschermd stadsgezicht in deze 
bestemmingsplannen beter beschermen. We daarnaast hebben 
onderzocht of er buiten het beschermd stadsgezicht panden zijn die 
ook in aanmerking komen voor deze bescherming. Het resultaat 
van dit onderzoek zijn de aanwijzing van de karakteristieke panden 

In de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe 
bestemmingsplannen (versie 19 oktober 2011) is het volgende 
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opgenomen over de bescherming van panden in het beschermd 
stadsgezicht: 

“Het beschermde stadsgezicht van Weesp kent een aantal 
beeldbepalende panden die geen monumentale status hebben, 
maar wel behoudenswaardig zijn. Deze panden genieten dus niet 
via bijvoorbeeld de Monumentenwet of Erfgoedverordening 
bescherming. Het bestemmingsplan is het geëigende instrument om 
deze bescherming te bieden. In het bestemmingsplan wordt daarom 
bepaald dat binnen het beschermd stadsgezicht het bouwen 
uitsluitend mag geschieden ten behoeve van het behoud en herstel 
van de bestaande bebouwing, inclusief een sloopverbod. 
Vervolgens kan hier van afgeweken worden, indien behoud en 
herstel niet meer haalbaar dan wel wenselijk zijn.”  

Deze beeldbepalende panden staan dus niet alleen in het 
beschermd stadsgezicht, maar ook daar buiten. Dat is zowel in de 
binnenstad (maar buiten het beschermd stadsgezicht) als in het 
landelijk gebied. De gemeente heeft besloten om het 
bovengenoemde sloopverbod breder in te zetten, voor het 
beschermd stadsgezicht, voor een aantal aangewezen panden in 
de binnenstad maar buiten het beschermd stadsgezicht en voor een 
aantal aangewezen panden in het landelijke gebied. 

 

1.4 Leeswijzer 
Het document start na de inleiding met een beschrijving van de 
werkwijze; de manier waarop de gemeente de karakteristieke 
panden heeft geselecteerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
kenmerken van de karakteristieke bebouwing in Weesp opgesomd. 
Er is een onderscheid gemaakt tussen de panden in de het stedelijk 
gebied en de panden in het landelijk gebied. De karakteristieke 
kenmerken van de panden in deze twee gebieden verschillen 
namelijk van elkaar. In hoofdstuk 4, de conclusie, wordt het 
overzicht van de karakteristieke panden gegeven.   
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In de bijlagen is de neerslag van de waardering weergegeven. Per 
gebied is de alfabetische volgorde van de straatnamen 
aangehouden. Iedere wijk of straat wordt ingeleid met een 
algemene beschrijving die grotendeels uit de Welstandsnota 2010 is 
overgenomen. Vervolgens worden per pand de volgende zaken 
aangegeven: 

• afbeelding van de kadastrale kaart; 

• afbeelding van een luchtfoto; 

• Afbeelding van het pand zelf 

• opsomming van cultuurhistorische en de 
stedenbouwkundige waarden. De positieve waarden zijn 
aangegeven met een plusteken (+) en de negatieve met een 
minteken (-); 

• de kenmerken van de panden en 

• een toelichting  

 

Uit deze waardering wordt duidelijk dat een pand als karakteristiek 
aangemerkt kan worden. 

2 Werkwijze 
Gezien de korte tijdspanne waarin dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden, is er gezocht naar een efficiënte en zorgvuldige 
werkwijze. Er is gekozen om van zoveel mogelijk bestaande 
informatie gebruik te maken. De beeldbepalende panden zijn op de 
volgende wijze geselecteerd. Allereerst zijn alle bestaande 
inventarisaties naast elkaar gelegd. Dit zijn: 

• monumenten Inventarisatie Project (MIP); 

• monumenten Selectie Project (MSP); 

• rehabilitatieplan 1985; 

• beeldbepalende panden 1988; 

• lijst objecten van Menno van Coehoorn (met verzoek tot 
aanwijzing tot rijksmonument); 

• boerderijen inventarisatie Historische Kring Weesp 2002-
2003; 

• lijst met rijksmonumenten, gemeentelijk en provinciale 
monumenten. 

 

Deze lijsten met panden zijn gecontroleerd op overlap, gesloopte 
panden, verleende (sloop)vergunningen en inmiddels als monument 
aangewezen panden. Na controle bleef er een lijst van ca. 100 
panden over. Deze panden zijn stuk voor stuk gewaardeerd.  

 

Een deel van de panden aan de Korte Muiderweg zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat dit deel van de gemeente niet wordt 
opgenomen in één van de drie nieuwe bestemmingsplannen. 

 

2.1 Waarderingscriteria 
In deze opgave gaat het niet om het benoemen van monumenten, 
maar om het benoemen van de ruimtelijke kwaliteit van Weesp en 
de het belang van de panden voor de Weesper geschiedenis. Het 
bestemmingsplan biedt namelijk de mogelijkheid om de ruimtelijke 
kwaliteit te beschermen en niet de beeldkwaliteit. Een beschrijving 
van de beeldkwaliteit hoort thuis in de Welstandsnota.  

 

Voor de waardering van de panden is gebruik gemaakt van de 
waarderingslijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(hierna: RCE). Uit voorbeelden van andere gemeenten blijkt 
namelijk dat zij meestal een afgeleide van deze lijst gebruiken. 
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Bovendien wordt de waarderingslijst van de RCE al jaren toegepast: 
het is een beproefde en bruikbare lijst.  

Er gekozen om van de waarderingslijst van de RCE alleen de 
onderdelen “cultuurhistorische waarden” en “situationele & 
ensemble waarden” te gebruiken. De zogenaamde 
“architectuurwaarden” hebben we gebruikt om de panden te kunnen 
beschrijven. Het gaat hierbij om: bouwstijl of typologie, bouwmassa 
of hoofdvorm, dakvorm en materiaalgebruik. Een afbeelding van de 
gebruikte waarderingslijst staat op de deze pagina.  

2.2 Advies welstands- en monumentencommissie 
Van elk geïnventariseerd pand is vastgesteld of het wel of niet in 
aanmerking komt voor een bescherming door het te benoemen als 
karakteristiek pand. Deze conclusies zijn voorgelegd aan de leden 
van welstands- en monumentencommissie Weesp. Het advies van 
deze commissie is doorslaggevend geweest om de panden aan te 
wijzen.  

 

2.3 Vervolg 
De lijst met aan te wijzen panden is als onderdeel van het 
bestemmingsplan aan het college ter goedkeuring voorgelegd. De 
karakteristieke panden zijn opgenomen met een aanduiding op de 
(ontwerp) bestemmingsplankaart. 
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3 De karakteristieke bebouwing van 
Weesp 

De geschiedenis van Weesp kent verschillende bloeiperioden. In 
deze tijden van voorspoed is de stad verfraaid en uitgebreid. De 
sporen van deze perioden zijn nu nog steeds zichtbaar in Weesp. 
Om er voor te zorgen dat deze bebouwingskarakteristiek behouden 
blijft, is besloten om karakteristieke panden aan te wijzen.  

 

De opvallendste bloeiperiode waar nog veel gebouwen van terug te 
vinden zijn, heeft plaats gevonden tussen 1850 en 1940. Dit geldt 
zowel voor het landelijk gebied als de binnenstad. De zuivelindustrie 
kwam in die tijd op en er ontstonden veel melkveehouderijen in de 
gemeente Weesp. Daarnaast ontstonden er in de stad allerlei 
fabrieken, waarvan de cacaofabriek van Van Houten de meest 
bekende is. Het personeel van deze fabrieken zochten naar 
woningen in Weesp. Hierdoor zijn er veel seriematig gebouwde 
woningen uit die tijd.  

 

3.1 Binnenstad 
De karakteristieke bebouwing in de binnenstad is met name 
gebouwd om de arbeiders van de fabrieken te huisvesten. 
Daarnaast zijn er enkele bijzondere gebouwen zoals een 
schoolgebouw en een kerkgebouw. De woningen kenmerken zich 
door: 

• een bouwjaar tussen 1850 en 1930; 

• meerdere woningen in een pand; 

• hoofdvorm van 1 of 2 bouwlagen met kap of met plat dak 
met achterschild; 

• gebouwd in de rooilijn; 

• seriematige bebouwing; 

• veelal meerdere woningen onder een doorgaand dak; 

• zadeldaken, mansardedaken of platte daken; 

• toepassing van rode bakstenen, gepleisterde gevels en 
keramische dakpannen (rood of gesmoord). 

 

3.2 Landelijk gebied 
In het landelijk gebied rondom Weesp zijn grofweg twee soorten 
karakteristieke bebouwing te vinden: de boerderijen en de houten 
bebouwing rondom fort Ossenmarkt en fort Uitermeer. 

Kringenwet 
Weesp viel als vestingstad onder de Kringenwet van 21 december 
1853. Dit betekende dat buiten de vestinggrens slechts onder 
bepaalde voorwaarden kon worden gebouwd. De wet voorzag in 
drie kringen: 

• Eerste kring rond de stad: 300 meter: alleen houten huizen 

• Tweede kring rond de stad: 600 meter: gedeeltelijk stenen 
huizen  

• Derde kring rond de stad: 1 km: alle materialen toegestaan 

De bovengenoemde kringen worden ook wel de verboden kringen 
genoemd. De Kringenwet werd pas in 1953 opgeheven. Buiten het 
beschermd stadsgezicht zijn nog een aantal voorbeelden van deze 
houten bebouwing te vinden. Dit zijn zowel woningen als 
boerderijen. Het opvallendste kenmerk is het materiaal waarvan ze 
zijn vervaardigd zijn: hout.  
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Kaart met de verboden kringen rond Weesp uit 1912 

Boerderijen 
Weesp omvat een groot landelijk gebied rondom de stad. De 
karakteristieke boerderijen en bijbehorende percelen kenmerken 
zich door:  

• een bouwjaar tussen 1850 en 1900; 

• hoofdrichting bebouwing is evenwijdig aan lengterichting van 
het perceel; 

• nokrichting bedrijfsgebouw eveneens evenwijdig aan de 
lengterichting van het perceel; 

• nokrichting van het woongedeelte is zowel evenwijdig aan 
de lengterichting van het perceel als dwars erop; 

• bedrijfsgebouwen gesitueerd achter het woongedeelte 
(onder een dak); 

• extra bedrijfsgebouwen gesitueerd naast het woongedeelte, 
gescheiden door een weg; 

• hooiberg gesitueerd achter het bedrijfsgedeelte; 

• 1 bouwlaag met kap als hoofdvorm; 

• bermsloot voor het voorerf; 

• op het zij en/of voorerf is een boomgaard; 

• perceel is omringd door sloten 

• hoofdbebouwing ligt aan de voet van de dijk indien gelegen 
aan de Vecht; 

• zomerhuizen vlak naast de hoofdbebouwing met eenzelfde 
hoofd- en nokrichting; 

• zadeldaken, schilddaken of mansardedaken, vaak met een 
wolfseind; 

• toepassing van rode bakstenen en gesmoorde dakpannen. 

 



 10 

4 Conclusie 
De inventarisatie en waardering van de panden heeft geleid tot het 
benoemen van 46 karakteristieke panden. Het gaat hierbij vaak om 
ensembles. Bijvoorbeeld een rij woningen of een boerderij met 
zomerhuis. De bedoeling is om het ensemble te behouden, daarom 
zijn ze als één karakteristiek pand benoemd. Het gaat om 7 houten 
gebouwen, 25 boerderijen en 14 gebouwen rond de binnenstad. 
Hieronder volgt een opsomming van de adressen. In de bijlagen is 
de waardering van elk pand opgenomen. Er is gebruik gemaakt van 
de indeling en beschrijvingen van de Welstandsnota om aansluiting 
te zoeken bij de bestaande regelgeving 

 

4.1 Woongebouwen en bijzondere gebouwen 
rond de binnenstad 

Blomstraat 22, Jozefschool 

Emmastraat 4 t/m 24, 1 t/m 25 

Herenstraat 1, 1a, Kerklaan 9, 11, 13 

Herenstraat 11 t/m 21 (oneven) 

Korte Muiderweg 4 en 6 

Papelaan 6, hersteld Apostolische Gemeente Weesp 

Singel 75 t/m 81 

Singel 83 

Het rode dorp: Talmastraat, dr. Schaepmanstraat, Singel 

Tuinkade 1 t/m 17 

Herensingel 11 en 13 

Spoorstraat 1t/m 7, Stationsweg 18 t/m 26 (even) 

Stationsplein 1a, 1 t/m 25 (oneven) 

J.A. Fijnvandraatlaan 2a 

 

4.2 Houten gebouwen 
Keverdijk 1 

Keverdijk 2 

Keverdijk 3 t/m 6 

Lange Muiderweg 6 

Lange Muiderweg 8 

’s Gravelandseweg 5 

’s Gravelandseweg 36 

 

4.3 Boerderijen  
Aetsveldseweg 3 

Dammerweg 8 en 9 

Horn 20 

Horn 26 

Kanaaldijk 1 

Keverdijk 10 

Lage Klompweg 17 

Lange Muiderweg 14a 

Lange Muiderweg 20 

Lange Muiderweg 22 
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Lange Muiderweg 32  

’s Gravelandseweg 8 en 9 

’s Gravelandseweg 17 

’s Gravelandseweg 18 en 18a 

’s Gravelandseweg 19 

’s Gravelandseweg 20 

’s Gravelandseweg 23 en 23a 

’s Gravelandseweg 28 en 28a 

’s Gravelandseweg 29 en 30 

’s Gravelandseweg 31 en 31a 

’s Gravelandseweg 32, 32a en 32b 

’s Gravelandseweg 35 

Utrechtseweg 90 

Utrechtseweg 114 en 114a 

Utrechtseweg 118 en 118a 
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5 Bijlagen 
 

Stedelijk gebied Weesp 
 

1 

Binnenstad 2 
Stationsgebied 18 
Zuid II 23 
  
Landelijk gebied Weesp 
 

27 

Aetsveldseweg 29 
Dammerweg 33 
Gooilandseweg 38 
Horn 42 
Kanaaldijk 47 
Keverdijk 51 
Korte Muiderweg 57 
Lage Klompweg 61 
Lange Muiderweg 65 
’s Gravelandseweg 75 
Utrechtseweg 91 
 



Stedelijk gebied Weesp

1



Binnenstad

2



Binnenstad vanuit de lucht

3



Kenmerken

Algemeen
Tot de binnenstad van Weesp wordt het gebied gerekend, dat oorspronkelijk gelegen was binnen de stadsgrenzen tot 

medio 19e eeuw.  Voor dit gebied is het destijds opportuun geacht 3 verschillende bestemmingsplangebieden te 
onderscheiden: "Rond de Grobbe" (1987), "Binnen de Schansen" (1983) en "Herensingel-kwartier" (1994). Een 
belangrijk argument hiervoor was de aanwezigheid - naast de woonfunctie - van de centrumfuncties in het centrale 
deel "Rond de Grobbe".

De binnenstad van Weesp is op 21 juni 1982 aangewezen als 'beschermd stadsgezicht' (zie kaartje aan begin van deel 
III). 

Tot het gebied van de Binnenstad, maar niet tot het beschermde gezicht, behoren globaal het gebied vanaf de erven 
van de gebouwen aan de Herengracht tot aan de Herensingel en het gebied vanaf de erven van de gebouwen aan 
de Achtergracht tot aan de Singel. Niet behorend bij de Binnenstad, maar wel behorend bij de beschermde gezicht 
zijn de 'vuurlinie-woningen' aan het Molenpad en de Utrechtseweg.

De in de 17e eeuw gerealiseerde 'schansen' (vier van de acht) zijn nog steeds feitelijk aanwezig aan de zuid- en 
oostkant; m.b.t. de west- en noordgrens zijn de aanzetten (nooit voltooid) qua contour nog herkenbaar: 
respectievelijk Hugo de Grootlaan-Singel en Papelaan-Herensingel-Stationsweg.

Stedenbouwkundige structuur
De stedenbouwkundige structuur van de Binnenstad is vooral bepaald door de historische ontwikkeling van de 

nederzetting: aanvankelijk ontstaan op de kruising van de Vecht en Smal Weesp en in langsrichting ontwikkeld 
parallel aan de Vecht (1350 -1550), in 2 fasen 'uitgelegd' in westelijke richting (1550-1650) en tenslotte omsloten 
volgens het gedeeltelijk gerealiseerde fortificatieplan uit de 17e eeuw. De oorspronkelijke stedelijke structuur is 
vrijwel geheel in tact gebleven. *)

Lange lijnen parallel aan de Vecht zijn dominant in de structuur: dit betreft de hoofdstraten Hoogstraat, Middenstraat, 
Nieuwstraat, Oude Gracht/Nieuwstad, Achtergracht en Singel.

Twee assen daar dwars op zijn ook meer prominent (Groeneweg en Herengracht) en hebben een doorgaande 
verbinding. De overige straten zijn formele en informele kortsluitingen in de vorm van straten en stegen tussen de 
hoofdstraten. Ten noorden van de Herengracht is sprake van een meer gelijkwaardig stelsel van woonstraten rond 
min of meer gesloten woonblokken.

Opvallende - min of meer als afzonderlijk te beschouwen - buurtjes aan de oostzijde van het binnenstadsgebied zijn de 
Roskamstraat en het zgn. 'Rode dorp'. 4



Kenmerken 

De Roskamstraat is een doodlopende insteek met aan beide zijden een straatwand met karakteristieke oude, statige 
woonhui-zen, overwegend uit de 19e eeuw (binnen het beschermde stadsgezicht). Het betreft zowel individuele als 
korte reeksen met een wisselende voorgevelrooilijn en met voortuinen en soms zonder.

Het 'Rode dorp' is een samenhangend buurtje met kleinschalige eengezinsrijenhuizen aan de Singel, Talmastraat en 
Dr. Schaepmanstraat (grotendeels buiten het beschermde gezicht).

Het centrumwinkelapparaat bevindt zich in hoofdzaak op de assen Nieuwstraat - Slijkstraat  - Nieuwstad.  Centraal in 
het gebied is aan de Nieuwstraat het historische kerkgebouw (vanaf 14e eeuw) van de NH-gemeente prominent 
aanwezig, alsmede - even verderop - het monumentale raadhuis (1772-1776). Voor het overige zijn o.a. als 
bijzondere gebouwen nog te noemen de markante RK.-kerk aan de Herengracht, de Evangelisch Lutherse kerk en 
de kerk van de Evangelische Gemeente aan Nieuwstad, de kerk van de Ned. Prot. Bond aan de Oude Gracht, het 
politiebureau, het postkantoor, de bibliotheek, het schoolgebouw van de St. Jozefschool aan de Blomstraat en het 
gebouw van het sociaal-culturele centrum "City of Wesopa". 

De horecafunctie is zowel binnen als buiten het winkelgebied ruim vertegenwoordigd.
Als hoofd-groenstructuur is aan te merken de hoofdzakelijk groen ingerichte bastions
(en derhalve vanwege de oorspronkelijke functie gecombineerd met omvangrijk water).
De  hoofd-waterstructuur wordt gevormd door de Vecht en Smal Weesp, alsmede de centrale gracht Oude 

Gracht/Nieuwstad en het complementaire water bij de bastions.
Tenslotte is als opvallende deelstructuur nog te noemen het verdedigingswerk annex waterpartij - 'torenfort' - aan de 

Ossenmarkt.
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Kenmerken

Bebouwingskarakteristiek
De bebouwing kenmerkt zich door kleinschaligheid van individuele panden in aaneengesloten straatwanden, waarin de 

rijksmonumenten de 'dragers' zijn van het monumentale en beschermde stadsgezicht.  Kenmerkend zijn de relatief 
geringe verschillen in omvang van de panden en het traditionele materiaalgebruik: metselwerk in baksteen voor de 
gevels en keramische pannen op de daken.  Grote bloeiperioden zijn aan Weesp voorbijgegaan: de bebouwing 
heeft een overwegend sobere verschijningsvorm; de materialisatie, detaillering en ornamentiek van de historische 
panden heeft over het algemeen een bescheiden karakter.

Binnen het stadsweefsel zijn op verschillende plekken nieuwbouwplannen gerealiseerd, zowel individueel als in kleinere 
reeksen. Over het algemeen kan vastgesteld worden, dat deze vervangende nieuwbouw een meer eigentijdse -
soms zeer gedateerde - uitstraling heeft gekregen, maar dat de schaal, gevelopbouw en materialisatie goed 
aansluiten op die van de historische binnenstad. Een geheel eigen positie en vormgeving hebben de panden aan 
de Roskamstraat: in 2 bouwlagen, een sprekende gootlijst en een kap; de gevels in bruine baksteen met 
regelmatige reeksen gelijke ramen, een grijs-gesmoorde keramische pan op de daken en 'klassieke' dakkapellen. 
Ook deze unieke samenhang is zeer behoudeniswaard en verdient dan ook zijn plaats binnen het bescherm-de 
stadsgezicht.

Tenslotte valt het 'Rode dorp' op als een vroege 20e eeuwse verkaveling met kleinschalige, ambachtelijk gedetailleerde 
rijenwoningen. De panden zijn opgebouwd in één bouwlaag en een mansardekap, waarbinnen een vrijwel 
volledige 2e verdieping. De langskap van de mansarde wordt afgewisseld met dito topgevels. De gevels zijn met 
een rode baksteen opgetrokken, op de daken ligt een rode keramische pan. De bouwstijl verwijst enigszins naar de 
'Amsterdamse School'.

Waardering
De binnenstad van Weesp ontleent zijn waarde in de eerste plaats aan de nog vrij complete historische structuur en de 

gemoedelijke kleinschaligheid en homogeniteit van het stedelijke weefsel (vormentaal en materiaaltoepassing van 
de panden). Daarnaast is het gebied van grote betekenis, vanwege de belangrijke forumfunctie: 
winkelvoor-zieningen, dienstverlening en publieke functies maken de binnenstad tot een ontmoetingsplaats voor 
alle soorten gebruikers en bezoekers. Vervolgens mag de belangrijke potentie als gebied voor specifiek stedelijk 
wonen niet onvermeld blijven. De waardering voor de beeldkwaliteit van de historische binnenstad komt vooral tot 
uiting in de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht.
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Blomstraat 22 Jozefschool

Cultuurhistorische 
waarde
+ gebouw met bijzondere functie (school)  

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ onder hoek t.o.v. aanliggende percelen

+ gebouwd naast rooms-katholieke kerk

Kenmerken
bouwstijl: schoolgebouw 1933

hoofdvorm: 2 bouwlagen met kap, 
rechthoekige plattegrond met 
verbijzondering op de kop bij de 
entree

dakvorm: zadeldak

materiaal: rode baksteen en 
gesmoorde romaanse pannen

Ik ben gelegd door pastoor J. van Veen op 1 
september 1933

Toelichting
Gebouwd als rooms-katholieke 
lagere jongensschool H. 
Laurentius. Ligt onder een hoek ten 
opzichte van de overige 
bebouwing. Langs de 
perceelsgrens met het Binnenhof 
liep vroeger een sloot. Wijkt als 
bijzonder gebouw af van de 
algemene kenmerken van de 
karakteristieke panden, maar is in 
hoofdvorm en detail een 
karakteristiek pand voor Weesp 

7



Emmastraat 4 t/m 24, 1 t/m 25

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie van seriematig 
gebouwde woningen

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact, alle aan- en uitbouwen 
zijn gesitueerd aan de achterzijde

+ vormt ensemble met gelijkvormige 
woningen in de straat

Kenmerken
bouwstijl: seriematig gebouwde 
woningen 1904

hoofdvorm: 1 bouwlaag met 
gezamenlijke kap. gedeeltelijke 
schijngevel

dakvorm: ¾ mansarde kap

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Straat met aan twee zijden 
voorbeelden van woninguitbreiding 
rond de vorige eeuwwisseling. De 
gevels hebben een verschillende 
gevelinvulling maar vormen wel een 
geheel.

8



Herenstraat 1, 1a, Kerklaan 9, 11, 13

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ gesitueerd op de hoek

+ afgeschuinde hoek aan het pand geeft de 
Herenstraat aan. 

Kenmerken
bouwstijl:  4 woningen met winkel

hoofdvorm: 2 bouwlagen met kap, 
afgeschuinde hoek op het 
noordwesten met dakkapel

dakvorm: platdak met dakschild 
rondom

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan 

Toelichting
Bijzonder pand op markante plek. 
Ligt terug t.o.v. de rooilijn. 
Afgeschuinde hoek met dakkapel 
geeft overgang naar de Herenstraat
aan. Het pand omvat twee boven-
en twee benedenwoningen en 
winkelruimte.

9



Herenstraat 11 – 21 (oneven)

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

Kenmerken
Bouwstijl: woonblok met 4 boven-
en 4 benedenwoningen 1905

Hoofdvorm: 2 bouwlagen met kap

Dakvorm: 2 vierzijdige 
mansardekappen met ieder twee 
dakkapellen.

Materiaal: rode baksteen, bitumen

Toelichting
Voorbeeld van arbeiderswoningen 
van net na de vorige 
eeuwwisseling. De hoofdvorm is 
nog in tact.

10



Papelaan 6 hersteld Apostolische gemeente

Cultuurhistorische 
waarde
+ bijzonder gebouwtype (kerk) 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm herkenbaar ondanks moderne 
aanbouwen

+ herkenningspunt in de wijk

Kenmerken
Bouwstijl: kerkgebouw in 
Amsterdamse schoolstijl 1930

Hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap 
(een beukige zaalkerk) 

Dakvorm: zadeldak, steekkap met 
wolfseind

Materiaal: gele baksteen, rode VH 
dakpan

hersteld Apostolische gemeente 1930

Toelichting
In 1988 tot kantoor verbouwd 
kerkgebouw. Bijzondere 
gebouwvorm in een wijk met 
voornamelijk woningen. IJkpunt in 
een veranderende omgeving (veel 
nieuwbouw).

11



Singel 75 - 81

Cultuurhistorische 
waarde
+ bijzondere typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ vormt ensemble met naastgelegen 
woningblokje in dezelfde bouwstijl

Kenmerken
Bouwstijl: woonblok met 4 
woningen 1905 Art-nouveau

Hoofdvorm; 2 bouwlagen 

Dakvorm: plat dak met achterschild

Materiaal: rode baksteen, rode 
geglazuurde tuiles du Nord

Toelichting
Voortzetting in Art-nouveaustijl van 
de panden op nummer 67 t/m 73. Is 
een afwijkende stijl in Weesp en 
daarom een bijzonder rij met vier 
woningen. Het volgt met de rooilijn 
de contour van een (niet 
gerealiseerde) bastion van de 
vesting Weesp.

12



Singel 83

Cultuurhistorische 
waarde
+ bijzondere typologie (vrijstaand) in het 
stadscentrum 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ vrijstaande woning vormt knikpunt in het 
verloop van een bastion van vesting Weesp

Kenmerken
Bouwstijl: woonhuis 1880-1885 

Hoofdvorm: 1,5 bouwlaag met kap

Dakvorm: zadeldak

Materiaal: rode baksteen 
(voorgevel wit geschilderd), 
gesmoorde kruispannen

Toelichting
Een van de weinige vrijstaande 
woningen in het stadscentrum met 
bijzondere stedenbouwkundige 
ligging. 

13



Het Rode Dorp
Talmastraat 2 t/m 38 (even) en 1 t/m 35 (oneven) dr Schaepmanstraat 2 t/m 6 
(even) en 1 t/m 15 (oneven) Singel 1 t/m 45 (oneven)

Cultuurhistorische 
waarde
+ gebouwd door twee 
woningbouwverenigingen  

+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ ensemble van woningrijen

+ gebouwd op contouren van bastion van 
vesting Weesp

Kenmerken
bouwstijl: wijkje met woningrijen 
1921

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: mansardekap met 
steekkappen

materiaal: rode baksteen, rode VH-
pan

Toelichting
Het rode dorp is zo genoemd 
vanwege de kleur van de 
bouwmaterialen. Het is gebouwd 
door twee woningbouw-
verenigingen: de roomskatholieke
WBV St. Laurentius en de 
protestantse WBV Patrimonium. De 
wijk is gebouwd op een (nooit 
gerealiseerd) bastion van het 
westfront en volgt aan de 
buitenzijde de contouren ervan. 14



Het Rode Dorp

15



Tuinkade 1 t/m 17 (oneven)

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

Kenmerken
bouwstijl: rij met 9 woningen 1905-
1910

hoofdvorm: 2 bouwlagen

dakvorm: platdak met achter- en 
zijschild

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde holle dakpan

Toelichting
Kenmerkend woningbouwblok uit 
begin 20ste eeuw. 

16



Stationsgebied
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Stationsgebied vanuit de lucht
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Kenmerken
Hiertoe wordt gerekend het gebied ten noorden van de Herensingel vanaf de P.C. Boutensstraat tot en met het 

Muiderhof, én de oudere bebouwing aan de overzijde van het viaduct (Vechtzijde).
Stedenbouwkundige structuur
Het betreft twee - min of meer naar binnen gekeerde - woningbouwcomplexen uit de eind jaren '70, begin jaren '80 van 

de vorige eeuw aan beide zijden van het Stationsplein. Beide clusters worden in principe ontsloten via een 
'omtrekkende beweging': enerzijds vanaf de Simon Vestdijkstraat en anderzijds vanaf de Stationsweg- Spoorstraat 
over het viaduct.

Aan het Stationsweggedeelte parallel aan de spoorbaan ligt een blok karakteristieke bebouwing in de vorm van 
aaneengeschakelde eengezinshuizen uit de jaren '30.

Aan de Vechtzijde zijn panden aanwezig in de oorspronkelijke structuur ter plaatse van voor de aanleg van het viaduct: 
enkele blokken parallel aan de straat en een opvallend blok dwars daarop. Daarachter bevindt zich nog een 
verouderd en indifferent bedrijfscomplex in de luwte van de spoorbaan. Bebouwingskarakteristiek

De meergezinshuizen betreffen sterk samenhangende complexen in 2 en 3 bouwlagen en een kap-(verdieping) met 
trappenhuizen, welke o.a. korte gaanderijen op de 3e bouwlaag ontsluiten. 

Hoewel het een plastisch aantrekkelijk geheel betreft met hoek- en eindoplossingen en spectacu-laire traversen over 2 
verdiepingen t.b.v. langzaam verkeer, zijn de gevels in principe sober uitgewerkt zonder ornamentiek. De gevels 
zijn in metselwerk opgetrokken met een lichtgele baksteen; de kappen zijn met zwarte (beton-) pannen gedekt.

De verschijningsvorm van de woonblokken houdt het midden tussen een stedelijke en een sub-urbane sfeer en beide 
zijden van de woonblokken liggen aan openbare ruimte. Een en ander leidt tot een zeker mate van ambivalentie in 
de woonomgeving.

De eengezinshuizen aan het spoor zijn in 2 bouwlagen en een steile kap uitgevoerd; de straat- gevel is plastisch en 
aantrekkelijk geleed (mooi portiek met fraaie voordeur); de detaillering is verzorgd zonder uitbundig te worden. Het 
gevelmateriaal is baksteen (bruin/ rood) en op het dak is een genuanceerde donkere, gebakken pan aanwezig. 

De bebouwing aan de overzijde van het viaduct betreft oudere, gerenoveerde panden in 2 bouwlagen met en kap, 
ongeveer te dateren op eind 19e, begin 20e eeuw. In de nog best karaktervolle gevels zijn diverse aansprekende 
detailleringen aanwezig.

Het stationsgebouw c.a. betreft een vrij indifferente bouwvorm in 2 lagen met een platte afdekking. De inrichting van het 
Stationsplein is verder heel functioneel.

Waardering
Zowel de oudere bebouwing aan het spoor en aan de Vechtzijde, als de nieuwe complexen hebben 

vormgevingskwaliteit én een waarde als 'ensemble'. Er is daarbij zeker sprake van een heel apart woonmilieu. 19



Herensingel 11-13

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ voornaam dubbelpand

Kenmerken
bouwstijl: twee geschakelde 
woningen 1890

hoofdvorm: 2 bouwlagen met kap

dakvorm: half schilddak met 
dakkapel aan de voorzijde

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
In de rooilijn gebouwd dubbelpand 
in straat met meerdere grote 
panden. Een voornamer pand dan 
de meeste andere woningen uit 
deze bouwperiode, maar voldoet 
aan alle karakteristieke kenmerken.

20



Spoorstraat 1–7 Stationsweg 18-26 (even)

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ woningblokken staan loodrecht op elkaar

+ gesitueerd aan de Vecht

Kenmerken
bouwstijl: woningblokken 1890

hoofdvorm: 2 bouwlagen met 
doorlopende kap

dakvorm: zadeldak

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde kruispan

Toelichting
Loodrecht op elkaar staande 
woningblokken. Panden zijn 
gesitueerd tussen Vecht, weg en 
spoor. De woningblokken voldoen 
aan de karakteristieke kenmerken.

21



Stationsplein 1a, 1 t/m 25 (oneven)

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ opvallende haakse zadeldaken

+ woningen vormen front langs spoorlijn

Kenmerken
bouwstijl: woningblok met 14 
woningen 1931

hoofdvorm: geknikte rij woningen 
met 2 bouwlagen met kap

dakvorm: doorlopend zadeldak met 
5 haakse zadeldaken met 
topgevels

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde VH-pan

Conclusie JA
Langs het spoor liggend woonblok 
met knik naar de weg toe. 
Opvallend door haakse zadeldaken 
die het doorlopende dak 
onderbreken. 
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Zuid II
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Zuid II vanuit de lucht
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Kenmerken

Stedenbouwkundige structuur
De stedenbouwkundige structuur vindt zijn eerste aanzet in de linten Molenpad en Utrechtseweg, waaraan de 

vuurliniewoningen zijn gelegen (zie onder a.). Vanaf de vuurliniewoningen zet de lintstructuur van de Utrechtseweg
zich door langs de Vecht tot voorbij de Klomp;  aan de 'landzijde' met woonbebouwing uit de laatste decennia in de 
vorm van individuele en dubbele huizen en rijtjeswoningen, met de beganegrond op dijkniveau. (voor 'Vechtzijde': 
zie onder e.).

Daarnaast zijn aan de J.A. Fijnvandraatlaan in een enigszins amorfe 'setting' enkele autonome gebouwtjes en een 
woningcomplex aanwezig, waarbij langs genoemde weg zich een drietal karakteristieke portiekflatjes bevinden.

De rest van het gebied is een moderne uitleg, verkaveld in halfgesloten bouwblokken met eengezinsrijenhuizen en 
enkele 2-onder-1-kap-woningen, alsmede een kenmerkende strokenbouw aan het Diepenbroickpark.  Over het 
algemeen is er een duidelijk onderscheid tussen de openbare zijde (straat) en private zijde (achtertuin).

Structureel  groen is slechts aanwezig langs de J.A. Fijnvandraatlaan en tussen deze laan en het Molenpad; binnen de 
buurt is in het profiel van de woonstraten geen ruimte voor groen aanwe-zig. Het water in de buurt beperkt zich tot 
de grenssloot met De Klomp.

Bebouwingskarakteristiek
Het appartementengebouw aan de J.A. Fijnvandraatlaan manifesteert zich nadrukkelijk t.o.v. de omgeving door de 

hoogte (5 bouwlagen) en moderne massaontwikkeling (plastisch en een plat dak). De drie blokjes portiekwoningen 
kenmerken zich door een opbouw in 3 lagen en een langskap en een opvallende ambachtelijke detaillering.

De overige woningen zijn eengezinswoningen in 2 lagen en een langskap, een vrij traditionele vormgeving, sober 
gedetailleerd, met overwegend een lichtbruine gevelsteen en rode pannen

Bij een aantal woningen is de entreepartij of de aanbouw aan de straatzijde verbijzonderd (karakteristiek). Plaatselijk 
kan gesproken worden van een 'samenhangend' straatbeeld.

Waardering
Deze woonbuurt ontleent zijn waarde aan rustige woonomgeving afwisseling in de stedenbouw-kundige structuur, een 

diversiteit aan woonvormen, waaronder enkele zeer karakteristieke,  en een terughoudende materiaal- en 
kleurtoepassing.

25



Molenzicht 5, nu J.A. Fijn van Draatlaan 2a

Cultuurhistorische 
waarde
+ bijzonder door de functie tijdens WOII 
(radiozendstation)

Stedenbouwkundige 
waarde
- hoofdvorm gewijzigd door toevoeging kap

- bijbehorende hoge zendmasten zijn 
gesloopt waardoor voormalige functie minder 
herkenbaar is

Kenmerken
Bouwstijl: bunker en zendstation 
1942

Hoofdvorm: platte doos overdekt 
met houten kap (1980)

Dakvorm: zadeldak

Materiaal: geschilderde klampmuur, 
rode VH-pan

Toelichting
In 1942 gebouw door Duitse 
bezetter als radiozendstation. Als 
gebouw weinig bijzonder (de hoge 
zendmasten zijn gesloopt), maar 
als herinnering aan WOII van 
belang.
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Landelijk gebied Weesp
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Landelijk gebied Weesp

Bebouwingskarakteristiek
Opvallend is het nog grote aandeel in de linten van (voormalige) boerderijcomplexen, zowel historisch waardevolle, als meer indifferente, en zowel nog 

geheel in functie als agrarisch bedrijf en als andersoortig bedrijf of als burgerwoning. Afwisselend daartussen bevinden zich kleine 
landarbeiderswoningen, grotere burgerwoningen en een zeer beperkt aantal specifieke bedrijven.

Bij de (voormalige) agrarische vestigingen is altijd sprake van een op de weg georiënteerd hoofdgebouw (de woning c.a.) en in een meer teruggelegen 
positie de bedrijfsgebouwen, zoals de stal(len), de materieelberging(en) en de kapberg. Bij een aantal boerderijcomplexen zijn een 2e en soms 
zelfs een 3e woning aanwezig, over het algemeen eveneens in de zone aan de wegzijde.

De historische boerderijen kenmerken zich veelal door een 'opgetild' woonhuis (souterrain) en een voorname voorgevel; bij de meeste is een opbouw 
van 'kop-hals-romp' (voorhuis, tussenlid en stal) herkenbaar.

De meeste 'moderne' boerderijen volgen dit principe, maar de vormgeving, detaillering en materialisatie van woonhuis en stallen zijn meer gericht op 
soberheid en doelmatigheid.

De hoofdgebouwen op de boerderijcomplexen bestaan over het algemeen uit 1 bouwlaag (excl. een eventueel souterrain) en een kap (meestal 
zadeldak of mansarde). De gevels zijn overwegend in baksteen ( rood/roodbruin/bruin) opgetrokken, vaak met een gestucde plint (grijs) en de 
daken zijn voorzien van keramische pannen (gesmoord-grijs en rood). Er zijn enkele oudere boerderijen, waarvan het hoofdgebouw geheel in 
hout is opgetrokken.

De bijgebouwen en stallen hebben een goothoogte tot 4,00 à 4,50 m' met een (flauwe) kap; bij de oudere boerderijen nog wel van metselwerk, hout of 
een combinatie daarvan, en pannen op de daken; bij de meer recente komen vooral stalen gevelbekleding en golfplaten daken e.d. voor.

Over het algemeen is bij de boerderijcomplexen een siertuin aan de voorzijde aanwezig en erfbeplanting rondom. Waar nog aanwezig zijn de 
bermsloten een zeer karakteristiek onderdeel van het 'ensemble'. Achter de voorgevelrooilijn is bij een aantal complexen sprake van een 
'rommelige' inrichting. 

De kleinschalige landarbeiderswoningen zijn vrijwel allemaal als burgerwoning in gebruik en middels aan- en uitbouwen in meer en mindere mate 
aangepast aan de eisen van deze tijd. Toch is vrijwel overal de kleinschaligheid behouden (overwegend 1 laag met een kap) en is de kleurstelling 
terughoudend. Gevels van metselwerk en/of gedeeltelijk van hout, keramische pannen op de daken (aardse tinten voor de baksteen en grijze of 
rode pannen).

Bij de burgerwoningen is de variatie groot, zowel in omvang, positie op het erf, als qua vormgeving, detaillering en materiaalgebruik.. Ook hier zijn 
de gebouwen weliswaar maximaal 1 à 1,5 bouwlaag met een kap, maar qua typologie en materiaalgebruik is sprake van een voor het landelijke 
gebied afwijkende karakteristiek.

Waardering
Het gebied ontleent zijn waarde aan het open landschap met zijn lange zichtlijnen en de verspreide - soms heel karakteristieke - bebouwing en 

erfbeplanting. Het landschappelijke karakter is kwetsbaar en verdient bescherming. De nog aanwezige (voormalige) agrarische complexen zijn als 
'ensemble' (hoofdgebouw, bijgebouwen én erfinrichting) van wezenlijk belang voor de beeldkwaliteit van het landelijke gebied. Vastgesteld moet 
worden, dat het karakter van de burgerwoningen als zodanig (hoofdvorm, positionering en erfinrichting) niet geheel strookt met de aard van het 
landelijke gebied en dat op veel plaatsen de grens is bereikt, van wat het landschap aan kan.
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Aetsveldseweg
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Aetsveldseweg vanuit de lucht
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Kenmerken

De Aetsveldseweg is een rudiment van een landelijke verbinding van Weesp naar Nigtevecht; nu begint de weg nabij 
de kruising met de Gooilandseweg en loopt aan de westzijde om de woonwijk Aetsveld. Ter weerszijden liggen 
zeer verspreid een aantal boerderijcomplexen en enkele solitaire dienst- en burgerwoningen.
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Aetsveldseweg 3

Cultuurhistorische 
waarde
+ veelvoorkomende typologie met los 
staande schuur aan de rechterzijde

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ bermsloot langs voorerf

+ ensemble van woonhuis, schuur en 
fruitbomen

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1930

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: afgewolfd zadeldak

materiaal: rode baksteen en pan

Toelichting
Redelijk jong voorbeeld van 
langhuisboerderij met schuur aan 
andere zijde toegangsweg. 
Voorzijde oude fruitbomen. 
Ondanks de moderne, grote 
schuren op het perceel is de 
hoofdvorm van het pand nog goed 
herkenbaar 

32



Dammerweg
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Vanuit de lucht
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Kenmerken

De Dammerweg (N523) is de verbindingsweg van de Gooilandseweg naar de kern van Nederhorst den 
Berg, gelegen aan de oostzijde van de Vecht. Nabij de kruising (Uitermeer) ligt hier aan de Vecht 
het complex van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR.) een rijtje dienstwoningen, terwijl in het 
verdere verloop ook hier weer aan de 'landzijde' enkele boerderijcomplexen, burgerwoningen een 
restaurant worden ontsloten.

Een opvallend gegeven is bij een aantal boerderijen, dat een (voormalige) stal zich naast het woonhuis 
bevindt in lengterichting parallel aan de weg.
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Dammerweg 8 en 9

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ bermsloot langs voorerf

+ ensemble van zomer- en winterhuis, en 
boom

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij 1890 
met zomerhuis 1920

hoofdvorm: 1 bouwlaag, souterrain 
met kap. 1 dakkapel in midden 
hoofdgebouw

dakvorm: zadeldak (tuitgevel)

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Harmonieus ensemble van zomer-
en winterhuis ondanks de 
verschillende bouwtijden. Oude 
boom voor de boerderij.
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Dammerweg 12

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ bermsloot langs voorerf

+ ensemble van boerderij, hooiberg, 
boomgaard 

- diverse naastgelegen schuren in afwijkende 
vorm en materiaal

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij 1920-
30

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak met 2 
dakkapellen voorzijde in symmetrie 
met vensters BG

materiaal; rode baksteen, 
gesmoorde pan

Toelichting
Bescheiden boerderij met typische 
opstelling van hooiberg achter de 
schuur. Op latere datum zijn er 
schuren op perceel bijgebouwd in 
afwijkende vorm en materiaal ten 
opzichte van het hoofdgebouw. 
Boomgaard op het rechter voorerf.
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Gooilandseweg
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Vanuit de lucht

39



Kenmerken

De Gooilandseweg is een drukke provinciale weg (N 236), welke Weesp verbindt met Bussum. Ook 
hieraan is sprake van een zeer verspreide ligging van enkele boerderijcomplexen aan de zuidzijde. 
De weg loopt over twee bruggen. Eén over het kanaal en één over de Vecht.
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Gooilandseweg 12

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke Weesper boerderijvorm

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm woonhuis intact

+ bermsloot langs voorerf met boomgaard

- diverse naastgelegen schuren in afwijkende 
vorm en materiaal

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1935

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: wolfsdak met afgewolfde
steekkap. schuur heeft zadeldak 
met wolfseind. 

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde VH pan

Toelichting
Door grote bijgebouwde schuren is 
de boerderij enigszins verloren 
geraakt. Hoofdbebouwing is nog 
wel herkenbaar. Boomgaard voor 
de boerderij.
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Horn
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Horn vanuit de lucht
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Kenmerken

De Horn is een niet doorgaande voortzetting van de Utrechtseweg. Nabij de afslag van de Lage Klompweg is sprake 
van een zekere clustering van de gebouwen, zodat hier gesproken kan worden van een buurtschap. De 
Vechtoever gaat in dit lint vrijwel overal schuil achter woonarken en de daarbij behorende inrichting van de berm 
van de dijk.
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Horn 20

Cultuurhistorische 
waarde
+ gaaf gebleven pand en perceel

+ afwijkende typologie met los staande 
schuur aan de rechterzijde

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact, recht op het perceel

+ bermsloot langs voorerf

+ ensemble van woonhuis en schuren 

Kenmerken
bouwstijl: boerderij 1890

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap,  
aanbouw met lessenaarsdak. De 
stal is onder een hoek t.o.v. het 
woonhuis geplaatst.

dakvorm: zadeldak

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Gave, kleine boerderij met stal 
zonder moderne toevoegingen op 
het perceel. Ligt recht op het 
perceel en daarom onder een hoek 
t.o.v. de weg en de Vecht. De 
situering van de stal is afwijkend 
ten opzichte van de meeste 
boerderijen. Dat maakt het een 
bijzonder ensemble.
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Horn 26

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ gericht op de Vecht

- verstorende nieuwbouw schuren

Kenmerken
bouwstijl: Langhuisboerderij 1850-
90

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak

materiaal: rode baksteen, NO zijde 
(voorgevel) gepleisterd, riet gedekt

Toelichting
Deze boerderij is gericht op de 
Vecht, maar tegenwoordig is de 
toegang via het achtererf. Lang 
gebouw met 1 nokhoogte. Hooiberg 
ligt achter de schuur. Diverse 
nieuwere schuren op het perceel 
die niet in overeenstemming zijn 
met de karakteristieke uitstraling 
van de boerderij.
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Kanaaldijk
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Kanaaldijk vanuit de lucht
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Kenmerken

Het Nigtevechtsepad ligt onderaan de Kanaaldijk (oost) en geeft voor langzaam-
verkeersverbinding met Weesp. Aan de westzijde van deze landweg liggen ver uit elkaar 2 boerderijcomplexen, 

waarvan er één een aparte, specifiek ontworpen accommodatie voor kinderopvang huisvest.
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Kanaaldijk 1

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ recht op het perceel gebouwd met oprijlaan 
en bomenrij

- verstorende nieuwbouw schuren

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1890

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde pan

Toelichting
Typische langhuisboerderij met 
achterliggende hooiberg. Diverse 
grotere schuren van recentere 
datum. Toegangsweg met bomenrij 
en bermsloot.
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Keverdijk 
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Vanuit de lucht
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Kenmerken

• De Keverdijk is een landelijke weg vanaf de 's-Gravelandseweg naar het noorden. Rond de kruising 
kan gesproken worden van een kleine buurtschap; in het verdere verloop worden meerdere 
verspreid liggende historische en meer recent gerealiseerde boerderijcomplexen en 
landarbeiderswoningen ontsloten. Voor 1900 stopte er een trein ter plaatse van het buurtschap. De 
woningen zijn gebouwd van hout omdat zij in de verboden kring van fort Uitermeer lagen. 
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Keverdijk 1 en 2

Cultuurhistorische 
waarde
+ houten huizen in de verboden kring rond 
fort Uitermeer

+ voormalige dienstwoning van de 
spoorwegen

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ vormt buurtschap met andere houten 
huizen

- diverse modernere aanbouwen 

Kenmerken
bouwstijl: houten huis 1920

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak

materiaal: houten gevelbekleding, 
gesmoorde kruispan

Toelichting
Voormalige woning van 
spoorwegpersoneel. Tot circa 1900 
stopte hier de trein Amsterdam-
Amersfoort. Aangezien de woning 
is gelegen in de verboden kring 
rond fort Uitermeer is de woning is 
hout uitgevoerd.

Diverse aanbouwen met lessenaars 
dak. Op het perceel staat ook een 
bunker van de Hollandse Waterlinie54



Keverdijk 3 t/m 6

Cultuurhistorische 
waarde
+ houten huizen in de verboden kring rond 
fort Uitermeer

+ voormalige dienstwoning van de 
spoorwegen

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ vormt buurtschap met andere houten 
huizen

- diverse modernere aanbouwen aan de 
achterzijde

Kenmerken
bouwstijl: rij van 4 woningen 1922

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak, onderaan 
flauwer, 1 brede dakkapel met 
lessenaarsdak

materiaal: houten gevelbekleding, 
rode kruispan

Toelichting
Samen met Keverdijk 1 en 2 een 
ensemble van houten woningen ten 
behoeve van het 
spoorwegpersoneel. 

Deze rij met woningen is 
geprefabriceerd in Duitsland in 
opdracht van de Hollandsche
IJzeren Spoorwegmaatschappij
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Keverdijk 10

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ boerderij vormt ensemble met hooiberg, 
naast gelegen schuur, fruitbomen en 
bermsloot

- bijbehorende zomerboerderij is inmiddels 
gesloopt

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij 1880 
met hooiberg

hoofdvorm: 1 bouwlaag (souterrain) 
met kap

dakvorm: zadeldak met centrale 
dakkapel

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde oud Hollandse pan

Toelichting
Dwarshuisboerderij met 
achterliggende hooiberg. 
Zomerhuis aan de linkerzijde is 
verloren gegaan. Vormt met 
hooiberg, schuur aan rechterzijde, 
fruitbomen op het voorerf en 
bermsloot een karakteristiek 
ensemble.
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Korte Muiderweg
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Vanuit de lucht
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Kenmerken

• De Korte Muiderweg is een drukke autoverbinding van Weesp naar de Rijksweg A-1 en ligt in feite 
in de Bloemendalerpolder. Desondanks vertoont de stedenbouwkundige  structuur en 
bebouwingskarakteristiek veel overeenkomsten met het overige landelijke gebied van Weesp en is 
een en ander even kwetsbaar. De bebouwing aan de westzijde is ontsloten vanaf en gericht op de 
weg; de bebouwing aan de westzijde ligt op afstand van de weg en is georiënteerd op de Vecht. 
Vlak voor de 'stadsrand' is een afwijkende bebouwingsvorm aanwezig in de vorm van individuele en 
geschakelde 'stadswoningen' (begin 20e eeuw ) in 2 bouwlagen, met of een platte afdekking of een 
schildkap. 

• Slechts een klein deel van de Korte Muiderweg valt binnen het bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
of Stedelijk gebied. Het voornamelijke agrarische gebied zal in een nog te maken bestemmingplan 
Bloemendalerpolder worden meegenomen 
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60

Korte Muiderweg 4 en 6

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact
- grote dakkapellen en uitbouwen aan de 
achterzijde 

Kenmerken
bouwstijl: twee-onder-een-kap 1905

hoofdvorm: 2 bouwlagen met kap

dakvorm: schilddak

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde kruispan

Toelichting
Twee woningen onder één kap. 
Ondanks (te) grote dakkapellen op 
de zijdakvlakken is de hoofdvorm 
van deze woningen nog goed 
herkenbaar. Een voornamer pand 
dan de meeste andere woningen uit 
deze bouwperiode, maar voldoet 
aan alle karakteristieke kenmerken.



Lage Klompweg
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Lage Klompweg
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Kenmerken

De Lage Klompweg geeft verbinding met de Gooilandseweg, steekt deze over opnieuw richting Vecht en volgt deze tot 
aan de gemeentegrens met Loenen. Nabij de Horn is hier een korte reeks lintbebouwing aanwezig met oudere 
individuele huisjes en een modern (jaren '80) blokje eengezinshuizen. Nabij de Vecht ontstaat weer een soort 
buurtschap met individuele panden en complexen aan beide zijden, alsmede in de oeverzone weer de nodige 
woonarken.
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Lage Klompweg 17

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact, recht op het perceel

+ bermsloot langs voorerf

+ ensemble van woonhuis, zomerhuis, 
hooiberg en boomgaard

- kleine aanbouw aan het zomerhuis 

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij met 
hooiberg en zomerhuis 1850-1900

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldaken met wolfseind 
op woonhuis

materiaal: woonhuis wit 
gepleisterde gevel, overige rode 
baksteen, gesmoorde dakpan

Toelichting
In de hoofdvorm nog een intact 
voorbeeld van een langhuis-
boerderij met hooiberg en 
zomerhuis. Karakteristiek ensemble 
met boomgaard op het voorerf, 
enkele oude bomen en brede 
bermsloten. 
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Lange Muiderweg
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Vanuit de lucht
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Kenmerken

De Lange Muiderweg is de bochtige dijkweg, die aan de oostzijde van de Vecht de gemeente Weesp 
met de gemeente Muiden verbindt. Aan de westzijde liggen aan de dijkvoet meerdere individuele 
gebouwen en complexen verspreid in een open structuur met overwegend agrarische of voormalige 
agrarische functie, een enkele bedrijfsvestiging (tuincentrum) en burgerwoningen. 

Aan de oostzijde van de weg is de visuele en natuurlijke relatie met de Vecht over grote lengte niet echt 
meer aanwezig door reeksen woonarken en -boten en een daarbij veranderde gebruik van de 
dijkberm en de oever (m.n. erfscheidingen !).

Langs deze weg zijn 9 objecten geïnventariseerd. Een deel van deze weg lag gedeeltelijk in de 
verboden kringen. Daar getuigen nog twee houten woningen van. De overige bouwwerken zijn in 
steen uitgevoerd en zijn voornamelijk (voormalige) boerderijen. Eén object wijkt af. Dit is de 
voormalige palingrokerij. Het is ook het enige pand dat op de dijk en aan de Vecht is gebouwd.

67



Lange Muiderweg 6

Cultuurhistorische 
waarde
+ houten huis in de verboden kring rond fort 
Ossenmarkt

Stedenbouwkundige 
waarde
+ recht op het perceel, gericht op de Vecht

- diverse aanbouwen

Kenmerken
Bouwstijl: houten huis 1830

Hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

Dakvorm: zadeldak

Materiaal: houten gevel

Toelichting
Eén van de weinige voorbeelden 
aan deze zijde van de Vecht van 
een houten woning die gebouwd is 
in de verboden kring rondom fort 
Ossenmarkt. De hoofdvorm is 
aangetast door diverse aanbouwen 
aan de spoorzijde. Het pand ligt op 
een kruispunt van de Lange 
Muiderweg, het spoor en de Vecht.
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Lange Muiderweg 8

Cultuurhistorische 
waarde
+ houten huis in de verboden kring rond fort 
Ossenmarkt

Stedenbouwkundige 
waarde
+ recht op het perceel, gericht op de Vecht

- diverse aanbouwen

Kenmerken
Bouwstijl: dwarshuis boerderij 1936

Hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

Dakvorm: mansarde kap op 
woonhuis, schilddak op schuur met 
top gevel

materiaal: houten gevel, dakpannen

Toelichting
Nog een voorbeeld van een houten 
bouwwerk aan de Lange 
Muiderweg. Gebouwd in de 
verbodenkring rond fort 
Ossenmarkt en daarom in hout 
uitgevoerd. 
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Lange Muiderweg 10

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ terugliggend, in lijn met rechter sloot, 
gericht op de Vecht

- diverse moderne aanbouwen en schuren

Kenmerken
Bouwstijl; langhuisboerderij 1880

Hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

Dakvorm: zadeldak

Materiaal: rode baksteen en rode 
dakpan

Toelichting
Een langhuisboerderij gesitueerd in 
de bocht van de Vecht. 
Achterliggende en naastgelegen 
schuren zijn van recentere datum 
en behoren niet tot de 
cultuurhistorische waarde van deze 
boerderij. Het woonhuis wel. 
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Lange Muiderweg 14a

Cultuurhistorische 
waarde
+ voormalige palingrokerij 

+ gebouwd na WOII t.b.v. de 
voedselvoorziening 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ gebouwd op de dijk aan de Vecht

- hoofdvorm intact

Kenmerken
Bouwstijl: palingrokerij  1946

Hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

Dakvorm: zadeldak

Materiaal: baksteen, rode dakpan

Teolichting
Een bijgebouwtje met bijzondere 
functie op bijzondere plek. Na de 
tweede wereldoorlog gebouwd als 
palingrokerij t.b.v. de 
voedselvoorziening. Is een van de 
weinige gebouwtjes buiten de dijk. 
Is nu in gebruik als bergruimte bij 
naast gelegen woonark.
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Lange Muiderweg 20

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ terugliggend, gericht op de Vecht

+ vormt ensemble met hooiberg, voorerf 
begroeiing en slotenpatroon rondom

Kenmerken
Bouwstijl: langhuisboerderij 1860 

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap en 
naastliggende hooiberg

dakvorm: zadeldak

materiaal; gevels rode baksteen, 
rieten dak

Toelichting
De hoofdvorm van deze 
langhuisboerderij is goed bewaard 
gebleven afgezien van een kleine 
uitbouw aan de achterzijde. De stal 
bezit mogelijk een 17e eeuwse
kapconstructie. Typisch boerenerf 
omringd met bermsloten en 
elzenbosjes.
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Lange Muiderweg 22

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ ligt aan de weg, met de bocht mee 
gebouwd, gericht op de Vecht

- aangetast door enkele kleinere aanbouwen

Kenmerken
bouwstijl; dwarshuisboerderij 1885

hoofdvorm: T-huis, 1 bouwlaag met 
kap, hooiberg achter de schuur

dakvorm: mansardekap met knik 
ivm bocht in de weg. Schuur met 
zadeldak met wolfseind

materiaal: voorgevel rode baksteen, 
zijgevel gepleisterd, gesmoorde 
tuiles du Nord, riet op het dak van 
de schuur

Toelichting
Voorhuis is in de bocht van de 
Vecht en de weg meegebouwd. het 
vermoeden bestaat dat het 
oorspronkelijk een 
langhuisboerderij was, waar later 
(1885) een dwarshuis voor is 
gebouwd. De hoofdvorm is wat 
aangetast door diverse kleinere 
aanbouwen, maar nog steeds 
herkenbaar.
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Lange Muiderweg 32 Klein Batavia

Cultuurhistorische 
waarde
- afwijkende typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ ligt paralel aan de weg

+ vormt ensemble met schuur en hooiberg

Kenmerken
bouwstijl: woonhuis 1920 
verbonden met moderne aanbouw 
met de schuur, hooiberg (zeskant 
rechts van de schuur

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak paralell aan de 
weg, schuur schilddak met 
wolfseind aan achterzijde

materiaal: roodbruine baksteen en 
rode dakpan, schhur gesmoorde 
dakpan

Toelichting
Geen typische dwarshuisboerderij. 
Woning is los van schuur gebouwd 
en verbonden door een moderne 
aanbouw. Vrij zicht op de Vecht 
door het ontbreken van woonarken.
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‘s Gravelandseweg
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‘s Gravelandseweg vanuit de lucht

76



Kenmerken

De 's-Gravelandseweg volgt op de dijk het bochtige verloop van de Vecht naar het oosten. Onder de 
rook van de binnenstad is hieraan het sport- en recreatiegebied 's-Gravelandseweg gelegen. Het 
overige bebouwingsbeeld wordt bepaald door de aan de noordzijde aan de dijkvoet gelegen 
verspreide vestigingen van nog groot aantal (voormalige) boerderijcomplexen, burgerwoningen en 
enkele bedrijfsvestigingen.

Op de ‘s Gravelandseweg zijn een aantal panden kenmerkend voor de landelijk bebouwing van dit 
gebied. De hoofdstructuur – voorhuis, tussenstuk, stal - zijn intact gebleven en behoudenswaardig. 
Veelal wordt dit beeld gecompleteerd door de toevoeging van een hooiberg achter de stal. De 
meeste boerderijen zijn gebouwd in de periode 1850 t/m 1900. In die tijd was de zuivelindustrie in 
opkomst wat tot een grote bloei periode van de melkveehouderij leidde. Dit was eveneens in Weesp 
het geval. De boerderijen aan de ‘s Gravelandseweg zijn de overlevering van deze markante 
periode in de Weesper geschiedenis.
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‘s Gravelandseweg 5

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

+ houten huis gebouwd in de verboden kring 
rond fort Ossenmarkt

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact  

+ ensemble van woonhuis, schuur, hooiberg, 
slotenpatroon rondom kavel 

Kenmerken
Bouwstijl: langhuisboerderij 1920 
met zeskantige hooiberg

Hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

Dakvorm: mansarde kap  en 
zadeldak voor de schuur

Materiaal: houten gevel, rode 
dakpan en gesmoorde dakpan op 
schuur

Toelichting
Houten langhuisboerderij gebouwd 
in verboden kring van fort 
Ossenmarkt. Hoofdvorm met  
woning, schuur en hooiberg nog 
intact. Ensemble is omsloten door 
sloot.
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‘s Gravelandseweg 8 en 9

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ ensemble van woonhuis, zomerhuis, 
bermsloot 

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij met 
zomerhuis 1878

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak met dakkapel in 
middenas voor gevel, schuur en 
zomerhuis eveneens zadeldaken.

materiaal: rode baksteen en 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Hoofdvorm zomer-winter boerderij 
nog intact. Perceel met bermsloot 
en oude bomen op het voor erf.

(interessante schuur links van het 
hoofdgebouw)

“De eerste steenen zijn gelegd door 
Adriana en Johanis Pronk den 27 
july 1878”
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‘s Gravelandseweg 17

Cultuurhistorische 
waarde
+ woonhuis gebouwd t.b.v. grootouders van 
naastgelegen boerderij 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ is onderdeel van naastgelegen ensemble 
op nrs 18 en 18a.

Kenmerken
bouwstijl: woonhuis 1929

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: mansarde

materiaal: rode baksteen, rieten 
dakbedekking

Toelichting
Woonhuis gebouwd ten behoeve 
van grootouders van naastgelegen 
boerderij in dezelfde rooilijn. Komt 
in Weesp niet veel voor. Behoud in 
samenhang met naastgelegen 
boerderij ‘s Gravelandseweg 18.

80



‘s Gravelandseweg 18 en 18a

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ ensemble van woonhuis, zomerhuis, 
hooiberg en bomen op het voorerf.

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1882 
met zomerhuis en achtergelegen 
hooiberg

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldaken, hooiberg met 
piramide dak

materiaal; rode baksteen, 
gesmoorde oud Hollandse dakpan

Toelichting
Typische zomer-winterhuis
boerderij met achterliggende 
hooiberg. Grote moderne schuur op 
het achtererf is niet storend. 
Diverse hoge bomen op het 
voorerf.

“de eerste steen gelegd 24 febr. 
1882 door Stephanus Pronk en 
Theodorus Pronk”
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‘s Gravelandseweg 19

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ boerderij vormt ensemble met hooiberg, 
boomgaard en sloten rondom de kavel 

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij met 
achtergelegen hooiberg ca. 1890

hoofdvorm; 1 bouwlaag met kap

dakvorm: driezijdige mansardekap 
met 2 dakkapellen aan de voorzijde

materiaal: gepleisterde gevels, 
gesmoorde tuiles du Nord

Toelichting
Gave langhuisboerderij met 
bijzondere kap en gepleisterde 
gevels. Diverse oude bomen op het 
voorerf, een boomgaard op het 
rechter voorerf en een bermsloot.
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‘s Gravelandseweg 20 Zonnevecht

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact 

+ boerderij vorm ensemble met hooiberg en 
bomenrij voor 

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1890

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap, 
hooiberg (zeskant) achter schuur, 
entree in de voorgevel

dakvorm: zadeldak met wolfseind 
voor

materiaal; rode baksteen en 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Kenmerkend voorbeeld van 
langhuisboerderij met 
achterliggende hooiberg. Entree 
van de boerderij gericht op de 
Vecht. Op het voorerf, langs de 
weg staan 4 lindes.
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‘s Gravelandseweg 23 en 23a

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm herkenbaar

+ ensemble van woonhuis, zomerhuis, 
hooiberg en bomen op het voorerf

- schuur achter het woonhuis is verbreed

Kenmerken
bouwstijl: T-huis boerderij met 
zomerhuis 1885 en zeshoekige 
hooiberg

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: schilddak op woning en 
zadeldaken op schuur en 
zomerhuis

materiaal: rode baksteen en 
gesmoorde dakpannen

Toelichting
Hoewel de schuur achter het 
woonhuis is verbreed, is dit 
ensemble een voorbeeld van 
boerderij met een zomer- en een 
winterhuis uit de 19de eeuw, 
compleet met vijf oude bomen op 
het voorerf en de hooiberg op het 
achtererf.
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‘s Gravelandseweg 28 en 28a

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm herkenbaar

- diverse aanbouwen aan de achterzijde 

+ ensemble van woonhuis, achterliggende 
schuur, hooiberg en leibomen op het voorerf 

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1850, 
met boerderij naast de schuur

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: doorlopend zadeldak, 
hooiberg met piramide dak

materiaal: rode baksteen in de 
voorgevel, gepleisterde zijgevels, 
rieten dak

Toelichting
Het achterste gedeelte van de 
schuur is uitgebreid met diverse 
aanbouwen. De hoofdvorm van 
deze boerderij is daardoor 
enigszins verstoord. Vanaf de weg 
echter nog wel herkenbaar als 
langhuisboerderij. Opmerkelijk is 
dat de hooiberg in dit geval naast 
de schuur is geplaatst in plaats van 
achter de schuur. Op het voorerf 
staan 3 leibomen. 85



‘s Gravelandseweg 29 en 30 Vechtzicht

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm herkenbaar

- diverse aanbouwen aan de achterzijde

+ ensemble van woonhuis, zomerhuis en 
smeedijzeren hekwerk

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij met 
zomerhuis

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap, 
dakkapel in middenas woning

dakvorm: zadeldaken

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Zowel de schuur als het zomerhuis 
zijn naar achter toe verlengd en 
met elkaar verbonden. De hooiberg 
is hierdoor verplaatst, beide 
hooibergen staan op een niet 
logische plek. De hoofdvorm is van 
de boerderij is aangetast maar 
vanaf de openbare weg nog wel 
herkenbaar. Op het voorerf een 
smeedijzeren hek.
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‘s Gravelandseweg 31-31a Meijer’s hoeve

Cultuurhistorische 
waarde
+ afwijkende typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ ensemble van woonhuis en bomen 

- asfalt op voorerf

Kenmerken
bouwstijl: 2 dwars geplaatste 
woningen onder een kap 1880

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: mansarde

materiaal: gepleisterde gevels, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Blokje met twee woningen, net 
voorbij de bocht in de Vecht. De 
lengte as is parallel met de weg en 
de Vecht. Meest rechtse deel 
omvat stal. Schuur die dwars op het 
huis is geplaatst is van later datum 
evenals de overige opstallen. Twee 
oude bomen staan langs de 
kopgevel aan de ZW-zijde. Voorerf 
is gedeeltelijk geasfalteerd wat niet 
passend is in een agrarische 
omgeving.
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‘s Gravelandseweg 32-32a-32b

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie 

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ boerderij vormt ensemble met boomgaard 
en slotenpatroon

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij 1800-
1850

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: zadeldak met wolfseind 
aan de achterzijde

materiaal: gepleisterde gevels, rode 
dakpan op woonhuis en riet op 
schuur.

Toelichting
Eén van de oudere boerderijen aan 
de ‘s Gravelandseweg. De 
hoofdvorm van het gebouw is 
aangetast door aanbouwen aan de 
schuur. Het voorerf is afgeschermd 
door hoge haag die niet passend bij 
een agrarische omgeving. 
Bermsloot nog wel aanwezig 
evenals sloot en boomgaard aan de 
linkerzijde.  
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‘s Gravelandseweg 35 Vechtrust

Cultuurhistorische 
waarde
+ woning met bijzondere functie (tolpachter)

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm uitgebreid in overeenstemming 
met de bestaande woning

+ gelegen op markante plek langs de Vecht

Kenmerken
bouwstijl: woning 1909

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap 
met recente aanbouw links 
(symmetrisch)

dakvorm: zadeldak met haaks er op 
nog een zadeldak

materiaal: rode basteen en rode 
tuiles du Nord

Toelichting
Voormalige tolpachterswoning
gebouwd in opdracht van de 
commissarissen van het Zandpad. 
Het is gelegen op een markante 
plek in de bocht van de rivier. In 
1929 werd de tolweg het Zandpad 
tussen Weesp en Amsterdam 
opgeheven. Het was daarna de 
woning van de veldwachter van 
Weesperkarspel. De recente 
aanbouw aan de linkerzijde is in stijl 
van de rest van het huis en   niet 
storend.
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‘s Gravelandseweg 36 Vechtzicht

Cultuurhistorische 
waarde
+ houten boerderij in de verboden kring rond 
fort Uitermeer

+ karakteristieke typologie 

+Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ recht op het kavel gelegen, gericht op de 
Vecht

Kenmerken
bouwstijl: langhuisboerderij 1920

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap

dakvorm: mansarde kap en een 
lager gelegen zadelkap op de 
schuur

materiaal: houten gevels en rode 
dakpan

Toelichting
Deze houten boerderij ligt in de 
verboden kring rondom fort 
Uitermeer. Heeft in de hoofdvorm 
wel de kenmerken van een 
Weesper boerderij. Het pand ligt 
verkaveld volgens het 
slotenpatroon met de entree gericht 
op de Vecht.
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Utrechtseweg
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Vanuit de lucht
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Kenmerken

De Utrechtseweg valt in drie verschillende delen uiteen. Ieder deel heeft zijn specifieke 
kenmerken. Het eerste deel, vanuit het centrum gezien, valt binnen het beschermd 
stadsgezicht en omvat de vuurlinie met de houten huizen. Het valt buiten dit onderzoek. De 
weg vervolgt de route langs de Vecht langs Weesp Zuid tot in het landelijk gebied. 

De stedenbouwkundige structuur langs Weesp Zuid is als volgt. Dit is in feite een 'open' 
lintstructuur aan een dijkweg, welke de loop van de rivier volgt met een buitendijkse strook 
grond met wisselende diepte. Hier bevinden zich vrijstaande objecten in de vorm van 
historische gebouwen, (2 molens en het voormalige zwembad -nu roeivereniging) en nieuw 
gebouwde burger-woningen.

Bebouwingskarakteristiek
Kenmerkend is de kleinschaligheid van de bebouwing ( overwegend 1 laag en een kap) en de 

individualiteit /pluriformiteit qua omvang, vormgeving en plaatsing op het erf. Alleen het 
voormalige zwembad heeft een gedeelte in 2 verdiepingen. Vanaf de dijkweg is vrijwel overal 
een directe (zicht-)relatie met de Vecht aanwezig. De verschijningsvorm is overal afgeleid van 
de traditionele vormentaal; de materialisatie is divers: houten en bakstenen gevels, zadeldaken 
of mansardes met keramische pannen of riet.

Waardering
Deze bebouwing ontleent zijn waarde in de eerste plaats aan de directe relatie met de Vecht. 

Daarnaast is kenmerkend de 'open' structuur met zichtlijnen vanaf de dijkweg naar de Vecht en 
de pluriformiteit van de bebouwing met de opvallend markante 'elementen', zoals de molens en 
het voormalige zwembad. De huidige samenhang en opbouw is behoudenswaardig. 
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Kenmerken

De Utrechtseweg (vanaf De Klomp) valt weer onder het landelijke gebied. Het geeft langs de 
zuidelijke oever van de Vecht uiteindelijke verbinding met de Gooilandseweg. Voorbij het 
woongebied De Klomp is sprake van een tweezijdige bebouwing van individuele panden 
(kleine en grotere, oude en nieuwe) en complexen, aanvankelijk in een relatief dichte reeks en 
in het vervolg tot aan de Lage Klompweg zeer gespreid. De hoofdgebouwen hebben een 
directe relatie met de weg, hoewel hierop enkele uitzonderingen bestaan; de bijgebouwen en 
bedrijfsruimten zijn over het algemeen meer naar achteren geplaatst. De doorzichten naar de 
Vecht zijn zeer karakteristiek; in zekere zin geldt hetzelfde voor de doorzichten naar het 
'achterland'. 

In deze inventarisatie worden alleen de panden buiten het beschermd stadsgezicht meegenomen.
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Utrechtseweg 90

Cultuurhistorische 
waarde
+ bijzondere vormgeving in Weesp

+ 2 stolpen gebouwd door 2 broers

+ provinciale structuurdrager

Stedenbouwkundige 
waarde
+ herhaling van de typologie

+ in de rooilijn, houten hekpalen

+ vrijstaand, aanbouwen verstoren de 
hoofdvorm niet

Kenmerken
bouwstijl: stolpboerderij 1870

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap, 
aangebouwde schuur en hooiberg

dakvorm: piramide, schuur met 
schilddak

materiaal: rode baksteen, 
gesmoorde dakpan

Toelichting
Gelijktijdig gebouwd met 
naastgelegen stolpboerderij op 
nummer 92 door twee broers uit de 
Midden Beemster. Stolpboerderijen 
zijn zeldzaam onder het IJ en 
daarom bijzonder. Door provincie 
Noord-Holland zijn stolpboerderijen 
benoemd als structuurdrager.
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Utrechtseweg 114-114a 
Land en Vechtzicht

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm intact

+ in bocht van Vecht

+ in samenhang met oude bomen aan de 
overzijde van de weg

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij met 
zomerhuis 1916

hoofdvorm: 1 bouwlaag op 
souterrain met kap

dakvorm: vierzijdige mansardekap 
dakkapel in middenas voorgevel, 
zadeldak op schuur en zomerhuis

materiaal; rode baksteen, 
gesmoorde tuiles du Nord

Toelichting
In de hoofdvorm gaaf gebleven 
zomer-winterboerderij, vlak aan de 
weg gelegen. Oude bomen staan 
aan de overzijde van de weg. Het 
perceel ligt net zo hoog als de dijk.

Eerste steen gelegd door W. 
Miltenburg oud 10 jaar / 14 aug
1916
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Utrechtseweg 118-118a 
Hoeve De Dankbare

Cultuurhistorische 
waarde
+ karakteristieke typologie

+ moderne architectuur

Stedenbouwkundige 
waarde
+ hoofdvorm herkenbaar

+ boerderij vormt ensemble met de 3 leilindes

- diverse aan en uitbouwen in afwijkende 
vorm en materiaal

Kenmerken
bouwstijl: dwarshuisboerderij met 
zomerhuis 1908

hoofdvorm: 1 bouwlaag met kap, in 
middenas voorgevel een Vlaamse 
topgevel, hooiberg achter schuur

dakvorm: zadeldak met 
wolfseinden, ook de steekkap van 
Vlaamse topgevel heeft een 
wolfseinde, evenals het zomerhuis

materiaal: rode baksteen en rode, 
geglazuurde tuiles du Nord

Toelichting
Harmonieus ensemble met 
kenmerkende verkaveling. 
Ondanks de vele aanbouwen aan 
de achterzijde is de hoofdvorm nog 
steeds goed waarneembaar. Op 
het voorerf staan drie leilinden.
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1 Inleiding 
Weesp heeft 46 karakteristieke panden aangewezen. Dit zijn 
panden die door hun hoofdvorm, verkaveling, typologie en 
cultuurhistorische waarde kenmerkend zijn voor Weesp. Je zou 
kunnen zeggen dat het typisch Weesper panden zijn. Ze vallen niet 
op door hun bijzondere architectuur zoals de monumenten, maar 
vertellen hun eigen verhaal. Het verhaal van de arbeiders, de 
boeren en de scholieren van Weesp. De gemeente wil deze panden 
behouden voor de toekomst door ze te beschermen via het 
bestemmingsplan.   

1.1 Aanleiding 
De directe aanleiding voor het aanwijzen van de karakteristieke 
panden is de constatering dat er in de afgelopen jaren een aantal 
panden zonder monumentenstatus in het beschermd stadsgezicht 
zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De status “beschermd 
stadsgezicht” biedt onvoldoende bescherming voor het behoud van 
deze panden. Bovendien verandert er op dit moment veel in het 
landelijke gebied. Er zijn veel agrarische bedrijven zonder opvolger. 
De boerderijen krijgen een woonfunctie of huisvesten een ander 
bedrijfstype. Dit leidt soms tot sloop van boerderijen die 
kenmerkend zijn voor Weesp maar geen monumentale status 
hebben. Bovendien ligt er sinds 1 januari 2012 door een 
wetswijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna Bro) een 
verplichting voor gemeenten om aandacht te schenken aan 
cultuurhistorie in de bestemmingsplannen. Op dat moment werkte 
de gemeente aan drie nieuwe bestemmingplannen voor het 
stedelijk gebied, het landelijk gebied en de bedrijventerreinen. De 
wens tot een betere bescherming en een grotere aandacht voor 
cultuurhistorie hebben geleid tot het huidige rapport. 

1.2 Huidige wetgeving 
Binnen de huidige wetgeving is het beschermd stadsgezicht 
beschermd door de Monumentenwet, Wet ruimtelijke ordening en 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Monumentenwet 
stelt dat de gemeenteraad ter bescherming van het beschermd 
stadsgezicht een bestemmingsplan vaststelt. In het vigerende 
bestemmingsplan is opgenomen dat een aanlegvergunning nodig is 
voor het slopen van een pand in het beschermd stadsgezicht. 
Daarnaast is vastgelegd dat het slopen slechts is toegestaan als 
“het noodzakelijk is ter uitvoering van een bouwvergunning of ter 
verwezenlijking van de in het plan gegeven bestemming dan wel 
indien de schoonheid en het karakter van het beschermde 
stadsgezicht niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast”.  

 

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat 
het verboden is een bouwwerk te slopen in een beschermd stads- 
of dorpsgezicht zonder vergunning. In de praktijk komt het er op 
neer dat pas een sloopvergunning wordt afgegeven op het moment 
dat er een goedgekeurd nieuwbouwplan ligt dat voldoet aan alle 
eisen (van de welstandsnota) die aan gebouwen in het beschermd 
stadsgezicht gesteld worden. 

1.3 Nieuwe bestemmingsplannen 
De nieuwe bestemmingsplannen worden medio 2013 vastgesteld. 
De gemeente wil het beschermd stadsgezicht in deze 
bestemmingsplannen beter beschermen. We daarnaast hebben 
onderzocht of er buiten het beschermd stadsgezicht panden zijn die 
ook in aanmerking komen voor deze bescherming. Het resultaat 
van dit onderzoek zijn de aanwijzing van de karakteristieke panden 

In de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe 
bestemmingsplannen (versie 19 oktober 2011) is het volgende 
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opgenomen over de bescherming van panden in het beschermd 
stadsgezicht: 

“Het beschermde stadsgezicht van Weesp kent een aantal 
beeldbepalende panden die geen monumentale status hebben, 
maar wel behoudenswaardig zijn. Deze panden genieten dus niet 
via bijvoorbeeld de Monumentenwet of Erfgoedverordening 
bescherming. Het bestemmingsplan is het geëigende instrument om 
deze bescherming te bieden. In het bestemmingsplan wordt daarom 
bepaald dat binnen het beschermd stadsgezicht het bouwen 
uitsluitend mag geschieden ten behoeve van het behoud en herstel 
van de bestaande bebouwing, inclusief een sloopverbod. 
Vervolgens kan hier van afgeweken worden, indien behoud en 
herstel niet meer haalbaar dan wel wenselijk zijn.”  

Deze beeldbepalende panden staan dus niet alleen in het 
beschermd stadsgezicht, maar ook daar buiten. Dat is zowel in de 
binnenstad (maar buiten het beschermd stadsgezicht) als in het 
landelijk gebied. De gemeente heeft besloten om het 
bovengenoemde sloopverbod breder in te zetten, voor het 
beschermd stadsgezicht, voor een aantal aangewezen panden in 
de binnenstad maar buiten het beschermd stadsgezicht en voor een 
aantal aangewezen panden in het landelijke gebied. 

 

1.4 Leeswijzer 
Het document start na de inleiding met een beschrijving van de 
werkwijze; de manier waarop de gemeente de karakteristieke 
panden heeft geselecteerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
kenmerken van de karakteristieke bebouwing in Weesp opgesomd. 
Er is een onderscheid gemaakt tussen de panden in de het stedelijk 
gebied en de panden in het landelijk gebied. De karakteristieke 
kenmerken van de panden in deze twee gebieden verschillen 
namelijk van elkaar. In hoofdstuk 4, de conclusie, wordt het 
overzicht van de karakteristieke panden gegeven.   
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In de bijlagen is de neerslag van de waardering weergegeven. Per 
gebied is de alfabetische volgorde van de straatnamen 
aangehouden. Iedere wijk of straat wordt ingeleid met een 
algemene beschrijving die grotendeels uit de Welstandsnota 2010 is 
overgenomen. Vervolgens worden per pand de volgende zaken 
aangegeven: 

• afbeelding van de kadastrale kaart; 

• afbeelding van een luchtfoto; 

• Afbeelding van het pand zelf 

• opsomming van cultuurhistorische en de 
stedenbouwkundige waarden. De positieve waarden zijn 
aangegeven met een plusteken (+) en de negatieve met een 
minteken (-); 

• de kenmerken van de panden en 

• een toelichting  

 

Uit deze waardering wordt duidelijk dat een pand als karakteristiek 
aangemerkt kan worden. 

2 Werkwijze 
Gezien de korte tijdspanne waarin dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden, is er gezocht naar een efficiënte en zorgvuldige 
werkwijze. Er is gekozen om van zoveel mogelijk bestaande 
informatie gebruik te maken. De beeldbepalende panden zijn op de 
volgende wijze geselecteerd. Allereerst zijn alle bestaande 
inventarisaties naast elkaar gelegd. Dit zijn: 

• monumenten Inventarisatie Project (MIP); 

• monumenten Selectie Project (MSP); 

• rehabilitatieplan 1985; 

• beeldbepalende panden 1988; 

• lijst objecten van Menno van Coehoorn (met verzoek tot 
aanwijzing tot rijksmonument); 

• boerderijen inventarisatie Historische Kring Weesp 2002-
2003; 

• lijst met rijksmonumenten, gemeentelijk en provinciale 
monumenten. 

 

Deze lijsten met panden zijn gecontroleerd op overlap, gesloopte 
panden, verleende (sloop)vergunningen en inmiddels als monument 
aangewezen panden. Na controle bleef er een lijst van ca. 100 
panden over. Deze panden zijn stuk voor stuk gewaardeerd.  

 

Een deel van de panden aan de Korte Muiderweg zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat dit deel van de gemeente niet wordt 
opgenomen in één van de drie nieuwe bestemmingsplannen. 

 

2.1 Waarderingscriteria 
In deze opgave gaat het niet om het benoemen van monumenten, 
maar om het benoemen van de ruimtelijke kwaliteit van Weesp en 
de het belang van de panden voor de Weesper geschiedenis. Het 
bestemmingsplan biedt namelijk de mogelijkheid om de ruimtelijke 
kwaliteit te beschermen en niet de beeldkwaliteit. Een beschrijving 
van de beeldkwaliteit hoort thuis in de Welstandsnota.  

 

Voor de waardering van de panden is gebruik gemaakt van de 
waarderingslijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(hierna: RCE). Uit voorbeelden van andere gemeenten blijkt 
namelijk dat zij meestal een afgeleide van deze lijst gebruiken. 
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Bovendien wordt de waarderingslijst van de RCE al jaren toegepast: 
het is een beproefde en bruikbare lijst.  

Er gekozen om van de waarderingslijst van de RCE alleen de 
onderdelen “cultuurhistorische waarden” en “situationele & 
ensemble waarden” te gebruiken. De zogenaamde 
“architectuurwaarden” hebben we gebruikt om de panden te kunnen 
beschrijven. Het gaat hierbij om: bouwstijl of typologie, bouwmassa 
of hoofdvorm, dakvorm en materiaalgebruik. Een afbeelding van de 
gebruikte waarderingslijst staat op de deze pagina.  

2.2 Advies welstands- en monumentencommissie 
Van elk geïnventariseerd pand is vastgesteld of het wel of niet in 
aanmerking komt voor een bescherming door het te benoemen als 
karakteristiek pand. Deze conclusies zijn voorgelegd aan de leden 
van welstands- en monumentencommissie Weesp. Het advies van 
deze commissie is doorslaggevend geweest om de panden aan te 
wijzen.  

 

2.3 Vervolg 
De lijst met aan te wijzen panden is als onderdeel van het 
bestemmingsplan aan het college ter goedkeuring voorgelegd. De 
karakteristieke panden zijn opgenomen met een aanduiding op de 
(ontwerp) bestemmingsplankaart. 

 



 8 

3 De karakteristieke bebouwing van 
Weesp 

De geschiedenis van Weesp kent verschillende bloeiperioden. In 
deze tijden van voorspoed is de stad verfraaid en uitgebreid. De 
sporen van deze perioden zijn nu nog steeds zichtbaar in Weesp. 
Om er voor te zorgen dat deze bebouwingskarakteristiek behouden 
blijft, is besloten om karakteristieke panden aan te wijzen.  

 

De opvallendste bloeiperiode waar nog veel gebouwen van terug te 
vinden zijn, heeft plaats gevonden tussen 1850 en 1940. Dit geldt 
zowel voor het landelijk gebied als de binnenstad. De zuivelindustrie 
kwam in die tijd op en er ontstonden veel melkveehouderijen in de 
gemeente Weesp. Daarnaast ontstonden er in de stad allerlei 
fabrieken, waarvan de cacaofabriek van Van Houten de meest 
bekende is. Het personeel van deze fabrieken zochten naar 
woningen in Weesp. Hierdoor zijn er veel seriematig gebouwde 
woningen uit die tijd.  

 

3.1 Binnenstad 
De karakteristieke bebouwing in de binnenstad is met name 
gebouwd om de arbeiders van de fabrieken te huisvesten. 
Daarnaast zijn er enkele bijzondere gebouwen zoals een 
schoolgebouw en een kerkgebouw. De woningen kenmerken zich 
door: 

• een bouwjaar tussen 1850 en 1930; 

• meerdere woningen in een pand; 

• hoofdvorm van 1 of 2 bouwlagen met kap of met plat dak 
met achterschild; 

• gebouwd in de rooilijn; 

• seriematige bebouwing; 

• veelal meerdere woningen onder een doorgaand dak; 

• zadeldaken, mansardedaken of platte daken; 

• toepassing van rode bakstenen, gepleisterde gevels en 
keramische dakpannen (rood of gesmoord). 

 

3.2 Landelijk gebied 
In het landelijk gebied rondom Weesp zijn grofweg twee soorten 
karakteristieke bebouwing te vinden: de boerderijen en de houten 
bebouwing rondom fort Ossenmarkt en fort Uitermeer. 

Kringenwet 
Weesp viel als vestingstad onder de Kringenwet van 21 december 
1853. Dit betekende dat buiten de vestinggrens slechts onder 
bepaalde voorwaarden kon worden gebouwd. De wet voorzag in 
drie kringen: 

• Eerste kring rond de stad: 300 meter: alleen houten huizen 

• Tweede kring rond de stad: 600 meter: gedeeltelijk stenen 
huizen  

• Derde kring rond de stad: 1 km: alle materialen toegestaan 

De bovengenoemde kringen worden ook wel de verboden kringen 
genoemd. De Kringenwet werd pas in 1953 opgeheven. Buiten het 
beschermd stadsgezicht zijn nog een aantal voorbeelden van deze 
houten bebouwing te vinden. Dit zijn zowel woningen als 
boerderijen. Het opvallendste kenmerk is het materiaal waarvan ze 
zijn vervaardigd zijn: hout.  
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Kaart met de verboden kringen rond Weesp uit 1912 

Boerderijen 
Weesp omvat een groot landelijk gebied rondom de stad. De 
karakteristieke boerderijen en bijbehorende percelen kenmerken 
zich door:  

• een bouwjaar tussen 1850 en 1900; 

• hoofdrichting bebouwing is evenwijdig aan lengterichting van 
het perceel; 

• nokrichting bedrijfsgebouw eveneens evenwijdig aan de 
lengterichting van het perceel; 

• nokrichting van het woongedeelte is zowel evenwijdig aan 
de lengterichting van het perceel als dwars erop; 

• bedrijfsgebouwen gesitueerd achter het woongedeelte 
(onder een dak); 

• extra bedrijfsgebouwen gesitueerd naast het woongedeelte, 
gescheiden door een weg; 

• hooiberg gesitueerd achter het bedrijfsgedeelte; 

• 1 bouwlaag met kap als hoofdvorm; 

• bermsloot voor het voorerf; 

• op het zij en/of voorerf is een boomgaard; 

• perceel is omringd door sloten 

• hoofdbebouwing ligt aan de voet van de dijk indien gelegen 
aan de Vecht; 

• zomerhuizen vlak naast de hoofdbebouwing met eenzelfde 
hoofd- en nokrichting; 

• zadeldaken, schilddaken of mansardedaken, vaak met een 
wolfseind; 

• toepassing van rode bakstenen en gesmoorde dakpannen. 
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4 Conclusie 
De inventarisatie en waardering van de panden heeft geleid tot het 
benoemen van 46 karakteristieke panden. Het gaat hierbij vaak om 
ensembles. Bijvoorbeeld een rij woningen of een boerderij met 
zomerhuis. De bedoeling is om het ensemble te behouden, daarom 
zijn ze als één karakteristiek pand benoemd. Het gaat om 7 houten 
gebouwen, 25 boerderijen en 14 gebouwen rond de binnenstad. 
Hieronder volgt een opsomming van de adressen. In de bijlagen is 
de waardering van elk pand opgenomen. Er is gebruik gemaakt van 
de indeling en beschrijvingen van de Welstandsnota om aansluiting 
te zoeken bij de bestaande regelgeving 

 

4.1 Woongebouwen en bijzondere gebouwen 
rond de binnenstad 

Blomstraat 22, Jozefschool 

Emmastraat 4 t/m 24, 1 t/m 25 

Herenstraat 1, 1a, Kerklaan 9, 11, 13 

Herenstraat 11 t/m 21 (oneven) 

Korte Muiderweg 4 en 6 

Papelaan 6, hersteld Apostolische Gemeente Weesp 

Singel 75 t/m 81 

Singel 83 

Het rode dorp: Talmastraat, dr. Schaepmanstraat, Singel 

Tuinkade 1 t/m 17 

Herensingel 11 en 13 

Spoorstraat 1t/m 7, Stationsweg 18 t/m 26 (even) 

Stationsplein 1a, 1 t/m 25 (oneven) 

J.A. Fijnvandraatlaan 2a 

 

4.2 Houten gebouwen 
Keverdijk 1 

Keverdijk 2 

Keverdijk 3 t/m 6 

Lange Muiderweg 6 

Lange Muiderweg 8 

’s Gravelandseweg 5 

’s Gravelandseweg 36 

 

4.3 Boerderijen  
Aetsveldseweg 3 

Dammerweg 8 en 9 

Horn 20 

Horn 26 

Kanaaldijk 1 

Keverdijk 10 

Lage Klompweg 17 

Lange Muiderweg 14a 

Lange Muiderweg 20 

Lange Muiderweg 22 
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Lange Muiderweg 32  

’s Gravelandseweg 8 en 9 

’s Gravelandseweg 17 

’s Gravelandseweg 18 en 18a 

’s Gravelandseweg 19 

’s Gravelandseweg 20 

’s Gravelandseweg 23 en 23a 

’s Gravelandseweg 28 en 28a 

’s Gravelandseweg 29 en 30 

’s Gravelandseweg 31 en 31a 

’s Gravelandseweg 32, 32a en 32b 

’s Gravelandseweg 35 

Utrechtseweg 90 

Utrechtseweg 114 en 114a 

Utrechtseweg 118 en 118a 
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5 Bijlagen 
 

Stedelijk gebied Weesp 
 

1 

Binnenstad 2 
Stationsgebied 18 
Zuid II 23 
  
Landelijk gebied Weesp 
 

27 

Aetsveldseweg 29 
Dammerweg 33 
Gooilandseweg 38 
Horn 42 
Kanaaldijk 47 
Keverdijk 51 
Korte Muiderweg 57 
Lage Klompweg 61 
Lange Muiderweg 65 
’s Gravelandseweg 75 
Utrechtseweg 91 
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