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gen staan in de buurtjes vaak een 
kerk en meestal enkele recentere 
woningen.
Het karakter van de gebieden is di-
vers, waarbij de dorpse uitstraling de 
gemeenschappelijke en de te behou-
den deler is.

Geschiedenis
De kernen en linten zijn in de regel 
vóór 1900 ontstaan buiten de toenma-
lige stad. De bebouwing is gebouwd 
langs bestaande structurerende ele-
menten in het landschap zoals dijken 
en polderwegen waarvan een aantal 

dateert uit de middeleeuwen. Op be-
langrijke punten begon de nederzet-
ting met een sluis, een kerk of een 
haventje. Ten zuiden van het IJ wor-
den de meeste gebieden omringd door 
latere woonwijken.

-
leerd komen te liggen in een nieuwe 
omgeving en zijn overwegend van 
een andere maat en schaal. De vroe-

in het stratenpatroon en het histori-
sche uiterlijk van de bebouwing. 

Historische kernen, linten en frag-
menten zijn in de loop der eeuwen 
onderdeel geworden van de stad 
Amsterdam. Het zijn duidelijk her-
kenbare eenheden met pittoreske 
lintbebouwing in diverse soorten en 
maten.

Gebiedstypen
In de beschrijvingen en criteria zijn 

Noordelijke linten (2a)
Ten noorden van het IJ liggen de lin-
ten langs dijken. Kenmerkend zijn de 
doorzichten tussen de dijkwoningen 
die op kruinhoogte zijn geplaatst.

Zuidelijke linten (2b)
De zuidelijke linten zijn veenlinten 
en (voormalige) tuinderslinten. Aan 
deze linten staan relatief eenvoudige 
tuindershuisjes en een enkele boer-
derij. In deze linten komen ook en-
kele bedrijfjes en opslagterreinen 
voor.

Oude dorpen (2c)
De oude dorpen bestaan vooral uit 
enkele oude linten, wat rijtjes wonin-
gen en hier en daar een kleinschalig 
appartementencomplex. Deze gebie-
den hebben gemiddeld een net iets 
grotere schaal dan de linten. Ken-
merkend is de functiemenging in de 
gebieden.

Fragmenten (2d)
De historische fragmenten zijn om-
ringd door stedelijk gebied. Naast 
vrijstaande en geschakelde wonin-
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is met name in de oude dorpen en de 
historische fragmenten kenmerkend.

Architectonische uitwerking
De bebouwing aan de linten heeft 
overwegend één laag met een kap. 
In de achterliggende wegen of buur-
ten komt ook twee lagen met kap 
voor. De meer recente bebouwing is 
ook uitgevoerd in de vorm van rijen 
en twee-onder-een-kapwoningen.
Kleine panden zijn in veel gevallen 
vergroot met op- en aanbouwen en 
dakkapellen. De oudere bebouwing 
heeft een eenvoudige, traditionele 
vormgeving met zorgvuldig detail-
lering.

Materiaal en kleur
Als gevolg van het individuele karak-
ter is het materiaalgebruik en de de-
taillering vaak per pand verschillend. 
Vaak toegepast zijn baksteen (al dan 
niet met pleisterwerk) en hout. In 
een aantal gevallen komen nog hou-
ten gevels inclusief karakteristieke 
kleurtoepassingen voor.

Waardering
De waarde ligt vooral in het afwisse-
lende beeld van de gegroeide struc-
tuur met variërende bebouwing aan 
zowel groene als stenige straten. De 
gevels zijn veelal van baksteen en 
ten noorden van het IJ van hout. 
Enkele kernen, linten en fragmen-
ten zijn aangewezen tot beschermd 
dorpsgezicht op grond van de Monu-
mentenwet. Binnen de beschermde 
dorpsgezichten staan veel monu-
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Kenmerken
De kernen, linten en fragmenten 
kenmerken zich door individuele be-
bouwing die langs structurerende 
landschappelijke elementen is ge-
bouwd. De deelgebieden verschillen 
onderling sterk van karakter.

Stedenbouwkundige structuur
De meeste kernen, linten en frag-
menten hebben een structuur die 
sterk bepaald wordt door de kenmer-
ken van de landschappelijke onder-
grond. Meestal heeft de bebouwing 
een lineair karakter door de ligging 
aan een polderdijk of aan een land- 
of waterweg. Dit geldt zowel voor 
dichtbebouwde, langgerekte dorps-
linten als voor linten die nog steeds 
bestaan uit vrijstaande boerderijen 
en kleinere huizen in een open ge-
bied. Aaneengesloten kernen met 
kleinschalige bebouwing zijn meest-
al ontstaan aan een kruispunt van 
wegen. Kenmerkend voor een his-
torisch fragment is dat het is af-
gesneden van de oorspronkelijke 
ruimtelijke context.

Bouwvolume
De bebouwing in historische ker-
nen en linten staat overwegend in 
een wisselende rooilijn. Typerend 
voor historische kernen en linten is 
de individuele bebouwing, door of in 
opdracht van de eigenaren zelf ge-
bouwd. De huizen dateren uit ver-
schillende perioden, bestaan uit 
verschillende bouwmassa’s en zijn 
gebouwd in diverse stijlen. In de ker-
nen zijn de panden gemiddeld klei-
ner dan daarbuiten. Op kleine schaal 
komt seriebebouwing voor, vooral uit 
eind negentiende en begin twintig-
ste eeuw. De bebouwing bestaat uit 
sobere arbeiders- of rijkere midden-
standswoningen, winkels en kleine 
bedrijfjes. In de linten staan nog en-
kele boerderijen. De functiemenging 
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menten; in de andere kernen, linten 
en fragmenten is dat in wisselende 
mate ook het geval.

Monumenten en waarderingskaarten
Naast monumenten kent dit ruimte-
lijk systeem een scala aan beeldbe-
palende panden. De panden zelf zijn 
niet altijd even bijzonder, maar door 
hun karakteristieke gevelkenmer-
ken, maatvoering of ligging dragen 
zij wel bij aan de cultuurhistorische 
meerwaarde van het geheel. Om 
deze waarden in kaart te brengen 
zijn van een deel van de gebieden 
waarderingskaarten gemaakt.

Uitgangspunten op hoofdlijnen
De historische kernen, linten en frag-
menten hebben gevarieerde bebou-
wing in variërende dichtheden.
De bebouwing varieert van woonhuis 
tot boerderij en van historisch object 
tot recent gebouw. Uitgangspunt is 
behoud van variatie zonder dat dit 
tot verrommeling leidt.
Uitzondering zijn de seriematige wo-
ningen, zoals in Driemond en Sloten. 
Seriematige woningen hebben per 
cluster een samenhangende compo-
sitie door herhaling van zowel wo-
ningtype als rijen en blokken.
Bijzondere elementen zijn de gebou-

wen met afwijkende functies, zoals 
scholen en kerken. De afwijkende 
bebouwing staat vrij op de kavel.

De massa en uitwerking variëren per 
gebouw, waarbij kerken veelal van 
oudsher een accent vormen en bij-
dragen aan het silhouet van de dor-
pen.
Het beleid is gericht op het behoud 
van variatie zonder verrommeling. 
Het dorpse, gegroeide karakter met 
kleinschalige en afwisselende be-
bouwing staat centraal, zonder wij-
zigingen en nieuwbouw onmogelijk 
te maken.
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Waardering
 De waarde ligt vooral in het afwisse-
lende beeld van de gegroeide struc-
tuur met variërende bebouwing aan 
overwegend groene straten. De ge-
vels zijn van hout of steen. De ar-
chitectuur van houten huizen is 
kenmerkend voor deze streek. Een 
groot aantal panden is door hun 
vorm en positie cultuurhistorisch 
waardevol. Een deel is aangewezen 
als monument.

Beoordeling
Voor de cultuurhistorisch waardevol-
le bebouwing wordt gestreefd naar 
behoud en herstel. Het beleid is ge-
richt op het behoud van variatie zon-
der verrommeling. Het kleinschalige 
en gegroeide karakter staat centraal, 
zonder wijzigingen en nieuwbouw 
onmogelijk te maken.
Bij de advisering zal onder meer 
aandacht geschonken worden aan 
de mate van afwisseling en individu-
aliteit in de massa in combinatie met 
een terughoudende vormgeving en 
traditioneel gebruik van materialen 
en kleuren. Ieder individueel pand 
heeft zijn eigen typologie, welke af-
wijkt van de buurpanden.

0201 Schellingwoude

0202 Nieuwendam

0205 Buiksloterweg

0203 Buiksloterdijk

0204  Landsmeerder- en  
Oostzanerdijk

Uitgangspunten
De Noordelijke linten liggen aan dij-
ken en hebben gevarieerde bebou-
wing in een compacte structuur met 
als basis het individuele pand met 
dorps karakter. De bebouwing va-
rieert van woonhuis tot een enkele 
boerderij en van historisch object tot 
recent gebouw. Daarbij is er in de ka-
rakteristiek een hoofdonderscheid te 
maken tussen de houten woningen 
(rechthoekige plattegrond met vlak-
ke voorgevel en zadeldak met vaak 
een dwarsnok) en de stenen wonin-
gen (rechthoekige plattegrond met 
meer bewerkte voorgevel en vaak 
een langsnok). Uitgangspunt is be-
houd van de historische variatie zon-
der dat dit tot verrommeling leidt.
Uitzondering zijn de korte rijen wo-
ningen, zoals in Schellingwoude en 
aan de Buiksloterweg en Kadoelen-
weg. De individuele woning is in deze 
gevallen afgestemd op de eenheid 
binnen de rij.
 Bijzondere elementen zijn enkele ge-
bouwen met afwijkende functies, zo-
als scholen en een enkele kerk. Deze 
afwijkende bebouwing staat veelal 
vrij op de kavel. De massa en uitwer-
king variëren per gebouw, waarbij 
kerken vaak van oudsher een accent 
vormen en bijdragen aan het silhou-
et van de dorpen. Minder opvallen-
de uitzonderingen zijn (voormalige) 
winkels met traditionele etalagege-
vels.
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  Criteria
  Plannen worden om te beginnen be-

oordeeld aan de hand van de criteria 
voor veel voorkomende kleine bouw-
plannen in hoofdstuk 6. Als deze 
geen uitsluitsel geven, wordt bij de 
beoordeling in samenhang met de 
beschrijving en uitgangspunten ge-
toetst aan de hand van de volgende 

 Ligging
  bebouwing sluit aan bij het klein-
schalige en dorpse karakter van het 
gebied

  hoofdgebouwen aan dijklinten staan 
op kruinhoogte, bijgebouwen in on-
dergeschikte positie

   rooilijnen van de hoofdmassa’s vol-
gen de weg en verspringen enigszins 
ten opzichte van elkaar, bij rijen is de 
rooilijn in samenhang

  de hoofdgebouwen oriënteren op de 
belangrijkste openbare ruimte(n) 

  doorzichten naar het landschap be-
houden

  bijzondere gebouwen als scholen en 
kerken kunnen vrij op de kavel staan

 Massa
  de bouwmassa is evenwichtig, in 
harmonie met het gebiedskarak-
ter en afgestemd op oorspronkelijke 
bebouwingstypologie van het pand 
(hoofdvorm, dakhelling en nokrich-
ting)

deelgebied
  gebouwen zijn individueel en afwis-
selend met een eenvoudige tot gedif-
ferentieerde opbouw in combinatie 
met een rechthoekige plattegrond

  de individuele woning binnen een rij 
is deel van het ensemble

  gebouwen hebben in het straatbeeld 
bij voorkeur één laag met een na-
drukkelijke kap

  uitbreidingen waaronder op- en aan-
bouwen vormgeven als toegevoegd 
ondergeschikt element

  dakkapellen raken de gootlijn als dit 
bijdraagt aan de architectuur van 
de gevel en de straatwand, bijvoor-
beeld een bescheiden dakkapel op de 
kroonlijst van een rentenierswoning

  bijgebouwen zijn ondergeschikt aan 
hoofdmassa en eenvoudig van vorm

  gebouwen met bijzondere functies 
kunnen afhankelijk van hun ligging 
afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw en vorm

 Architectonische uitwerking
  de architectonische uitwerking en 
detaillering zijn zorgvuldig, even-
wichtig en afwisselend (met aan-
dacht voor de verwerking van de 
materialen)

  de architectuur volgt het beeld van 
kleinschalige bebouwing met nadruk 
op de kap en de eigen karakteristiek 
van het pand

  de architectonische uitwerking van 
seriematige woningen is per rij of 
cluster in samenhang

  elementen in de gevel zoals deuren 
en ramen in een logische verhou-
ding tot elkaar en de gevel als ge-
heel plaatsen

  kozijnen, dakgoten en dergelijke 
zorgvuldig detailleren passend bij de 
karakteristiek van het pand

  ramen zijn bij voorkeur staand (of 
verticaal onderverdeeld)

  wijzigingen en toevoegingen in stijl 
en afwerking afstemmen op hoofd-
volume of de rij

 Materiaal en kleur
  materialen zijn bij voorkeur traditio-
neel en verouderen mooi

  gevels van woningen zijn bij voor-
keur van hout, baksteen of een ver-
gelijkbaar steenachtig materiaal 
afhankelijk van het gebiedskarakter 
en toegepast volgens de in het ge-
bied gebruikelijke karakteristiek

  houtwerk is geverfd
  gevels alleen pleisteren als dit past 
bij de karakteristiek van het pand

  hellende daken van woningen bij 
voorkeur dekken met pannen

  grote vlakken bestaan uit kleine ele-
menten of hebben een duidelijke 
textuur

  kleuren zijn traditioneel, terughou-
dend, afgestemd op de omringen-
de bebouwing en sluiten aan op het 
‘Waterlands palet’ (dat bestaat uit 
cremewit, bentheimer en diverse tin-
ten groen, geel, grijs, blauw en rood-
bruin), waarbij de kleurschakering 
verschilt per gebied

2a
CRITERIA
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0211  Noord- en Zuideraker-
weg/Lutkemeerweg

0212  Amstelveenseweg Z

0213  Weespertrekvaart/
Gaaspoever

0214 Sloterweg

Waardering
 De waarde ligt vooral in het afwisse-
lende beeld van de gegroeide struc-
tuur met variërende bebouwing aan 
overwegend groene straten. De ge-
vels zijn veelal van baksteen. Di-
verse panden zijn door hun vorm en 
positie cultuurhistorisch waardevol.

Beoordeling
Voor de cultuurhistorisch waardevol-
le bebouwing wordt gestreefd naar 
behoud en herstel. Het beleid is ge-
richt op het behoud van variatie zon-
der verrommeling. Het kleinschalige 
en gegroeide karakter staat centraal, 
zonder wijzigingen en nieuwbouw 
onmogelijk te maken.
Bij de advisering zal onder meer 
aandacht geschonken worden aan 
de mate van afwisseling en individu-
aliteit in de massa in combinatie met 
een terughoudende vormgeving en 
traditioneel gebruik van materialen 
en kleuren.

0210 Oud Osdorp

Uitgangspunten
De Zuidelijke linten zijn veen- en 
tuinderslinten met gevarieerde be-
bouwing in een structuur die het 
midden houdt tussen compact en 
meer open, met als basis het indi-
viduele pand met dorps karakter. De 
bebouwing varieert van woonhuis tot 
een enkele boerderij en van histo-
risch object tot recent gebouw. In de 
linten komen ook diverse bedrijven 
voor. Uitgangspunt is behoud van va-
riatie zonder dat dit tot verromme-
ling leidt.
Uitzondering zijn enkele korte rij-
en woningen, zoals aan de Osdor-
perweg. De individuele woning is in 
deze gevallen afgestemd op de een-
heid binnen de rij.
Een andere uitzondering vormt de 
Amstelveenseweg, waar het lint 
geen landelijk karakter heeft. Dit is 
een gebied met veel burgerlijke be-
bouwing uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw.
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2b
CRITERIA

  Criteria
  Plannen worden om te beginnen be-

oordeeld aan de hand van de criteria 
voor veel voorkomende kleine bouw-
plannen in hoofdstuk 6. Als deze 
geen uitsluitsel geven, wordt bij de 
beoordeling in samenhang met de 
beschrijving en uitgangspunten ge-
toetst aan de hand van de volgende 

 Ligging
  het dorpse karakter van het gebied 
behouden

  hoofdgebouwen staan aan de straat-
zijde, bijgebouwen in ondergeschik-
te positie

   rooilijnen van de hoofdmassa’s vol-
gen de weg en verspringen enigszins 
ten opzichte van elkaar, bij rijen is de 
rooilijn in samenhang

  de hoofdgebouwen oriënteren op de 
belangrijkste openbare ruimte(n) en 
eventueel meerdere voorgevels ge-
ven

  doorzichten naar het landschap be-
houden

  grootschalige bebouwing staat bij 
voorkeur op achterterreinen

 Massa
  de bouwmassa is evenwichtig, in 
harmonie met het gebiedskarakter 
en afgestemd op oorspronkelijke be-
bouwingskenmerken (hoofdvorm, 
dakhelling en nokrichting)

  gebouwen zijn individueel, afwisse-
lend en hebben een eenvoudige tot 
gedifferentieerde opbouw met een 
rechthoekige plattegrond

  de individuele woning binnen een rij 
is deel van het geheel

  hoofdgebouwen hebben bij voorkeur 
één tot twee bouwlagen met een na-
drukkelijke kap

  uitbreidingen waaronder op- en aan-
bouwen vormgeven als toegevoegd 
ondergeschikt element of deze opne-
men in hoofdmassa

  dakkapellen raken de gootlijn als dit 
bijdraagt aan de architectuur van de 
gevel en de straatwand

  bijgebouwen zijn ondergeschikt aan 
hoofdmassa en eenvoudig van vorm

  gebouwen met bijzondere functies 
kunnen afhankelijk van hun ligging 
afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw en vorm

 Architectonische uitwerking
  de architectonische uitwerking en 
detaillering zijn verzorgd, evenwich-
tig en afwisselend

  de architectuur volgt het beeld van 
kleinschalige bebouwing met nadruk 
op de kap

  de architectonische uitwerking van 
seriematige woningen is per rij of 
cluster in samenhang

  elementen in de gevel zoals deuren 
en ramen in een logische verhou-
ding tot elkaar en de gevel als ge-
heel plaatsen

  kozijnen, dakgoten en dergelijke 
zorgvuldig detailleren

  wijzigingen en toevoegingen in stijl 
en afwerking afstemmen op hoofd-
volume

 Materiaal en kleur
  materialen zijn in beginsel traditio-
neel en verouderen mooi

  gevels van woningen zijn bij voor-
keur van baksteen of een vergelijk-
baar steenachtig materiaal

  hellende daken van woningen bij 
voorkeur dekken met pannen

  grote vlakken bestaan uit kleine ele-
menten of hebben een duidelijke 
textuur

  kleuren zijn traditioneel, terughou-
dend, afgestemd op de omringende 
bebouwing

  aanbouwen en bijgebouwen afstem-
men op de hoofdmassa en aan voor-
kanten traditioneel uitvoeren


