
PLEK IN DE STAD: DIJK, GOUWZEE, BINNENSTAD, HAVEN.Galgeriet - wonen tussen binnenstad en haven

globaal stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit
daarin verwerkt input stadsdebat december en smaaktest



PLEK IN DE STAD: DIJK, GOUWZEE, BINNENSTAD, HAVEN. PANDENSTAD: GROOT EN KLEIN NAAST ELKAAR

PANDENSTAD: DE RIJKDOM VAN DE BINNENSTAD

LANGE STRATEN, SMALLE STEGEN

Straten en stegen     Lieflijk en nurks    Typisch Monnickendam



BINNENHAVEN

70%

10%

20%

klassieke baksteen
modern baksteen

eigenzinnig
nautisch

klassieke baksteen

BUITENHAVEN

modern baksteen

eigenzinnig
nautisch

70%

10%

20%

AAN DE DIJK

70%

10%

20%

klassieke baksteen
modern baksteen

eigenzinnig
nautisch

MELANGE AAN ARCHITECTUURSTIJLEN PER DEELGEBIED

Binnenhaven - Tegenover 
het Prooyen ligt het meest 
historische deel van het Galgeriet. 
De beeldkwaliteit heeft tevens 
betrekking op eventuele 
vernieuwing aan het Prooyen zelf, 
dat grotendeels niet historisch 
is. De sfeer is hier warm stenig, 
overwegend baksteen.

Buitenhaven - De kade aan de 
jachthaven is meer landschappelijk 
dan de binnenhaven. De architectuur 
is hier meer open en transparant. 
Glas, hout, baksteen en lichte kleuren 
bepalen hier de sfeer. 

Aan de dijk - Het deelgebied 
direct achter de waterlandse zeedijk 
heeft een wat eigentijdser karakter. 
Deze  ‘modernere’ interpretatie 
van de pandenstad komt ook in de 
bouwhoogte tot uitdrukking.  Vanaf 
de Waterlandse Zeedijk presenteert 
het Galgeriet zich naar de passant, 
de binnenzijde is wat intiemer.  
Baksteen voert hier de boventoon.

Smaaktest 

als uitgangspunt voor beeldkwaliteit
 PANDENSTAD: RIJKDOM AAN GEBOUWTYPEN

S gezinshuis, 2-3 lagen met kap 

met of zonder kap

L koopmanshuis, 

appartementen 3-8 lagen 

(max. 26 meter)

Nurkse gebouwen ( grotere 

appartementengebouwen uit 

één stuk). 

M herenhuis, 3-5 lagen met of 

zonder kap



NIEUWE VISIEKAART 

COMBINATIE VAN WATERKERING EN PARKEREN

Als algemeen principe voor het gebied geldt dat de parkeergarages benut worden om het hoogteverschil te overbruggen. De garages worden halfverdiept aangelegd, waardoor de 

woningen op een veilige hoogte komen te liggen.  De muur van de parkeergarage is waterkerend. Voor de woningen onstaat de kans om een terras op hoogte aan te leggen, wat 

voor extra privacy zorgt aan de kade. Met trappen zijn de woningen verbonden met het straatniveau. 

visie kaart



NIEUWE VISIEKAART 
nadere uitwerking:

• Zuidezijde

• Haven

• Openbaar gebied

• Waterveiligheid

• Programma

• Bouwmassa’s



Uitwerking SPVE



Ontsluiting



Hoogte ligging



Openbaar gebied

smal en stenig
groene kades



andere functies

haven

haven gerelateerd, 
kinderopvang 

plein

supermarkt, 
hotel, 
bierderij

horeca?

reservering

brug

flexibele plinten



openbare ruimte



openbare ruimte



de pandenstad



maximale bouwhoogte



laagbouw en kleine accenten

max 15 meter

max 18 meter

max 10 meter



het Prooyen



hoogte accenten

PANDENSTAD: GROOT EN KLEIN NAAST ELKAAR

ca 17 meter

ca 28 meter
hoge wand
ca 20 meter

accent 
ca 30 meter

ca 30 meter



hoge kop vanaf de kade



accent haven vanaf het plein



zicht op de stad vanaf het Monnickerdammergat



overzicht



overzicht


