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Inleiding initiatief uitbreiding bestemmingsplan Boxenring
Op 18 januari 2016 heb ik een brief geschreven naar Burgemeester en 
Wethouders van gemeente Waterland, waarin ik mijn zorgen heb geuit over 
het op handen zijnde nieuwbouwplan en de aantasting van de 
cultuurhistorische waarde van Marken.

In deze brief staat onder andere dat Marken vanwege haar cultuurhistorische 
waarden, de oude buurten in combinatie de landelijke omgeving bijzonder, 
uniek en kwetsbaar is. En dat deze kwetsbare situatie een doordachte 
benadering nodig heeft voordat men besluit op Marken te gaan bouwen. Een 
benadering die toevoegt en verbetert. Daarom is het idee geopperd om de 
boxenring locatie te vitaliseren door op de garages kleine woningen te 
bouwen. Een zogenaamde Tiny house. Een nieuwe trend die goed bij deze 
tijd past; minder spullen, meer vrijheid en een kleinere voetafdruk. Met andere 
woorden; flexibel wonen met lage financiële lasten. De ¨Boxering locatie¨ is 
namelijk een locatie die verbeterd dient te worden. De huidige bebouwing, 
zijnde garages, is sterk verouderd en zijn aan vernieuwing toe. Alleen gaat 
niemand meer een investering doen omdat er geen toegevoegde waarde is.



Boxenring locatie nu en Boxenring locatie met woonlaag

Naar aanleiding van de bovengenoemde brief heeft de gemeente Waterland mij benaderd om het idee over de boxenring nader toe te 
lichten. Deze toelichting betreft een schriftelijk exemplaar van de gesprekken die gevoerd zijn.

De schets, gemaakt aan de keukentafel, betreft een visualisatie van het straatbeeld met woonlaag op de Boxenring.



Inspiratie
Jongeren over het algemeen vallen tussen wal en het schip in 
de huidige woningmarkt. Ze willen wel op zichzelf wonen, 
maar kunnen een woning in de huidige markt (nog) niet 
betalen. Er zijn tijdelijke jongerenwoningen gecreëerd nabij 
Voor Anker complex (55 plus woningen) op Marken. Ook 
alleenstaanden ervaren het probleem dat er weinig woningen 
in hun prijsklasse beschikbaar komen cq zijn.

WOONVISIE 2020 bevestigd: ¨ Er is sprake van 
bevolkingstoename in Waterland, ook in de toekomst, al 
neemt deze toename wel in omvang af. De groei gaat gepaard 
met een verandering in de bevolkingssamenstelling: 
vergrijzing en een toename van kleinere huishoudens en 
minder gezinnen. Dit leidt tot een veranderende vraag naar 
woningen. Zo zullen er mede door de ouder wordende 
bevolking en door mensen met een beperking woningen nodig 
zijn die levensloopbestendig zijn. Het aantal huishoudens 
neemt meer toe dan het aantal inwoners. Daarom zal er ook in 
de toekomst nog behoefte zijn aan uitbreiding van de 
woningvoorraad.¨

De woningcorporatie op Marken heeft wel een aantal 
eenpersoonshuishouden woningen in beheer. Zie foto. De 
woning afgebeeld op de foto heeft nagenoeg dezelfde 
afmeting als de garageboxen



Doel initiatief
Uitbreiding bestemmingsplan Boxenring Marken

DOEL:
Betaalbare woningen in combinatie met garage, berging en 
kleinschalige bedrijvigheid. Bestaand gebruik van de boxenring kan 
gehandhaafd blijven. Vitaliseren van een verouderd bebouwd 
gebied.

WAAR   Garages Boxenring
● Er zijn circa 80 garage boxen;
● Vlakbij Deen en parkeerterrein
● Binnen de bebouwde kom van Marken

Voordelen Boxenring als inbreilocatie
● Landschappelijke cultuurhistorische waarden worden niet 

aangetast omdat de locatie een inbreilocatie betreft;
● Geen opoffering van sportterrein;
● Betaalbare eenpersoonswoningen/jongeren woningen;
● Ambachten/kleinschalige bedrijvigheid combineren met 

wonen;
● Uitvoering in eigen beheer, financieel risico bij eigenaar 

garagebox;
● Boxering locatie worden gevitaliseerd.

Algemeen: Overal in Waterland vooral in de oude kernen is 
bedrijvigheid gecombineerd met wonen. Hierdoor ontstaat 
levendigheid en sfeer



Voordelen Boxenring locatie
Bouwen naar behoefte

● Eigenaren zijn hoofdzakelijk bewoners van Marken, zij 
kunnen zelf bouwen voor hun kinderen/familie;

● Op een natuurlijke wijze gefaseerd bouwen, men bouwt 
namelijk naar aanleiding van behoefte;

● Lage bouwkosten, geschat rond 70.000,-- Euro/ 100.000,-- 
Euro.

Duurzaam bouwen met oog voor cultuurhistorische waarden
● Wol als isolatie materiaal, vanwege geluid absorptie en 

milieuvriendelijke toepassing;
● Milieuvriendelijke bouwmaterialen;
● Plaatselijke/Waterlandse timmerman, loodgieter, elektricien;
● Waterlandse architect met veel ervaring met 

cultuurhistorische objecten en waarden.

Waterrobuust bouwen
● Wonen op de 1e bouwlaag (eeuwen oude bouwprincipe van 

Markerwoningen).

Energieneutraal wonen
● Regenwater opvangen;
● Zonnepanelen, zonneboiler;
● Isolatie met wol.



Eigen initiatief van bewoners van 
Marken

In de WOONVISIE 2020 wordt terecht geschreven dat: ¨ de 
gemeente niet de enige verantwoordelijke en aansprakelijk is 
voor het oplossen van problemen in de samenleving, maar 
een samenwerkingspartner: de rol van de gemeente is 
verschoven van inhoudelijk bepalend naar procesbegeleidend, 
waarbij de focus ligt op het stellen van de kaders, faciliteren 
en ruimte geven. De (eigenaar-) bewoner wordt vaker 
gevraagd een eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ook 
wordt er ruimte geboden voor initiatieven van bewoners, 
ondernemers en (maatschappelijk) organisaties.¨

DIT INITIATIEF is een mooi voorbeeld!

Indien de gemeente Waterland instemt voor de uitbreiding 
naar wonen boven de garage boxen krijgen de eigenaren van 
de garageboxen de mogelijkheid om voor hun kinderen, 
kleinkinderen en familie op eigen initiatief een woning te 
bouwen.
Spreekt voor zich dat hiervoor kaders voor afgesproken 
dienen te worden.



Resultaat en afsluiting

Een verouderde bouwlocatie die een 
woningbouw probleem voor jongeren en 
alleenstaanden oplost, waarbij het initiatief komt 
te liggen bij de inwoners van Marken/eigenaren 
van de garage boxen. Kortom de kans om een 
mooie nieuwe werf te bouwen met de 
hedendaagse technieken en waar het verleden 
niet wordt vergeten sterker nog, het verleden 
wordt in ere gehouden. Want u ziet op de foto  
het straatbeeld op Marken is gewoon MOOI!

Dit is onze bijdrage om Marken nog mooier te 
maken!

Met vriendelijke groet,
Conny Elizabeth Tromp 
en mensen die zo vriendelijk waren om mee te 
denken.


