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Zaandam, 15 februari 2009
Betreft: verzoek tot spoed-aanwijzing van pakhuis het “Weversend”, Padlaan 1 te Krommenie
tot gemeentelijk monument.

Geacht College,
Hierbij verzoekt de Vereniging Zaans Erfgoed, op grond van Artikel 3 van de Monumentenverordening
Zaanstad 2005, pakhuis “het Weversend”, Padlaan 1 te Krommenie, aan te wijzen tot gemeentelijk
monument.
Vanwege dreigende sloop verzoekt Vereniging Zaans Erfgoed, op grond van Artikel 4 van de
Monumentenverordening Zaanstad 2005, het object “het Weversend”, met spoed voorlopig aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Met de voorlopige aanwijzing geniet het object voorbescherming.
Het verzoek heeft betrekking op de eerdere afwijzing van de minister van OCW op een verzoek van
gemeentewege tot plaatsing op de lijst van Rijksmonumenten en de huidige sloopdreiging van dit
bijzondere monument. Vanwege het huidige plaatsingsbeleid van de overheid heeft aanwijzing niet
plaatsgevonden.
Het pand is eerder beschreven bij de aanvraag om rijksbescherming en de “redengevende
omschrijving” die destijds is meegestuurd kan ook op dit moment als onderbouwing van de aanvraag
dienen.
Het gebouw is cultuur- en bouwhistorisch van belang vanwege zijn constructie en detaillering en als
e
e
representant van de omvangrijke zeildoekweverijen die tussen de 17 en 20 eeuw in Krommenie
hebben bestaan. De vele hennepkloppers, de grootse thuisnijverheid, de opslag, beweking en handel
in zeildoek hebben aan duizenden bewoners van de streek werk verschaft en is langdurig een
belangrijke economische bron geweest van Krommenie. De rolreders van Krommenie, waaronder de
eigenaren van pakhuis “het Weversend”, waren schakel tussen vraag en aanbod van het zeildoek en
organiseerden de productie bij de thuiswerkende wevers, de opslag en bewerking in de pakhuizen en
de distributie van de producten. Tussen 1725 en 1825 werkten gemiddeld 2315 wevers aan dit
product, produceerden zij gemiddeld 30.000 rollen zeildoek met een lengte van 1000 km. Pakhuis “het
Weversend” vervulde bij die processen, tot het moment dat het stoomtijdperk en de verdere
industrialisatie intrad, een belangrijke rol.
De geschiedenis hiervan is blijven bestaan door de afbeelding van de rolrederij in het fries boven de
voordeur van het pand en door het behoud van het gebouw.
Het bestuur van de Stichting Zaans Erfgoed rekent op een spoedige bescherming van dit cultureel
belangrijke gebouw.
Nadere informatie over de aanvraag kan verkregen worden via het secretariaat van de vereniging.
In afwachting van uw nader bericht,
hoogachtend,
Het bestuur van de Vereniging Zaans Erfgoed,

