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Betreft: Zienswijze betreffende de sloopaanvraag van Vinken Vastgoed B.V. voor sloop van 
pakhuis het “Weversend”, Padlaan 1 te Krommenie. 
 
 
Geacht College, 
 
 
Hierbij verzoekt de Vereniging Zaans Erfgoed de sloopaanvraag van de fa. Vinken Vastgoed B.V. uit 
Vinkeveen voor sloop van het pakhuis “het Weversend”, Padlaan 1 te Krommenie te weigeren. 
 
Reeds in 1979 is door de Gemeente Zaanstad bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en 
Monumenten een aanvraag voor rijksbescherming gedaan die werd afgewezen vanwege het op dat 
moment geldende aanwijzingsbeleid van de overheid. Dit beleid liet plaatsing van nieuwe 
monumenten aan de rijkslijst niet meer toe tot dat nieuw beleid zou worden vastgesteld.  
In de “redengevende beschrijving” bij de aanvraag van het object heeft Gemeente Zaanstad 
aangegeven om welke maatschappelijke- en cultuurhistorische reden het gebouw een bescherming 
behoeft. Het is een ernstige omissie dat, in navolging van deze afwijzing, directe plaatsing via de 
gemeentelijke monumentenlijst niet heeft plaatsgevonden. Het is nu van het grootste belang dat het 
gebouw die bescherming, nu sloop dreigt, van gemeentewege via de gemeentelijke 
aanwijzingsprocedure verkrijgt! 
 
Het gebouw wordt in de Monumentenroute van Krommenie, dat uitgegeven is door de Dienst 
Stadsontwikkeling en Monumenten en ingeleid wordt door de toenmalige wethouder voor 
Stadsontwikkeling en Monumentenzorg van Zaanstad, als “een in zijn omgeving verankerde culturele 
schat” beschreven. Een goede en terechte kwalificatie. 
 
Het is onbegrijpelijk dat de gemeente via de afdeling Klantcontact Vergunningen in juli van 2008 aan 
Vinken Vastgoed B.V. meldt dat een vergunning tot sloop, zonder daar rechten aan te mogen 
ontlenen, met succes gevolgd kan worden. Naast enkele parkeer- en milieuaspecten lijkt het sloopplan 
alleen gehinderd te kunnen worden door de Flora- en Faunawet, die moet aantonen dat er in het 
gebouw geen bedreigde diersoorten verblijven.  
Hoewel aangegeven wordt dat alle vakdisciplines binnen de gemeente geraadpleegd zijn wordt niet 
gerept over de adviezen en toetsen bij de afdeling Monumenten. Hier had het belang van het gebouw 
opnieuw gewogen kunnen worden. Het haalbaarheidsonderzoek en advies heeft naar alle 
waarschijnlijkheid geleid tot de sloopaanvraag van het pand door Vinken Vastgoed B.V. bij de 
gemeente Zaanstad. Dit advies had o.i. niet in deze vorm uit mogen gaan. 
 
Het bestuur van de Vereniging Zaans Erfgoed  heeft separaat van deze zienswijze een aanvraag voor 
gemeentelijke spoed-bescherming van “het Weversend” ingediend.   
Kern van dit verzoek is de eerdere “redengevende omschrijving” aan de RACM en onderstaande 
toelichting. Wij hopen op een spoedige, gemeentelijke bescherming en afwijzing van de 
sloopaanvraag. 

 



 

 

Het gebouw is cultuur- en bouwhistorisch van belang vanwege zijn constructie en detaillering en als 
representant van de omvangrijke zeildoekweverijen die tussen de 17

e
 en 20

e
 eeuw in Krommenie 

hebben bestaan. De vele hennepkloppers, de grootse thuisnijverheid, de opslag, bewerking 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 op jaarbasis 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.   
 
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, 


