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Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats Waterland met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUINEN PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), STALWONING (4), TUINMANSWONING (5), PORTIERSWONING (6),
MOESTUINMUUR (7), HEKWERK (8), TOEGANGSHEK (9), IJSKELDER (10), TUINBEELD FLORA (11), TUINBEELD
NEPTUNUS (12), MOESTUINMUUR (Meervliet) (13). De buitenplaats Waterland is gelegen ten zuiden van VelsenZuid grenzend aan de buitenplaatsen Beeckestijn en Velserbeek. De grootte van het gebied is ca.27 ha. De vroegste
vermelding dateert uit 1717 toen de hofstede ' genaamt Waterlant met desselfs huysinge, stallinge en schuere' werd
verkocht aan Gerrit Corver. Onder het beheer van de volgende eigenaar, Dirk Trip, kreeg de buitenplaats een rijke
aanleg in formele stijl. De plattegrond van Adriaan Speelman (1724) en de gravure uit het Zegenpralent
Kennemerlant (ca.1728) tonen een geometrische tuinaanleg met een lanenstelsel in de vorm van een patte d'oie,
die verschillende tuinonderdelen met elkaar verbond. Het huis lag in de noordwesthoek van de aanleg. Thans
resteren van de formele aanleg nog enkele lanen, de plaats van de moestuin en een droge kom. In de derde kwart
van de achttiende eeuw gaf Dirk Trip jr. de eerste aanzet voor de bouw van een nieuw huis ter plekke van een
koepel (de Turkse Tent) met uitzicht op de Beisewijd, nu gazon met boomgroepen. Na zijn dood in 1763 zette zijn
vrouw, Jacoba van Strijen, de bouw tot 1766 voort. De architect Pieter de Swart was bij de bouw betrokken, wellicht
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voor het geven van advies of voor het leveren van ontwerpen van interieurdecoraties. Onder het beheer van
Archibald Hope (vanaf 1781) werd het park in landschapsstijl vergraven, waarschijnlijk door de Duitse tuinarchitect
J.G. Michaël. De landschappelijke aanleg met een vijverpartij is weergegeven door H.Numan in 1796. Deze schreef
als bijschrift 'na den Engelschen of Chineeschen smaak (..) doorsneden met ruime Waterbeeken en kommen,
heuvelachtige gronden en kronkelende wandelwegen, die fraaye gezichten opleveren'. De huidige aanleg draagt nog
steeds het karakter van de vroege-landschapsstijl. Van 1799 tot 1949 was Waterland in het bezit van de familie
Boreel van Hogelanden. Deze voegden in het begin van de negentiende eeuw de buitenplaats Meervliet aan het
grondbezit van Waterland. In 1926 werd het hoofdgebouw Meervliet afgebroken.
Voor de bescherming van ondergeschikte betekenis wegens te geringe ouderdom zijn:
- de houten schuur ten noordoosten van het huis;
- de houtloods (1986) ten westen van de moestuin;
- de kopie van de tuinbank bij de stalwoning.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De historische buitenplaats Waterland wordt omgrensd door de Rijksstraatweg (oost), de
Bosweg (zuid), de Waterlandweg en de Driekruizerkerkweg (west).
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS WATERLAND is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege het gaaf bewaard gebleven 18de-eeuwse hoofdgebouw in classicistische stijl;
- vanwege de resterende elementen daterend uit de 18de-eeuwse formele aanleg;
- vanwege de tuin- en parkaanleg in vroege-landschapsstijl uit het einde van de 18de-eeuw, waarschijnlijk naar
ontwerp van de Duitse tuinarchitect J.G. Michaël;
- als onderdeel van een aaneengesloten complex van buitenplaatsen bestaande uit Beeckestijn, Schoonenberg,
Velserbeek en Hoogergeest.
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HOOFDGEBOUW (Waterland).
Blokvormig, symmetrisch hoofdgebouw met lijstgevels gebouwd tussen 1742 en 1766 met hulp van architect Pieter
de Swart. Het witgepleisterde pand met donkere plint is op rechthoekige grondslag opgetrokken en bestaat uit een
souterrain en twee bouwlagen onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt afgeplat schilddak. Op de vier hoeken
een bakstenen schoorsteen met siermetselwerk in bandvorm. De risalerende hoekpartijen zijn afgewerkt met
geblokte lisenen. Centraal in de vijf traveeën brede voorgevel (west) de omlijste ingangspartij bereikbaar via een
hardstenen trap met aan elke kant zeven tuinvazen. De omlijsting omvat de toegangsdeur met bovenlicht en een
meerruitsvenster. De overige vensterassen zijn opgebouwd uit een meerruitsvensters met Louvre-luiken. De zeven
traveeën brede achtergevel (oost) heeft een gevelopbouw van meerruitsvensters met Louvre-luiken. In de voor- en
achtergevel drie symmetrisch geplaatste dakkapellen waarin een meerruits draaivenster in een omlijsting met
klauwstukken. In de zijgevels drie vensterassen met meerruits schuifvensters zonder luiken. In de noordgevel op de
begane grond vijf meerruitsvensters. Centraal in de zijgevels een dakkapel met klauwstukken. In het INTERIEUR is
ondermeer van belang de gaaf bewaard gebleven achttiende-eeuwse ruimte-indeling en de achttiende-eeuwse
decoraties in de verschillende vertrekken uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl (stucwerk, deuren en lambriseringen). Het
rijk gedecoreerde trappenhuis in Lodewijk XV-stijl is versierd met motieven die verwijzen naar het buitenleven, zoals
druiventrossen, tuingereedschap en in een nis een beeld van Flora. In de Herenkamer behangselschilderijen en drie
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'Witjes' geschilderd door Augustin. In de antichambre grisaille bovendeurstukken. In de Zomerkamer behang uit
ca.1850.
Waardering HOOFDGEBOUW (Waterland) van algemeen belang:
- vanwege het gaaf bewaard gebleven 18de-eeuwse exterieur in classicistische stijl;
- vanwege de gaaf bewaarde 18de-eeuwse ruimte-indeling en aankleding in Lodewijk XV-stijl van het interieur;
- vanwege de betrokkenheid bij de bouw van architect Pieter de Swart;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Waterland. Deels in structuur en deels in detail
gaaf bewaard park in vroege-landschapsstijl uit het einde van de achttiende eeuw, waarin enkele formele elementen
zijn opgenomen. De gehele aanleg draagt een besloten karakter zonder zichten naar buiten toe. De oude, met
linden beplante, rechte oprijlaan, die oorspronkelijk de aanleg doorkruiste, buigt met een slinger af naar het huis
Waterland. Ten zuiden van deze laan een bosgedeelte met een slingerpaadje en zeven in een cirkel geplaatste
beuken. Het open karakter in de directe omgeving van het huis wordt bepaald door het ovale gazon voor het huis en
de Beisewijd achter het huis. De weiden zijn gestoffeerd met boomgroepen (kastanje) en solitairen. De
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oorspronkelijk rechthoekige Beisewijd werd aan het eind van de achttiende eeuw aan de landschapsstijl aangepast
door het vergraven van de sloten aan de noord- en zuidzijde waarlangs solitairen geplant werden, die thans in de
randbegroeiing zijn opgenomen. Over het gazon naar het zuiden een zicht, tussen een scherm van eiken en beuken
door, op de ronde waterkom. De opgeworpen heuvel achter de kom is beplant met rododendrons (1930/40), die
door lopen tot aan de vijverpartij in de zuidwesthoek van de aanleg. Door de heesterbegroeiing wordt een
belangrijke diagonale zichtas enigszins verstoord. Door de tuinarchitect L.A. Springer werden in het begin van de
twintigste eeuw wijzigingen uitgevoerd, onder andere door rododendronaanplant. De rozentuin naar zijn ontwerp is
thans verdwenen. De langgerekte slingerende waterpartij met hoge talud L-vormige walkanten bevat een klein en
een groot eiland. In de walkanten is achttiende-eeuws muurwerk teruggevonden van de geschulpte vijver uit de
formele aanleg. Rond de waterpartij een omgaand pad met steeds weer wisselde doorzichten, kenmerkend voor de
landschapsstijl. De zichten bieden een verrassend perspectief door de opgeworpen verhogingen en de verhoogde
ligging van het pad langs de noordoostzijde van de vijver. Op deze kam is een gebogen laan met een dubbele rij
linden aangelegd. Een aantal zichten is over de waterpartij op het huis geprojecteerd. Vanaf de waterpartij loopt een
lange, rechte beukenlaan, als restant van de 18de-eeuwse formele aanleg, door het parkbos langs de ommuurde
moestuin. Ten westen van de beukenlaan een geaccidenteerd terrein (walletjes) waar een droge kom is gelegen.
Deze is eveneens een restant van de formele aanleg. Een ander opvallend element is een in een cirkel geplaatste
lindengroep. Ten oosten van de beukenlaan een gebogen rij eiken. In het parkbos is naast een uitzichtsheuvel een
ijskelder gelegen. De noordwesthoek van de aanleg heeft een invulling van solitairen en rododendrons. Het
aansluitende park van de voormalige buitenplaats Meervliet wordt gekenmerkt door een afwisseling van open
ruimten (gazon, weiland, moestuin) en besloten ruimten. In het weiland een solitaire eik.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Waterland van algemeen belang:
- vanwege de gaaf bewaard gebleven aanleg in vroege-landschapsstijl met vijverpartij uit het einde van de
achttiende eeuw, waarschijnlijk naar ontwerp van de Duitse tuinarchitect J.G. Michaël;
- vanwege de resterende 18de-eeuwse formele elementen, zoals de linden- en beukenlaan, de situering van de
moestuin en de kom;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde van een park in vroege-landschapsstijl;
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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KOETSHUIS. Ten noorden van het hoofdgebouw een koetshuis uit 1904 met een stalgedeelte uit het einde van de
negentiende eeuw. Het witgepleisterde pand met donkere plint is gebouwd op rechthoekige grondslag met
onregelmatige aanbouw van één bouwlaag onder een met zwarte kruispannen gedekt samengesteld dak met kort
overstek. De symmetrische ingedeelde voorgevel wordt geleed door geblokte pilasters. In het middenrisaliet de
dubbele inrijdeur, thans van glas, met aan weerszijde rondboogvensters geflankeerd door pilasters die een kroonlijst
dragen. Links en rechts van de middenpartij een drielichts meerruitsvenster. De gevel wordt bekroond door een
attiek met in het midden een kuif waarin het alliantiewapen Van Boreel en Van Weede is aangebracht. In de lijst zijn
twee meerruits dakkapellen onder een fronton opgenomen. In de aanbouw houten meerruitsvenster met getoogde
luiken. Het gebouw is in 1991-1992 gerestaureerd en sinds 1997 in gebruik als kantoor.
Waardering
KOETSHUIS van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
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- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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Bijgebouwen kastelen enz.
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STALWONING. Ten noorden van het hoofdgebouw een achttiende-eeuws huis 'Huis van Daatje' genaamd, bestaande
uit een hoog opgetrokken voorhuis en een lager achterhuis. Het pand is gebouwd op rechthoekige grondslag
opgetrokken uit baksteen onder twee met Oud-Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Het tweebeukige voorhuis
heeft een meerruitsvenster met luiken op de begane grond en in de twee topgevels een meerruits venster. In de
zijgevel de toegangsdeur. Onregelmatige vensterindeling. Tegen de achtergevel is over de gehele lengte een
schoorsteen gemetseld. Restauratie 1993.
Waardering
STALWONING van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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TUINMANSWONING. Ten westen van het hoofdgebouw een woning uit 1913. Het witgepleisterde pand met donkere
plint is gebouwd op rechthoekige grondslag bestaande uit één bouwlaag onder een met riet gedekt zadeldak. Op de
nok twee gemetselde schoorstenen en een dakruiter met een klok op het uiteinde. In het midden van de drie
traveeën brede voorgevel de toegangsdeur onder een accolade-vormige boog met meerruitsbovenlicht. Aan
weerszijde daarvan een meerruitsvenster met halve luiken. Centraal in het dakschild is een dakkapel opgenomen.
De zijgevels zijn regelmatig verdeeld door meerruitsvensters met halve luiken.
Waardering
TUINMANSWONING van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ligging binnen de parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijk relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Functie

Pagina: 10 / 19

Monumentnummer*: 508287
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 november 1998

Kadaster deel/nr:

82660/177

Complexnummer

Complexnaam

508281

Waterland

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Velsen-Zuid

Velsen

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Rijksweg

108

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Velsen

H

Postcode*

Woonplaats*

1981 LD

Velsen-Zuid

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
7831

Rijksmonumentomschrijving**
PORTIERSWONING (ook Hekhuis genaamd). Naast het toegangshek aan de Rijksweg een woning in Zaanse stijl uit
1920. Het witgepleisterde pand met donkere plint is gebouwd op T-vormige grondslag bestaande uit één bouwlaag
onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. In de lange gevelzijde aan Rijksweg twee houten
meerruits kruisvensters met halve luiken waarboven een houten geveltop in Zaanse stijl met een meerruitsvenster.
In de overige zijgevels verschillende typen vensters, op de begane grond deels met halve luiken. In de zuidgevel de
toegangs(paneel)deur met een ovaalvormig bovenlicht gevat in een rijk bewerkte omlijsting.
Waardering
PORTIERSWONING van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving in Zaanse stijl;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Rijksweg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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MOESTUINMUUR. Ten westen van het huis Waterland om de rechthoekige moestuin staande rode bakstenen
tuinmuur door pilasters geleed en afgedekt met een zandstenen ezelsrug. Centraal in de westmuur een verhoogde
boogvormige doorgang met pijlers aan weerszijden. Daterend uit de acht- en negentiende eeuw.
Waardering
MOESTUINMUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van een buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
HEKWERK. Bij de moestuin een negentiende-eeuws smeedijzeren spijlenhek (ca.1850). Oorspronkelijk afkomstig
van een huis aan de Vecht en omstreeks 1900 bij de moestuin op Waterland geplaatst.
Waardering
HEKWERK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 508290
Status:

rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSHEK. Ter markering van het begin van de oprijlaan aan de Rijksweg een smeedijzeren toegangshek
tussen twee bakstenen pijlers bekroond door hardstenen vazen. Het hek staat op een bakstenen plint met
hardstenen afdekplaat, die aan weerszijden van de pijlers het fundament vormt van een ijzeren spijlenhekwerk.
Daterend uit de negentiende eeuw.
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 508291
Status:
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Rijksmonumentomschrijving**
IJSKELDER. Gelegen ten noorden van de moestuin een ijskelder met rond koepelgewelf uit 1789. In de rode
bakstenen muur een houten toegangsdeur onder een zandstenen afdekplaat. Aan weerszijden twee schuine
zijstukken naar onderen toe versnijdend.
Waardering
IJSKELDER van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaafheid;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde in samenhang met de tuinaanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINBEELD FLORA. Voor het hoofdgebouw staand marmeren tuinbeeld voorstellende de figuur Flora staande op een
rechthoekige sokkel. Vervaardigd in de achttiende eeuw.
Waardering
TUINBEELD FLORA van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de gaafheid;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINBEELD NEPTUNUS. Op het eiland in de parkaanleg staand achttiende-eeuws marmeren tuinbeeld voorstellende
Neptunus (een zandstenen sokkel van latere datum).
Waardering
TUINBEELD NEPTUNUS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de gaafheid;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Rijksmonumentomschrijving**
MOESTUINMUUR (Meervliet). Negentiende-eeuwse bakstenen tuinmuur oorspronkelijk behorend bij de buitenplaats
Meervliet.
Waardering
MOESTUINMUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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