
Restauratie stoepen  
 
Harry Voogel     

 
 

In de Jaarboeken van 2002 en 2003 deed ik al eens verslag van de restauratie van de stoepen in de binnenstad van 

Monnickendam. 

In het Jaarboek van 2004 kwam het daar niet van, maar dit jaar kan ik u het eindverslag aanbieden. 

Even terug in uw herinnering: alle panden in de binnenstad van Monnickendam hebben een ‘status’. Ze zijn rijksmonument, 

gemeentelijk monument, hebben geen nadere kwalificatie of zijn ‘beeldbepalend’. De stoepen liggende voor een 

beeldbepalend pand kwamen, dankzij de zogenoemde cosmeticaregeling van de gemeente Waterland, in aanmerking om 

met een aantrekkelijke subsidie gerestaureerd te worden. 

Het zo succesvolle gevelstenenproject van het jaar 2000 had mij geïnspireerd tot dit stoepenproject. Het aanbod tot 

restauratie ging alleen uit naar de eigenaren van een stoep die bijvoorbeeld kapot (gereden) was, betonranden had, met 

betontegels of voltrekt niet passende tegels was gelegd of soms geheel van beton was. 

Lukte het aanvankelijk om slechts zes eigenaren van een beeldbepalende stoep geïnteresseerd te krijgen, aan het einde van 

het tweede jaar waren er al 22 stoepen gerestaureerd. 

Het zien van al die nieuwe stoepen werkte kennelijk aanstekelijk, met als gevolg dat het subsidieaanbod daarna bij nog 14 

stoepeneigenaren van harte werd verwelkomd. 

In totaal zijn in vier jaar tijd 36 stoepen met subsidie gerestaureerd. De cosmeticapot van de gemeente stond per jaar een 

gelimiteerd aantal te subsidiëren stoepen toe en ook Aannemersbedrijf Leguit & Roos kon per jaar slechts voor een beperkt 

aantal stoepen tijd inruimen. 

Er zijn echter veel meer dan 36 stoepen gerestaureerd of nieuw aangelegd. Een flink aantal níet subsidiabele stoepen is 

eveneens door de eigenaren aangepakt. 

De gemeente heeft inmiddels de subsidie aan te restaureren stoepen beëindigd. 

Ongetwijfeld zouden nog meer eigenaren van beeldbepalende stoepen voor deze subsidie belangstelling hebben gehad. 

Laten we ons echter gelukkig prijzen dat we, dankzij de financiële inspanning van zo’n 50 huiseigenaren en de 

gemeentelijke subsidie, de binnenstad van Monnickendam zo’n opvallende facelift hebben kunnen geven. 

 


