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Schepenmakersdijk 2 
Wie kent ze niet, deze originele en gave voormalige kaaspakhuizen Het 
Melkmeisje en De Leeuw aan de Schepenmakersdijk. Het zijn 
rijksmonumenten, die zijn herbestemd tot woning. Het grote verbouwen tot 
woonhuis vond aan de binnenkant plaats. Het gevelbeeld blijft door sobere, 
maar uiterst zorgvuldige aanpassingen ongewijzigd en zo zijn deze pakhuisjes 
voor de toekomst bewaard gebleven. 	
 

 
 

Voorhaven 15 
Nog een voormalig pakhuis dat is herbestemd tot woning, is Voorhaven 15. 
Het is geen monument, maar het vormt wel een mooi passend geheel met de 
rest van de straatwand. De hoofdvorm is behouden, en met enkele 
toevoegingen is het pand geschikt gemaakt voor bewoning. Erg 
lovenswaardig zijn de toepassing van niet veel voorkomende kleuren 
(okergeel) op de achtergevel. Het springt wat je noemt in het oog, maar is 
tegelijkertijd zeer passend binnen het beschermd stadsgezicht. De 
opwaardering van het straatbeeld leverde dit pand zijn nominatie op.  
 

 
 

Schepenmakersdijk 16a 
Ook de voormalige timmerloods van de Uitwaterende Sluizen aan de 
Schepenmakersdijk is zorgvuldig gerestaureerd en geschikt gemaakt voor 
bewoning. Daarnaast is er erg veel zorg en aandacht besteed om het pand 
energieneutraal te krijgen. Een knappe inpassing van moderne installaties in 
een rijksmonument, die geen afbreuk doet aan de bijbehorende 4 
seizoenentuin van de Uitwaterende Sluizen. Aan de buitenkant van het pand 
is niet te zien dat er binnen zo hard gewerkt is! 

 
 
 

Brughoofden Noordervesting 
De bruggen in Edam zijn beeldbepalend en vaak zijn het monumenten. Wat 
te denken van deze brug in de Noordervesting bij het Groenland, waar tal 
van Edammers de stad binnen komen. De brug dateert uit 1883 en was aan 
restauratie toe, omdat landhoofden ter hoogte van de waterlijn ernstig 
verweerd waren. Het resultaat mag er zijn: de brug is zorgvuldig hersteld, 
met precisie-metselwerk, naar de bestaande situatie.  
 

 
 

Wijngaardsgracht 18 in combinatie met Vestingpad 1 
Wat doe je met een jaren-50 huisje aan de Vesting en een braakliggend landje 
aan de Wijngaardsgracht? Juist! Een nieuwe invulling geven. Waar ooit een 
veestal stond, staat nu een gloednieuw pandje. De gevelverhouding past 
prima in de straatwand en met de houten gevelopbouw weet je zeker dat je je 
in de oude kom van Edam bevindt. Het jaren-50 huis aan het Vestingpad is 
bijna een unicum. Binnen de vesting zijn niet veel panden uit deze periode te 
vinden. Het pand is met veel aandacht aangepast aan de huidige tijd en daarbij 
is de voor de oude kom bijzondere baksteenarchitectuur behouden gebleven.  


