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Redactioneel 

 

 Herman Wesselink 

 

Voor u ligt het laatste nummer van het 

Cuypersbulletin 2012. Dit nummer 

verschijnt als een gecombineerd 

nummer 3 en 4. Wegens gebrek aan 

kopij is het afgelopen najaar helaas niet 

gelukt een nummer 3 uit te brengen. 

Dit nummer bevat alle kopij die sinds 

september is binnen gekomen. 

In dit nummer krijgt het religieuze 

erfgoed weer veel aandacht. Een 

tweede belangrijke publicatie van de 

RCE, onlangs verschenen, vraagt om 

aandacht voor behoud en religieus 

gebruik van kerkgebouwen en ander 

religieus erfgoed. En na lang wachten 

is begin oktober het fraaie boek van 

Wies van Leeuwen De 100 mooiste 

kerken van Noord-Brabant verschenen. In 

dit nummer staat een recensie. Dat 

(kleine) kerkgebouwen kansen bieden, 

bewijst een artikel van Eva Dubbelboer 

over herbestemming van kleine 

dorpskerkjes in het noorden van het 

land tot woonruimte.  

Ons lid Jasmin Sporer schreef verder 

zijn derde artikel van een reeks over 

monumentenbeleid in de westelijke 

tuinsteden van Amsterdam. 

Komend jaar 2013 wordt weer een 

spannend jaar voor het (jonge) 

gebouwde erfgoed. Zoals eerder 

gezegd, lijken nieuwbouwprojecten 

door de crisis te stagneren, wat soms 

gunstig uitpakt voor monumenten. 

Maar eveneens dreigen restauraties en 

herbestemmingen om dezelfde reden 

op de lange baan te worden 

geschoven, waardoor langdurige 

leegstand en verval dreigt. Komend 

jaar zullen wij met name gemeenten 

weer blijven wijzen op de waarde van 

het jonge gebouwde erfgoed op hun 

grondgebied. Niet alleen door 

blindelings monumentenaanvragen in 

te dienen, maar ook door met 

betrokken partijen over 

herbestemming en toekomstvisies te 

praten. 

Wij wensen u voor nu fijne feestdagen 

en een gelukkig en voorspoedig 2013 

toe! 
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Begroting 2013 

 

Opbrengsten 

 

Contributie 2005 

Contributie 2006 

Contributie 2007 

Contributie 2008 

Contributie 2009 

Contributie 2010 

Contributie 2011 

Contributie 2012 

Contributie 2013 

Giften 

 

Bijdragen deelnemers excursies 

Bijdragen symposia 

 

 

 

Restitutie Griffierechten 

Vergoedingen 

 

Verkoop diversen 

 

Rente 

Overig 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

225 

8.500 

500 

 

2.000 

1.500 

 

 

 

- 

175 

 

- 

 

800 

- 

Kosten 

 

Cuypersbulletin en convocaten 

Reservering Jaarboeken 

Website 

PR 

 

Excursies 

Symposia 

 

St. Ondersteuning CG 

Inkoop diversen 

 

 

Reiskosten 

Verblijfskosten 

Telefoon 

Porti 

Secretariaatskosten 

Contributies en bijdragen 

 

 

 

Kosten betalingsverkeer 

Overige kosten en onvoorzien 

 

Saldo 

 

 

2.500 

2.500 

1.000 

500 

 

2.000 

1.500 

 

1.500 

 

 

 

300 

300 

150 

500 

500 

150 

 

 

 

200 

100 

Totaal 13.700 Totaal 13.700 

 

Korte berichten 

 

St. Ludwig mag worden gesloopt 

Het monumentale klooster en internaat 

Sankt Ludwig in Vlodrop mag van de 

Limburgse gemeente Roerdalen 

worden gesloopt. Het college van 

Roerdalen heeft dat in september 

besloten. Volgens het college is er geen 

mogelijkheid om het uit 1905-1909 

stammende klooster te herbestemmen. 

Hiermee komt een einde aan een al 

jaren slepend bestuurlijk conflict 

tussen de stichting Maharishi 

European Research University 

(MERU), eigenaar van het 

kloostercomplex en de gemeente 

Roerdalen in Midden-Limburg. 

De beslissing van de Roerdalense 

wethouder Jan Teuwen (Praktische 

Politiek) om sloop van het 

rijksmonument Sankt Ludwig toe te 
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staan, leidde in Limburg tot politieke 

beroering. SP en GroenLinks in 

Limburg zijn fel gekant tegen sloop 

van het klooster, andere partijen 

minder. VVD-Statenlid en wethouder 

in Roermond Jos van Rey pleit al jaren 

met oud burgemeester van Roerdalen 

Ricardo Offermans voor sloop. CDA-

fractievoorzitter in de Staten van 

Limburg Martijn van Helvert begrijpt 

dat de sloopvergunning door 

Roerdalen is afgegeven. Hij zegt: ‘Als 

er geen herbestemming mogelijk is, 

dan moet je afscheid kunnen nemen 

van het monument. De gemeente heeft 

geen partij kunnen vinden met een 

geloofwaardige plan. Als niemand het 

kan betalen, dan houdt het op. (…)’ 

De sloopvergunnig kwam net op tijd 

voor de MERU. Door een uitspraak 

van de Raad van State begin 2012, had 

de Maharishi-beweging namelijk voor 

21 september de schade aan het 

klooster moeten herstellen. Deze 

schade was ontstaan nadat in opdracht 

van de Maharishi-beweging in 2000 

was begonnen met illegale sloop van 

de voorbouw van het klooster. 

Daarvoor had Roerdalen weliswaar 

een sloopvergunning afgegeven, maar 

deze werd vervolgens geweigerd na 

een uitspraak van de Raad van State. 

Het complex was een jaar eerder op 

verzoek van de Heemkundevereniging 

Roerstreek door het ministerie van 

OC&W op de rijksmonumentenlijst 

gezet. Jaren van rechtszaken volgden, 

terwijl het klooster zienderogen 

verviel. 

De Maharishi-organisatie is niet 

geïnteresseerd in het door Duitse 

broeders gebouwde klooster in 

Vlodrop-Station. Geestelijk leider en 

grondlegger van de transcedente 

meditatie Maharishi Mahesh Yogi kocht 

het negenduizend vierkante meter 

grote Sankt Ludwig-klooster en de 

veertig hectare grond in 1984 van de 

staat voor 1,8 miljoen gulden. De 

Maharishi streek er vervolgens in 1990 

neer en woonde er tot zijn dood in 

2008. Hij wilde het klooster afbreken 

omdat het volgens MERU-

woordvoerder Paul Gelderloos niet 

voldeed aan de Vedische 

natuurwetten. Zo is het niet in 

oostelijke richting gebouwd en mag 

een huis geen deuren op het zuiden of 

uitzicht op het westen hebben. De 

Maharishi-beweging heeft in de loop 

van de jaren woningen en een houten 

paleis neergezet op het terrein. 

De Maharishi-beweging heeft 

jarenlang geprobeerd om het Sankt 

Ludwig-klooster van de lijst van 

rijksmonumenten te krijgen, omdat zij 

het wilde afbreken. Toen dat begin dit 

jaar onmogelijk bleek, koos MERU 

ervoor om een sloopvergunning op 

basis van de monumentenvergunning 

aan te vragen. ‘Dat gebeurt zelden, 

maar het kan dus wel’, aldus MERU-

advocaat Marcel Fruytier. 

Het laatste woord over St. Ludwig is 

nog niet gezegd. Volgens een recent 

bericht stelt de gemeente Roerdalen 

het besluit over de sloop nog even uit 

tot februari of maart 2013. 

Het ruim honderd jaar oude complex 

is van grote cultuurhistorische waarde 

als één van de weinige, zgn. 

Kulturkampf-kloosters die ons land 

telt. Mede daarom is het pand destijds 

aangewezen als rijksmonument. Zie 

voor uitgebreide informatie over het 
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complex CB 1998-2b (blz. 40) en CB 

2001-3 (blz. 11). 

 

Veenhuizen gaat dicht 

Het gevangenisdorp Veenhuizen in de 

kop van Drenthe verliest op termijn 

zijn functie, zo werd eerder dit jaar 

bekend. In een brief aan de Tweede 

Kamer mengt nu ook de Bond 

Heemschut zich in de discussie. De 

Bond wil dat de historische gebouwen 

in handen van Justitie blijven, waarbij 

de erfgoedorganisatie ook 

nadrukkelijk het Gevangenismuseum 

op het oog heeft. Heemschut vreest dat 

de historische samenhang van het dorp 

Veenhuizen uit elkaar valt als Justitie 

zich zou terugtrekken uit Veenhuizen. 

Volgens recente bronnen gaan de 

gevangenissen begin 2014 dicht, in het 

kader van bezuinigingen binnen het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Wat er met de leegstaande gebouwen 

gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het 

als beschermd dorpsgezicht 

aangewezen gevangenisdorp 

Veenhuizen is tijdens de 

najaarsexcursie van 2002 door het 

Cuypersgenootschap bezocht. 

Gemeente Delft en TU eens over 

bescherming universiteitsgebouwen 

De TU Delft en gemeente Delft zijn het 

eens geworden over zes gebouwen van 

de universiteit, die door de gemeente 

zijn aangewezen als monument. Eind 

november is daarvoor een convenant 

ondertekend door wethouder Milène 

Junius (monumentenzorg) en Paul 

Rullmann van het College van Bestuur 

van de TU Delft. Het betreft drie 

laboratoria van de faculteit Civiele 

Techniek en Geowetenschappen: 

Stevin I, Stevin II en Stevin III, het 

gebouw van de faculteit 

Elektrotechniek, Wiskunde en 

Informatica, de Aula en de 

Warmtekrachtcentrale aan de 

Leeghwaterstraat. Deze gebouwen zijn 

door de gemeente aangemerkt als 

gemeentelijke monumenten omdat ze 

karakteristiek zijn voor de bouwstijl uit 

de naoorlogse ontwikkeling van de TU 

en daarom van groot cultuurhistorisch 

belang.  

De gemeente wil de gebouwen goed 

beschermen. Voor de Technische 

Universiteit, die deze gebouwen nog 

volop in gebruik heeft, is het van 

belang de gebouwen nu en in de 

toekomst aan te kunnen passen aan de 

ontwikkelingen en eisen van een 

universiteit die een sterke 

internationale reputatie en uitstraling 

wil houden. 

In het convenant spreken gemeente en 

de universiteit daarom met elkaar af 

dat zij samen vooraf duidelijkheid 

willen krijgen over de 

aanvaardbaarheid van ingrepen in of 

aan de betrokken panden. De 

gemeente laat zich adviseren door de 

Commissie voor Welstand en 

Monumenten binnen een termijn van 

zes maanden voor een bepaalde 

ingreep aan elk pand. De TU weet dan 

vooraf waarmee zij rekening moet 

houden als zij (ver)bouwplannen heeft. 

Het doorlopen van de 

vergunningsprocedures bij de 

gemeente kan hierdoor worden 

versneld. 

Beide partijen zijn tevreden dat met het 

convenant hun belangen goed zijn 

geregeld.  
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Gereformeerde Kerk Monster aangewezen 

als gemeentelijk monument 

Onlangs werd bekend dat de 

Gereformeerde Kerk in Monster is 

aangewezen als gemeentelijk 

monument. Dat wil nog niet zeggen 

dat de sloopplannen van het 

kerkbestuur van de baan zijn. 

Waarschijnlijk volgt op termijn een 

nieuwe belangenafweging in de 

procedure aanvraag 

omgevingsvergunning voor sloop. 

De kerk uit het midden van de jaren 

’30 werd ontworpen door architect B. 

Plooy. 

 

Voormalige strokartonfabriek Oude Pekela 

wordt misschien museum 

De voormalige strokartonfabriek Free 

en Co in Oude Pekela, nu Hempflax, 

zou wellicht een museum kunnen 

worden. Begin december 2012 

presenteerde de Stichting Industrieel 

Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) 

het onderzoek naar de cultuurhistorie 

van de fabriek, dat de stichting met 

Holstein Restauratie Architectuur 

deed. Het rapport werd officieel 

overhandigd aan secretaris Jan 

Boneschansker van de stichting 

Stoommachine Free en Co en aan 

burgemeester Meindert Schollema van 

de gemeente Pekela. De voormalige 

fabriek herinnert aan het rijke verleden 

van de strokartonindustrie, waarmee 

Oost-Groningen tot ver in de 20e eeuw 

tot de welvarendste regio’s van 

Nederland behoorde. Meer hierover 

volgt zodra er meer over bekend is. 

 

 

Watertoren Leerdam blijft behouden 

De watertoren van Leerdam is 

verkocht aan een nieuwe eigenaar. 

Daarmee is de toekomst van de toren 

veilig gesteld. Eind oktober 

ondertekenden de directeur van 

waterleidingbedrijf Oasen en de 

nieuwe koper van de toren het 

contract. Dit gebeurde in 

aanwezigheid van Victor Molkenboer, 

burgemeester van Leerdam. De 

nieuwe koper, aannemersbedrijf Van 

Daalen gaat nu aan de slag met het 

zoeken naar een passende 

herbestemming van de toren. Een 

mogelijkheid is bijvoorbeeld om er een 

hotel in te realiseren. Oasen en de 

gemeente Leerdam zijn verheugd dat 

de toren behouden kan blijven. De 

ruim vijftig meter hoge toren dateert 

uit 1930 en werd ontworpen door het 

ingenieursbureau Visser & Smit uit 

Papendrecht. De toren is van belang 

als laatste en hoogste watertoren die 

het bureau ontworpen had. Bovendien 

is het één van de weinige torens van 

het bureau, waarvan de 

draagconstructie en reservoir uit 

gewapend beton zijn opgetrokken. 

Herbestemming: nieuw leven in de 

kleine dorpskerk 

Eva Dubbelboer 

 

Wat moet er in hemelsnaam gebeuren 

met al die kerken die in Nederland 

momenteel hun functie verliezen? 

Zonder geschikte herbestemming 

dreigen veel ervan gesloopt te worden, 

vandaar het vele onderzoek en de 

talloze discussies rond een 

herbestemming. Het voorbeeld van 
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een geslaagde operatie, de 

herbestemming van de 

Dominicanenkerk in Maastricht die 

Selexyz-boekhandel werd, wordt graag 

genoemd. 

Als je het hebt over herbestemming 

van kerken, dan betreft het meestal 

gebouwen in de grote stad. De meeste 

onderzoeken zijn ook op deze groep 

gebouwen gericht, waardoor we een 

groot aantal kleine dorpskerken 

overslaan. Een dorpskerk vraagt om 

een heel andere aanpak bij het vinden 

van een nieuwe functie dan de kerk in 

de stad. Daarom heb ik mijn 

afstudeeronderzoek aan de faculteit 

Bouwkunde van de TU Delft gewijd 

aan de herbestemming van juist de 

kleine dorpskerk.  

 

Wonen in kerk 

Bij de herbestemming van kerken is 

het belangrijk dat geprobeerd wordt de 

ruimtelijke kwaliteit van de kerkzaal te 

behouden. Een grotere kerk, die 

volledig opgedeeld wordt in 

appartementen verliest vaak zijn 

ruimtelijke kwaliteit, terwijl de 

kerkruimte in deze appartementen ook 

niet goed te ervaren zal zijn. Daarom 

vindt men een woonfunctie voor 

kerken vaak niet zo geschikt. In een 

kleinere dorpskerk daarentegen hoeft 

de ruimtelijke kwaliteit niet verloren te 

gaan wanneer hier een woning in 

gemaakt wordt. Er zijn al mooie 

voorbeelden van wonen in kleine 

kerken, met behoud van de ruimtelijke 

kwaliteiten.  

Komt een kerk leeg, dan gaan de eerste 

gedachten voor een nieuwe functie 

meestal meteen naar een museale of 

culturele bestemming. Er komen echter 

zoveel kerken leeg, daar vallen niet 

genoeg rendabele culturele 

bestemmingen meer voor te bedenken. 

Vooral in dunbevolkte gebieden is het 

vinden van zo’n bestemming al een 

probleem, terwijl in het dorp soms wel 

twee of zelfs nog meer gebouwen vrij 

komen. 

Een nieuwe functie in de dorpskerk 

moet financieel haalbaar zijn, wil deze 

kerk écht een nieuw leven krijgen. Een 

woonfunctie kan dan toch een 

aantrekkelijke optie worden, want 

zelfs in de dunbevolkte gebieden is 

nog wel markt voor bijzondere 

woningen. 

 

Verliefd 

Mensen die een dorpskerk kopen om 

deze vervolgens tot woning te 

verbouwen zijn vaak verliefd 

geworden op het gebouw. Het is 

daarna overigens een proces van jaren 

voordat ze naar hun geliefde kerk 

kunnen verhuizen. Gemeentes hebben 

vaak geen of weinig ervaring met de 

herbestemming van een kerk. Niet alle 

regels zijn direct toepasbaar op dit 

soort bijzondere gebouwen. De 

oorzaken voor vertraging zijn bijna 

onuitputtelijk. Aan de ene kant is dit 

wel goed, want de 

geloofsgemeenschap kan de extra tijd 

goed benutten voor het rouwproces als 

gevolg van het sluiten van de kerk. Er 

is tijd nodig om aan het idee te wennen 

dat het vertrouwde godshuis bewoond 

gaat worden. Voor de kopers 

daarentegen is de aaneenschakeling 

van vertragingen een zeer kostbaar en 

frustrerend proces.  

Wanneer de vergunningen zijn 

verkregen gaan de eigenaren 
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doorgaans zelf aan de slag voor de 

grote verbouwing. Niet alleen uit 

liefde voor het gebouw, vooral ook om 

kosten te besparen. Een architect komt 

er bij zo’n kleine dorpskerk vaak niet 

eens aan te pas. Een probleem is dan 

ook, dat de nieuwe bewoners in de 

regel zelf geen professionals zijn. Zij 

zijn ook niet altijd goed op de hoogte 

van de verschillende mogelijkheden - 

en beperkingen - van een gebouw. Het 

kan zijn dat ze voor de aanpak van de 

verbouwing niet de beste keuzes 

maken en dan gaan onnodig 

architectonische kwaliteiten van het 

oorspronkelijke gebouw verloren. 

 

Ervaringen 

Om in een kerk te kunnen wonen, 

moeten eerst verschillende 

aanpassingen aan het pand gedaan 

worden. Denk daarbij aan het isoleren, 

het verwarmen en aan noodzakelijke 

daglichtvoorzieningen. Voor elk 

probleem zijn wel uiteenlopende 

oplossingen te bedenken en elke 

oplossing heeft zo zijn eigen voor- en 

nadelen. Kom er dan maar eens, als 

toekomstig kerkbewoner, achter wat 

voor jouw kerk de beste oplossing is. 

Veel kerkbewoners vroegen me tijdens 

mijn onderzoek hoe zij de ervaringen 

van anderen aan de weet konden 

komen. 

Er is al een brochure van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE), ‘Een 

toekomst voor kerken’, bestemd voor 

kerkbesturen en gemeenten. De 

brochure behandelt het hele proces van 

sluiting en herbestemming. Eigenlijk 

zou er ook zo’n soort brochure moeten 

komen voor toekomstige 

kerkbewoners. In een dergelijke 

brochure past een overzicht van alle 

mogelijkheden voor bewoning, met 

voor- en nadelen. Liefst aan de hand 

van voorbeelden en op een niveau dat 

ook voor leken te begrijpen is. Veel 

huidige kerkbewoners gaven aan, dat 

degenen die nog in het 

voorbereidingstraject verkeren veel 

profijt van zo’n uitgave zouden 

hebben. 

  

Drouwenerveen 

Een voorbeeld van een kerk die in 2002 

met kleine aanpassingen omgebouwd 

is tot woning is de voormalige 

Nederlands Hervormde kerk in 

Drouwenerveen, een kleine zaalkerk 

uit 1915. De kerk is vijf traveeën diep. 

In de eerste travee, boven de entree, 

was al een balkon aanwezig. Deze 

travee is afgesloten met een wand. Van 

het balkon is een slaapkamer gemaakt, 

onder het balkon bevinden zich de 

entree, de trap, het toilet en nog een 

kleine slaapkamer. 

De kerkzaal die gevormd wordt door 

de volgende drie traveeën is helemaal 

intact gelaten en wordt gebruikt als 

woonkamer. De laatste travee is 

eveneens afgesloten met een wand, 

waarachter een verdiepingsvloer 

gemaakt is. Op deze manier zijn nog 

een slaapkamer en een badkamer 

gemaakt. Achter het huis is de oude 

consistorie uitgebouwd met een grote 

serre, die nu als woonkeuken fungeert. 
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Kerk in Drouwenerveen (foto’s: Eva 

Dubbelboer) 

 

 
 

Piepschuim 

Het isoleren van de kerk, en dan met 

name het houten tongewelf, was een 

grotere uitdaging voor de bewoners. 

Op het punt waar het tongewelf en het 

schuine dak bij elkaar komen, bij de 

dakgoot, was de ruimte voor isolatie 

beperkt. Vandaar dat een normale 

isolatielaag niet mogelijk was. Een 

tweede probleem was de moeilijke 

bereikbaarheid van de bovenkant van 

het tongewelf. Daarom werd besloten 

om via een luik in de achtergevel een 

combinatie van lijm en 

piepschuimbolletjes naar binnen te 

spuiten. 

Dit leek een mooi oplossing, maar niets 

was minder waar. De lijm zakte op 

verschillende plekken tussen de 

planken door de woning binnen. 

Verder hield de lijm niet alle bolletjes 

vast, waardoor ze zowel de tuin als het 

huis in waaiden. Na een jaar tobben 

werd besloten de piepschuimbolletjes 

te verwijderen. De bewoners bezinnen 

zich nu op een andere oplossing.  

Er zijn veel kerken met een soortgelijk 

houten tongewelf. In mijn onderzoek 

sprak ik meerdere bewoners die 

problemen hadden met de isolatie van 

het gewelf. De slechte ervaring uit 

Drouwenerveen is voor anderen een 

waardevolle les.  

 

Daglicht 

Wanneer men in een kerk wil wonen, 

zullen er meestal aanpassingen gedaan 

moeten worden wat betreft de 

daglichtvoorziening. Vaak zijn er wel 

voldoende vensters, maar zitten deze 

te hoog en kun je er niet door naar 

buiten kijken. Een tweede probleem is, 

dat kerkvensters meestal niet open 
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kunnen en er dus ook niet goed 

geventileerd kan worden.  

Er zijn verschillende manieren om met 

dit soort kerkvensters om te gaan. In 

mijn onderzoek ben ik verschillende 

varianten tegengekomen, variërend 

van het geheel behouden van de 

originele vensters, tot het plaatsen van 

een nieuw standaardkozijn, terwijl de 

boog die boven dit kozijn overblijft 

dichtgetimmerd werd. Elke optie heeft 

zijn voor- en nadelen, zoals in mijn 

onderzoeksverslag is beschreven. 

Daarin onderzocht en beschrijf ik ook 

de verschillende mogelijkheden voor 

het isoleren van de hele kerk, van de 

vensters, het verwarmen en het 

opdelen van de grote hoge ruimte. 

 

Het volledige onderzoeksverslag is te 

downloaden op 

www.eva.dubbelboer.com.  

 

Eva Dubbelboer (1986) studeerde in 2012 

af aan de faculteit Bouwkunde van de TU 

Delft. Tijdens haar studie specialiseerde ze 

zich in de restauratierichting. Begin 2011 

werd haar scriptie over de veenkoloniale 

architect Klaas Prummel als boek 

uitgegeven. Haar afstudeeronderzoek en 

ontwerp wijdde ze aan de herbestemming 

van kleine dorpskerken. Sinds oktober dit 

jaar werkt ze als assistent ontwerper bij 

TAK architecten in Arnhem.  

 
 

 

 

 
Kerk in Schettens.  
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Nieuwe uitgaven 

 

 
 

De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant 

  

De provincie Noord-Brabant telt vele 

honderden monumentale 

kerkgebouwen. Wat zijn de honderd 

mooiste daarvan? Geen gemakkelijke 

keuze. De mooiste kerk of de mooiste 

kerken bestaan eenvoudigweg niet. 

Hoe is de auteur van het hier 

besproken boek, ons onvolprezen 

erelid Wies van Leeuwen, dan toch tot 

deze samenstelling van honderd 

hoogtepunten uit de Brabantse 

kerkbouw gekomen? 

Noord-Brabant is visueel de rooms-

katholieke provincie bij uitstek, zo 

schreef de uit de provincie zelf 

afkomstige wijlen historicus L. van 

Egeraat in 1980. Nergens anders in 

Nederland wordt de horizon zo 

gedomineerd door kerktorens als in 

Brabant. Natuurlijk doelde Van 

Egeraat op de vele rooms-katholieke 

kerken in neogotische stijl die de 

provincie telt. Maar Noord-Brabant 

heeft een zeer lang en roerig 

godsdienstig verleden, waardoor het 

beeld van een rooms-katholieke 

provincie met neogotische kerktorens 

wat eenzijdig lijkt. Vrijwel alle stijlen, 

zoals romaans, gotiek, barok, 

neostijlen, traditionalisme, 

expressionisme, Bossche school en 

naoorlogs modernisme, zijn er te 

vinden. En naast rooms-katholieke 

kerken vinden we er evenzeer 

protestantse kerken.  

De oudste kerken van de provincie 

ontstonden in de 12e eeuw. Het 

romaanse kerkje van Oirschot is daar 

een voorbeeld van en is sinds de 

Reformatie in handen van de 

protestanten. Daarnaast dateert de 

toren van Neerlangel aan de Maas al 

uit dezelfde tijd. In de 15e eeuw 

ontstonden de grote stadskerken in 

Brabants gotische stijl zoals de St. Jan 

in ’s-Hertogenbosch en de Onze Lieve 

Vrouwekerk in Breda. Ook verrezen 

kolossale gotische kerken in kleinere 

marktplaatsen, zoals Boxtel, 

Hilvarenbeek, Oirschot en Oosterhout. 

Veel van deze kerkgebouwen konden 

worden gebouwd dankzij economische 

opbloei in die plaatsen die op een 

kruispunt van handelswegen lagen. 

De Reformatie ging, zoals hierboven al 

vermeld, ook niet aan Brabant voorbij. 

Het prototype van de protestantse 

centraalbouw verrees toen in 

Willemstad. Vrijwel alle bestaande 

kerkgebouwen werden ingenomen 

door de protestanten en sommige 

raakten zelfs in gebruik als 

graanschuur of paardenstal. Een uniek 

voorbeeld van een uitzondering is de 

18e-eeuwse, barokke St. Luciakerk in 

Ravenstein, die dankzij de zelfstandige 

status van deze toenmalige 
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heerlijkheid door de rooms-

katholieken gebouwd werd en nog 

steeds als zodanig in gebruik is. 

Brabant viel onder politiek bestuur van 

de Republiek en werd 

generaliteitsland: de rooms-

katholieken, die een groot deel van de 

bevolking uitmaakten, werden in 

economisch, cultureel en politiek 

opzicht achtergesteld. In een deel van 

de provincie bleven de kerken ook na 

1800 in protestantse handen, zoals in 

het Land van Heusden en Altena en in 

andere gebieden langs de Maas en de 

Biesbosch, gebieden die in de late 

middeleeuwen deels tot het graafschap 

Holland behoorden. Pas tijdens de 

Bataafse Republiek, in 1796, kwam er 

weer verandering. Middeleeuwse 

kerken werden aan de rooms-

katholieken teruggegeven en 

Napoleon regelde de bouw van 

nieuwe, speciaal voor de protestanten 

ontworpen kerken, zoals de 

Nederlands Hervormde Kerk in 

Boxtel. Gedurende de 19e eeuw 

verrezen vele nieuwe rooms-

katholieke kerken, aanvankelijk in 

neoclassicistische en later in 

neogotische stijl. Ambitieuze pastoors 

verruilden de schilderachtige 

dorpskerkjes voor nieuwe, grootse 

gebouwen, met kathedrale allure. 

Bouwmeesters als Pierre Cuypers, Carl 

Weber, Hendrik van Tulder en Caspar 

Franssen hebben hiermee tot op de dag 

van vandaag hun stempel op het 

Brabantse land gedrukt. Sommige 

oude kerkjes bleven bewaard, zoals in 

Middelbeers. Daarnaast resteren nog 

oude kerktorens, zoals in Stiphout en 

Oostelbeers. Deze waren in handen 

van de burgerlijke overheid en bleven 

dat ook. 

Vanaf het einde van de 19e eeuw vond 

in Brabant bevolkingsgroei en 

industrialisering plaats. Steden dijden 

uit met nieuwe wijken die als 

parochies werden opgezet. Grote 

kerken verrezen daar in uiteenlopende 

stijlen. Vooruitlopend op de neogotiek 

of het neoromaans, maar in een 

eigentijdse variant. En met byzantijnse 

motieven. Architecten als Jos. Cuypers, 

Jan Stuyt en Hendrik Valk 

experimenteerden met een 

koepelbouw, wat Weber vanaf 1884 al 

deed. De St. Jan in Waalwijk van Valk 

is hiervan zonder meer een 

hoogtepunt. Zowel rooms-katholieke 

als protestantse kerken werden in 

nieuwe stijlen gebouwd, zoals de St. 

Jozefkerk in Noordhoek, ontworpen in 

een expressionistische baksteenstijl 

door Dom. Paul Bellot, en bij de 

gereformeerde Ontmoetingskerk in 

Bergen op Zoom van Boeyinga, 

beïnvloed door de Amsterdamse 

school. Maar de rooms-katholieken 

bleven tot na de oorlog hoofdzakelijk 

hun op de middeleeuwse bouwkunst 

teruggrijpende stijlen gebruiken, onder 

invloed van traditionalistische 

bouwmeesters als Marinus Granpré 

Molière, Alexander Kropholler en Cees 

de Bever. 

Zelfs de door Dom Hans van der Laan 

ontwikkelde Bossche School greep in al 

zijn moderne en sobere facetten terug 

op romaanse en vroegchristelijke 

bouwbeginselen. 

De ommekeer in de rooms-katholieke 

kerkbouw volgde met het Tweede 

Vaticaans Concilie in 1962-1965. 

Architecten als Hans Koldeweij en Jan 
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Strik bouwden in een ultramoderne en 

sobere stijl, die vorige generaties 

katholieke bouwmeesters in hun 

stoutste dromen niet durfden te 

voorzien. Tegelijk stagneerde de 

kerkbouw door de ontkerkelijking, 

werden de eerste grote neogotische 

stadskerken gesloopt en bestaande 

kerken ondergingen een “tweede 

beeldenstorm”, onder invloed van 

liturgische vernieuwingen rond het 

Concilie. In deze recensie blijven de 

vele rijke kunstschatten die de kerken 

bezitten onbesproken. Van Leeuwen 

gaat daar uiteraard wel uitgebreid op 

in. 
 

 

De Rooms-katholieke St. Gummaruskerk (1903, P.J.H. Cuypers, J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt) en de 

Nederlands Hervormde Kerk (1832, P. Huysers) in Steenbergen. Beide kerken worden in het boek De 

100 mooiste kerken van Noord-Brabant beschreven. Foto’s: Herman Wesselink, 2012 

 

 

Het hier besproken boek geeft een zeer 

boeiende en representatieve doorsnede 

van de eeuwenoude 

kerk(bouw)geschiedenis in Noord-

Brabant. Het is, zoals gezegd, niet 

eenvoudig om een keuze van 

“honderd mooiste kerken” te maken 

uit een kerkgebouwenbestand dat wel 

vier of vijf keer zo groot is. 

Hoogtepunten uit de neogotiek, zoals 

Cuypers’ St. Lambertuskerk in Veghel, 

worden hierdoor niet beschreven, 

maar de auteur verwijst er wel naar. 

Hetzelfde geldt voor Webers St. 

Petruskerk te Uden. Want de 

historische context van de vele niet in 

het boek beschreven kerken komt wel 

degelijk naar voren.  

Het boek verschijnt op precies het 

goede moment. Door ontkerkelijking 

en fusies tussen parochies en 

kerkgemeenten staat ook nu een 
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aanzienlijk deel van de Brabantse 

kerkgebouwen op de tocht. Het boek 

poogt zoveel mogelijk mensen te 

wijzen op de onvervangbaarheid van 

dit religieuze cultuurbezit. Het is één 

van de eerste stappen die worden 

gezet om dit waardevolle cultuurgoed 

een goede toekomst te geven.  

Het Brabantse kerkenlandschap is 

altijd in beweging geweest, zoals ook 

in deze recensie is besproken. Dat zal 

in de 21e eeuw niet anders zijn. Het in 

stand houden van de meest 

waardevolle kerkgebouwen stelt ons 

voor een uitdaging die we niet uit de 

weg moeten gaan. (Herman Wesselink) 

 

Uitgegeven door Wbooks te Zwolle. 

Aantal pagina’s: 256. Vele 

kleurenillustraties door M. Bolsius. 

ISBN: 97890 400 0745 3. Prijs: € 29,90 

 

Een toekomst voor kerken. Handreiking 

voor het aanpassen van kerkgebouwen in 

religieus gebruik 

De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed heeft afgelopen zomer de 

brochure ‘Een toekomst voor kerken. 

Handreiking voor het aanpassen van 

kerkgebouwen in religieus gebruik’ 

gepresenteerd. Jan van de Voorde, 

plaatsvervangend directeur RCE, 

overhandigde toen in de H. Hart van 

Jezuskerk te Vinkeveen het eerste 

exemplaar aan vicaris Hans Pauw, 

vertegenwoordiger van het 

Aartsbisdom Utrecht. 

Nederland heeft duizenden 

monumentale kerkgebouwen. Ruim 

2600 van deze kerken zijn door de 

rijksoverheid als monument 

beschermd. De functie en het gebruik 

van deze kerkgebouwen vragen vaak 

om aanpassingen. Deze kunnen 

consequenties hebben voor het 

monument. In de handreiking vindt u 

antwoorden op veelgestelde vragen. 

Deze publicatie is tevens bedoeld als 

een praktische gids, bestemd voor het 

zo soepel mogelijk doorlopen van het 

formele traject van idee, naar plan en 

realisatie. 

Kerken vormen al eeuwenlang het hart 

van onze samenleving. Zij vertellen het 

verhaal van onze religieuze 

geschiedenis en geven betekenis aan 

de leefomgeving. Het zijn gebouwen 

met uitstraling, imposant door hun 

architectuur en beeldbepalend in het 

stads- en dorpsgezicht. Ook de 

binnenkant is dikwijls indrukwekkend 

door de rijke interieurs die het denken 

van vele generaties weerspiegelen en 

het resultaat zijn van honderden jaren 

bewaren en veranderen. De 

maatschappelijke belangstelling voor 

het religieuze erfgoed is groot. Zo 

speelt de kerk nog steeds een 

belangrijke rol in de samenleving en 

zijn het kerkgebouw met toren voor 

velen een plek van herinnering. 

De dynamiek van de (religieuze) 

samenleving en het huidige gebruik 

van deze kerken leiden tot aanpassing 

van kerkgebouwen. Fusies van 

kerkgemeenschappen, gewijzigd 

liturgisch gebruik, nevengebruik, maar 

ook wensen ten aanzien van comfort, 

creëren de behoefte het kerkinterieur 

aan te passen en daarmee tevens het 

kerkelijk voortbestaan te garanderen. 

In de handreiking worden daarom 

vragen beantwoord als: Wat maakt een 

kerk monumentaal? Wat behoort tot 

het rijksmonument? Hoe komt de 
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eigenaar tot een goed wijzigingsplan? 

De rijk geïllustreerde publicatie, met 

tal van inspirerende 

praktijkvoorbeelden en een overzicht 

van wet- en regelgeving, subsidies en 

nuttige adressen, is een aanrader voor 

eigenaren/beheerders, gemeenten als 

vergunningverlener, architecten en 

bouwbureaus van de bisdommen en 

anderen die betrokken zijn bij het 

aanpassen van monumentale 

kerkgebouwen. 

De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed stimuleert de instandhouding 

van het erfgoed. Over het algemeen 

biedt de oorspronkelijke functie van 

een monument de beste garantie voor 

het behoud van monumentale 

waarden. Het gebouw en de 

interieuronderdelen zijn immers voor 

deze specifieke functie gerealiseerd. In 

de praktijk blijkt behoud van de 

religieuze functie in een kerkgebouw 

niet altijd mogelijk. Daarom verscheen 

in deze reeks ook een publicatie over 

de herbestemming van kerken: ‘Een 

toekomst voor kerken. Handreiking 

voor het herbestemmen van 

vrijkomende kerkgebouwen’.  

De handreiking is verkrijgbaar via de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Zie www.cultureelerfgoed.nl. 

 

 

 

 

Gebouwen van Jan de Jong. Pionier van 

het Plastische Getal 

 

 
Een aangename kennismaking met een 

vergeten genie: de Brabantse architect 

Jan de Jong (1917-2011). Bij leven was 

deze bouwmeester een begrip: als 

sleutelfiguur binnen de Bossche 

School, als virtuoos architect, als 

evenknie van zijn leermeester: de 

Benedictijner monnik Dom Hans van 

der Laan (1904-1991).  

Van der Laan was wereldwijd bekend 

om zijn architectuurtheorie rond het 

plastische getal en zijn verstilde 

kloosters. De publiciteitsschuwe Jan de 

Jong wordt pas nu uit de vergetelheid 

gehaald. Deze handzame 

gebouwengids toont de veelzijdigheid 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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van zijn oeuvre dat naast tientallen 

woningen, kerken en raadhuizen ook 

verfijnde stadsvernieuwing omvat.  

Speciale aandacht krijgt het opus 

magnum van De Jong: zijn eigen 

woonhuis met kantoor in Schaijk, een 

virtuoos ensemble dat, als wereldse 

tegenhanger, Van der Laans 

kloosterkerk in Mamelis bij Vaals 

evenaart. 

Het boek bevat vier boeken in een: een 

essay, een gids met portretten van 24 

gebouwen, een atlas met het volledige 

oeuvre en een verklarend lexicon met 

uitleg van namen, begrippen en 

technieken. Circa 240 projecten worden 

getoond in ruim 600 illustraties. Van 

Hilde de Haan en Ids Haagsma 

verscheen in 2010 het nu al klassieke 

standaardwerk: Gebouwen van het 

plastische getal.  

 

Uitgegeven door Architext te Haarlem. 

168 pagina’s. Kleurendruk.  

ISBN: 97890 5105 046 2. Prijs: € 19,90 

 

Waardering en bescherming van het 

naoorlogse erfgoed 

 

 Jasmin Sporer 

 

Voordat wij beginnen met het 

onderzoeken van de ondernomen 

initiatieven tot bescherming van het 

naoorlogse erfgoed dienen wij kennis 

te nemen van de belangrijkste spelers 

bij de rijksoverheid en de gemeente 

Amsterdam in het cultuurhistorische 

veld. Bij het rijk zijn dat het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en het Ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM). Bij 

OCW houden zich twee diensten met 

het erfgoed bezig: de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 

Erfgoedinspectie.  

Steeds meer erfgoedtaken van het rijk 

worden naar de gemeenten 

gedecentraliseerd. Deze decentralisatie 

heeft bij de gemeente Amsterdam al in 

de jaren tachtig en negentig van de 

vorige eeuw plaatsgevonden waardoor 

een complexe situatie in het 

erfgoedveld is ontstaan. De drie 

belangrijkste Amsterdamse actoren 

zijn twee centrale gemeentelijke 

diensten – de Dienst Wonen (DW) en 

het Bureau Monumenten en 

Archeologie (BMA) - en de stadsdelen. 

Tenslotte spannen zich ook drie 

particuliere organisaties in voor het 

behoud van het architectonische, 

stedenbouwkundige en groene 

erfgoed. Dat zijn het 

Cuypersgenootschap, de Bond 

Heemschut en de Vereniging Promotie 

Westelijke Tuinsteden. 

 

1 Het Rijk 

1.1. Het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap 

In 2001 startte de RCE (toenmalige 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 

het project Wederopbouw dat tot doel 

had een basis te leggen voor een 

wetenschappelijk en centraal 

uitgevoerd selectie- en 

beschermingsbeleid van het erfgoed 

uit de wederopbouwperiode.i 

Wederopbouwerfgoed is gedefinieerd 

als ‘(steden)bouwkunst, landinrichting, 

interieurarchitectuur en monumentale 

sculptuur uit de periode 1940-1965’.ii 

Daarnaast was de intentie om met dit 

project het draagvlak voor dit erfgoed 
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te vergroten door het verspreiden van 

kennis.  

Voor dit onderzoek is gekozen voor 

een reeks categoriale studies. Dat hield 

in dat de objecten per gebouwcategorie 

geïnventariseerd werden op basis van 

literatuurstudie. 

De objecten zijn gepreselecteerd op 

basis van de volgende 

waarderingscriteria van de RCE: 

cultuurhistorische, architectuur- en 

kunsthistorische, stedenbouwkundige 

en ensemblewaarde, 

gaafheid/herkenbaarheid en 

zeldzaamheid. Na afronding van deze 

inventarisatieonderzoeken selecteerde 

de RCE honderden 

behoudenswaardige objecten. Dit 

aantal zou tot enkele duizenden stijgen 

als ook de wooncomplexen hierin 

zouden inbegrepen zijn. Vanwege de 

grote omvang van de 

woningbouwinventarisatie is dit niet 

uitgevoerd. Uiteindelijk wees minister 

Plasterk van OCW slechts 100 objecten 

tot rijksmonument aan.  

In 2007 maakte hij deze lijst met 100 

topmonumenten uit de 

wederopbouwperiode bekend. 

Doordat een monument tenminste 

vijftig jaar oud moet zijn, is de 

chronologische limiet op 1958 gesteld. 

In deze voordracht hanteerde minister 

een nieuwe term in de 

monumentenzorg namelijk het 

‘topmonument’.iii Het topmonument 

moet, naast de bovengenoemde 

waarderingscriteria van de RCE, aan 

nog een aantal andere voorwaarden 

voldoen.iv  

Ten eerste moet het een mijlpaal zijn in 

de ontwikkeling van architectuur, 

stedenbouw, landinrichting, 

bouwtechniek of ruimtegebonden 

kunst. Ten tweede moet het een 

essentieel toonbeeld zijn van de 

belangrijkste cultuur- en 

sociaalhistorische ontwikkelingen. Bij 

het aanwijzen is tevens rekening 

gehouden met het zogenaamde 

positieve behoudsperspectief van het 

monument en de positieve invloed 

daarvan op de kwaliteit van de 

ruimtelijke omgeving. Op dit moment 

werkt de RCE aan een selectie van zo’n 

honderd meest waardevolle en 

kenmerkende bouwwerken uit de 

wederopbouwperiode 1959-1965. Dit 

aanwijzingsprogramma is een vervolg 

op de ‘Top 100’ uit de jaren 1940-1958. 

De bekendmaking van de definitieve 

lijst met topmonumenten vindt naar 

verwachting begin 2013 plaats. 

Naast deze onderzoeken is het rijk ook 

bezig met het ontwikkelen van het 

beleid en de nieuwe regelgeving. Het 

rijk erkende in de nieuwe cultuurnota 

‘Een cultuur van ontwerpen’ (2009-2012) 

en de beleidsbrief over de 

modernisering van de 

monumentenzorg uit 2008 de waarde 

van het herbestemde cultuurerfgoed. 

Drie pijlers in de beleidsbriefv van 

minister Plasterk zijn het laten 

meewegen van de cultuurhistorie in de 

ruimtelijke ordening, het bevorderen 

van herbestemmingen en een 

eenvoudigere regelgeving. De eerste 

pijler houdt een gebiedsgericht 

monumentenbeleid in dat sterk 

verweven wordt met de ruimtelijke 

ordening. Volgens Plasterk moeten de 

cultuurhistorische waarden één van de 

wegingsfactoren bij het vaststellen van 

een bestemmingsplan vormen. Tevens 

kunnen in zijn visie de bestaande, aan 
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monumenten gebonden 

instrumentaria, zoals het aanwijzen 

van de individuele monumenten, de 

vijftigjarengrens en het beschermde 

stadsgezicht afgeschaft worden. Met 

deze voornemens komt het 

zwaartepunt van het beleid bij de 

gemeenten te liggen (decentralisatie). 

In de nieuwe nota ‘Kiezen voor karakter; 

visie erfgoed en ruimte’ (2011-2015) 

herhaalt de rijksoverheid de 

bovengenoemde prioriteiten. De enige 

noviteit is het selecteren van dertig 

wederopbouwgebieden van nationale 

betekenis, waaronder de Westelijke 

Tuinsteden in Amsterdam. In deze 

nota worden per gebied fysieke 

kwaliteiten genoemd die het gebied 

van nationale betekenis maken en deze 

zullen in overleg met de gemeenten 

nader worden uitgewerkt. 

Zeer opvallend bij Plasterks 

aanwijzing van 100 topmonumenten is 

dat die de objecten met een positief 

behoudsperspectief beschermde, 

terwijl deze gebouwen niet in hun 

bestaan bedreigd worden. Deze 

houding en het invoeren van de 

nieuwe en zeer selectieve categorie 

‘topmonument’ passen in het beleid 

van OCW om het aantal nieuwe 

rijksmonumenten en 

restauratiesubsidies te beperken en de 

monumentenzorg te decentraliseren. 

Als onderbouwing daarvan noem ik 

hierna een aantal aangenomen 

besluiten: 

Per 1 januari 2009 is de inperking van 

de ministeriële adviesplicht van kracht 

geworden. Dat betekent dat de 

gemeenten slechts in een aantal 

gevallen gehouden zijn bij de minister 

een advies te vragen alvorens zij een 

besluit nemen over de aanvraag voor 

een omgevingsvergunning. Dit betreft 

een aanvraag voor het afbreken, het 

ingrijpend wijzigen en het 

reconstrueren van een monument en 

het geven van een nieuwe bestemming 

aan een beschermd monument. 

Ook vanaf 1 januari 2009 kunnen 

alleen gebouwde monumenten vanaf 

1940 en archeologische monumenten 

nog op verzoek van belanghebbenden 

door de minister van OCW worden 

aangewezen als beschermd 

monument. De deur gaat echter voor 

monumenten van voor 1940 niet 

helemaal op slot omdat voor 

monumenten van zeer hoge 

inhoudelijke kwaliteit met hoge 

zeldzaamheid (de ‘unieke vondsten’) 

alsnog een aanwijzingsprocedure 

gestart kan worden. Reden voor die 

beperking is dat er nu zo’n 52.000 

beschermde monumenten van voor 

1940 zijn. 

Met ingang van 1 januari 2012 is voor 

een kleiner aantal activiteiten aan 

monumenten en in beschermde 

gezichten een vergunning verplicht 

zoals gewoon onderhoud, 

bouwactiviteiten mits die plaatsvinden 

aan onderdelen zonder monumentale 

waarde en bepaalde bouwactiviteiten 

in beschermde stadsgezichten aan 

achtergevels of op achtererven. 

Tenslotte wordt de regie over de 

restauratie van rijksmonumenten 

voortaan niet meer gevoerd door het 

rijk, maar door de provincies. Vanaf 5 

maart 2012 krijgen de provincies 

twintig miljoen euro van het rijk en 

mogen zij zelf bepalen welke 

rijksmonumenten worden 

gerestaureerd. 
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Uit het bovenstaande kunnen we 

concluderen dat de RCE een van haar 

belangrijkste taken afstoot, namelijk 

het inventariseren, beschermen en 

restaureren van het erfgoed. 

Dat wordt tevens bevestigd met het 

vervallen van het toezicht op 

gemeentelijke monumententaken door 

het rijk per 1 oktober 2012. Deze taak 

werd tot die datum door de 

Erfgoedinspectie uitgevoerd,  voortaan 

zullen provincies daaraan invulling 

geven. De Erfgoedinspectie is de 

tweede erfgoedinstelling van OCW en 

haar toezicht strekt zich uit tot 

rijksmonumenten, tot door het rijk 

beschermde stadsgezichten en tot 

archeologische rijksmonumenten. 

Opvallend: maar liefst 42% van de 

gemeenten die door de 

Erfgoedinspectie in het jaar 2009-2010vi 

onderzocht zijn, heeft geen enkele 

cultuurhistorische waardekaart. Bij de 

gemeenten die deze wel hebben komen 

slechts in 30% bouwhistorische 

waarden voor. Regelmatig 

bouwhistorisch vooronderzoek bij 

rijksmonumenten bij een restauratie en 

verbouwing vindt bij slechts 12% van 

de gemeentes plaats, bij 66% gebeurt 

dit soms. Ongeveer de helft van de 

toezichthouders op de 

rijksmonumenten en beschermde 

stadsgezichten bezit niet over 

voldoende deskundigheid op het 

gebied van de architectuur-, bouw- en 

cultuurhistorie of zelfs van de 

ruimtelijke ordening, nodig om 

wijzigingen in een beschermd gezicht 

te beoordelen. De helft van de 

gemeentes die zich met overtredingen 

van de Monumentenwet 1988 heeft 

beziggehouden, legaliseerde illegale 

ingrepen bij 57% van de 

rijksmonumenten en 68% van de 

stadsgezichten. Over de constatering 

van de Erfgoedinspectie betreffende 

het nooit uitvoeren van  

cultuurhistorisch onderzoek in het 

beschermde stadsgezicht van 

Roermond schreef ik reeds in mijn 

vorige artikel. Ondanks de 

constatering van de Erfgoedinspectie 

dat het gemeenten ‘nog regelmatig 

ontbreekt aan professionaliteit, aan 

kwaliteit in de toerusting van het 

veld’vii, stelde de oud-minister Plasterk 

van OCW toch een overheveling van 

monumententaken voor van het Rijk 

naar de lokale overheden.  

De decentralisatie van de 

monumententaken van het rijk naar de 

provincies en de gemeenten zou veel 

duidelijker geformuleerd moeten zijn. 

Immers, blijkbaar is de overheid 

overtuigd dat met het verankeren van 

de cultuurhistorische waarden in het 

bestemmingsplan het belang van de 

monumentenzorg zo goed 

gewaarborgd wordt dat het afschaffen 

van het 

rijksmonumenteninstrumentarium 

gerechtvaardigd is. Maar dan zou de 

RCE bij deze decentralisatie veel 

helderder onder woorden moeten 

brengen en kaders moeten stellen hoe 

om te gaan met het instrumentarium 

van het beschermde stadsgezicht en 

wat de monumentenbescherming  in 

de praktijk betreft, ook vanuit een 

behoudsperspectief. Daarnaast zou het 

rijk moeten monitoren hoe de 

implementatie van het 

monumenteninstrumentarium in de 

gemeentelijke bestemmingsplannen 

verloopt en zonodig dwang uitoefenen 
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om te zorgen dat de cultuurhistorische 

waarden ongeschonden blijven. 

 

 

1.2. Het ministerie van Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM) 

In dit artikel onderzoek ik de rol van 

VROM in het beschermen van het 

naoorlogse erfgoed. Dit ministerie 

stelde in 2000 twee rechtsvoorschriften 

op - de Wet Stedelijke Vernieuwing 

(WSV) en het het Besluit Beleidskader 

Stedelijke Vernieuwing (BSV) -  die 

van grote invloed zijn geweest op het 

gemeentelijke beleid inzake 

cultuurhistorie.  

Stedelijke vernieuwing is in de WSV 

als volgt gedefinieerd: ’Op stedelijk 

gebied gerichte inspanningen die 

strekken tot verbetering van de 

leefbaarheid en veiligheid,(…), 

versterking van culturele kwaliteiten, 

(…).’ Hoofdelement in de wet is het 

Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV), een brede 

doeluitkering van het rijk ter 

ondersteuning van de gemeentelijke 

investeringen in de fysieke omgeving. 

Aan welke doelstellingen de stedelijke 

vernieuwing moet voldoen is 

geformuleerd in het BSV. Een van de 

doelstellingen is het behoud van 

cultuurhistorische waarden, zoals ook 

in de WSV is aangegeven. Om in 

aanmerking te komen voor een ISV-

uitkering moeten gemeenten een 

ontwikkelingsprogramma opstellen 

waarin de bovengenoemde 

doelstellingen op het gebied van 

stedelijke vernieuwing opgenomen 

zijn. Over de besteding van de ISV-

uitkering en de behaalde resultaten 

moeten de gemeenten verantwoording 

aan VROM afleggen.  

Met het nieuwe BSV uit 2010 is het 

budget voor het behoud van de 

cultuurhistorische waarden van het 

ISV stopgezet. Toch erkent het rijk in 

de nota van toelichting van het BSV 

dat ‘het van belang (kan) zijn om 

bestaande stedenbouwkundige 

kwaliteiten te behouden en benutten. 

Kerken en scholen hebben een 

monumentale kwaliteit en verdienen 

(…) een tweede leven. Ze kunnen als 

oude icoon fungeren in een nieuwe 

omgeving’. De reden voor het 

stopzetten van de ISV-subsidie voor de 

culturele kwaliteiten was 

waarschijnlijk het feit dat de 

gemeenten slechts een klein bedrag uit 

de ISV-pot concreet hebben bestemd 

voor projecten op het gebied van de 

cultuurhistorie. Deze financiële lacune 

voor cultuurhistorische initiatieven 

werd echter opgevangen door een 

budget van 2 miljoen euro per jaar in 

de periode 2009 – 2012. Het geld wordt 

nu door RCE verdeeld en is bestemd 

voor kennisontwikkeling over 

herbestemmingen en de 

herontwikkeling in veertig 

zogenaamde krachtwijken. Per 1 

oktober 2012 stelt RCE 1,7 miljoen euro 

voor haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 

miljoen voor het wind- en waterdicht 

maken van monumenten beschikbaar. 

De subsidie voor een 

haalbaarheidsonderzoek bedraagt 

maximaal 17.500 en minimaal 7.000 

euro. De subsidie voor het wind- en 

waterdicht maken bedraagt maximaal 

35.000 en minimaal 7.000 euro. 



 

 

Voormalige gereformeerde kerk De Opgang in Amsterdam-Osdorp, ontworpen door J. Krüger, uit 

1967. Gesloopt in 2008. Foto: Herman Wesselink, 2007 

2 Gemeente Amsterdam 

Zoals reeds aangehaald zijn drie 

instanties in het gemeentelijke 

erfgoedveld actief: Dienst Wonen 

(DW), Bureau Monumenten en 

Archeologie (BMA) en de stadsdelen. 

De DW stelde het 

ontwikkelingsprogramma op om de 

ISV-uitkering voor de periode 2000 – 

2004 van het rijk te ontvangen. 

Daarnaast ontwikkelde de dienst de 

Monitor stedelijke vernieuwing die 

jaarlijks voor alle ISV-doelstellingen de 

behaalde resultaten geeft. In de 

monitor uit 2003 zijn de 

cultuurhistorische doelstellingen in het 

prestatieveld ‘omgevingskwaliteit’ 

opgenomen: het aanwijzen van de 

binnenstad als beschermd 

stadsgezicht, het vastleggen van de 

waarderingskaarten van de 

negentiende-eeuwse ring, het 

beschermen van de waardevolle 

kwaliteit aan de hand van de nota ‘De 

Schoonheid van Amsterdam’ en het 

uitgaan van de gewaardeerde 

bestaande kwaliteiten bij vernieuwing 

van de Westelijke Tuinsteden, Noord 

en Bijlmermeer.viii Volgens de gegevens 

uit de monitor heeft de gemeente aan 

alle cultuurhistorische doelstellingen 

voldaan. In het 
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verantwoordingsverslag uit 2004 werd 

dat verder toegelicht. Hierbij spits ik 

me uitsluitend toe op de 

laatstgenoemde doelstelling: ‘Bij de 

vernieuwing van de na-oorlogse 

woonwijken in Noord, Westelijke 

Tuinsteden en de Bijlermeer wordt 

rekening gehouden met de bestaande 

kwaliteiten’. Wat betreft de tweede 

wijk wordt geconstateerd: ‘Bureau 

Parkstad heeft een aantal producten 

vastgesteld die kaderstellend zijn voor 

de planvorming binnen de Westelijke 

Tuinsteden. Het kwaliteitsteam 

Parkstad toetst alle plannen onder 

andere aan het Bomenstructuurplan en 

de verschillende Kwaliteitskaarten die 

voor de Westelijke Tuinsteden zijn 

vastgesteld. Het gaat vooral om het 

groen en de ‘parels van west’; 

potentiële gemeentelijke monumenten 

in de Westelijke Tuinsteden’.ix 

Om ISV-geld voor de periode 2005 – 

2009 te krijgen besteedde de DW in 

zijn ontwikkelingsplan weer aandacht 

aan de versterking van de culturele 

kwaliteiten van de leefomgeving. Om 

aan de cultuurhistorische eis te 

voldoen, verplichtte Amsterdam zich 

om ‘bij de ontwikkeling van alle 

plannen, ook de 27 stedelijke 

vernieuwingsplannen, aandacht te 

schenken aan de kansen voor een 

cultuurimpuls’.x Dat betekende dat 

voor nieuwe ruimtelijke plannen de 

bestaande cultuurhistorische waarden 

zullen worden geïnventariseerd, 

gewaardeerd en uiteindelijk in het 

ontwerp ingepast. Deze waarden 

zouden geborgd worden door 

welstandsnota’s, waarin ordenkaarten 

opgenomen dienden te zijn.xi Zoals 

reeds vermeld is het geld voor de 

cultuurhistorie voor de ISV-periode 

2010 – 2014 geschrapt. Desondanks 

reserveerde de DW een bedrag van 

twee miljoen euro voor de 

monumentenzorg omdat het bijdraagt 

aan een doelstelling uit zijn 

ontwikkelingsplan, namelijk een 

prettiger en leefbare openbare ruimte.xii
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64 bejaardenwoningen aan de Jan Bottemastraat e.o. (A. van Eyck en J. Rietveld, 1953) wachten al 10 

jaar op hun monumentenstatus. Foto: Jasmin Sporer, 2012 

2.1. Bureau Monumenten en 

Archeologie 

Om aan de cultuurhistorische eisen uit 

de ontwikkelingsplannen van de DW 

invulling te geven, was het nodig om 

de waardevolle objecten te 

inventariseren en te selecteren. De 

enige instantie die goed geoutilleerd is 

om deze klus aan te kunnen is het 

gemeentelijke Bureau Monumenten en 

Archeologie (BMA). BMA is het 

kennis- en expertisecentrum dat staat 

voor behoud en ontwikkeling van het 

gebouwde, archeologische en 

cultuurlandschappelijke erfgoed van 

Amsterdam.xiii Zij adviseert de 

stadsdelen over het 

monumentenbeleid, het ruimtelijke 

beleid als het gaat over de 

cultuurhistorische waarden en de 

bescherming van de monumenten. 

Door de opdeling van de gemeente 

Amsterdam in de jaren tachtig en 

negentig van de vorige eeuw in 

verschillende stadsdelen is ook het 

gemeentelijke monumentenbeleid 

gedecentraliseerd.  

De Verordening op de Stadsdelen uit 1998 

geeft aan dat de gemeenteraad alle 

bevoegdheden van de raad en het 

college van burgemeester en 

wethouders overdraagt aan de 

stadsdelen respectievelijk de dagelijkse 

besturen van de stadsdelen.xiv Naar 

aanleiding daarvan tekenden in 

september 2000 drie voormalige 
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stadsdelen van Nieuw-West en het 

BMA het Convenant op het gebied van 

monumentenzorg. Daarin wordt 

geregeld dat het stadsdeel de 

gedecentraliseerde bevoegdheden op 

het gebied van de monumentenzorg 

uitoefent met ingang van 1 januari 

2001. Verder is bepaald dat het BMA 

als kennis- en expertise-instituut 

fungeert op het gebied van 

monumentenzorg voor het stadsdeel. 

BMA ondersteunt het stadsdeel met 

kennis en expertise en adviseert de 

Welstandscommissie, maar uiteindelijk 

besluit het dagelijkse bestuur en de 

stadsdeelraad of een object of 

ensemble als gemeentelijk monument 

of beschermd stadsgezicht 

aangewezen wordt.xv  

 

Waarderingskaart  

De DW opdracht aan het BMA was om 

een cultuurhistorische 

waarderingskaart van de Westelijke 

Tuinsteden op te stellen.xvi Daarbij 

werd uitgegaan van de periode tussen 

1950 en 1975. Nadat de eerste globale 

waarderingskaart gereed was, legde de 

centrale stad het project onmiddellijk 

stil met als doel een groot obstakel 

voor de stedelijke vernieuwing uit de 

weg te ruimen.xvii BMA wilde namelijk 

te veel gebouwen beschermen, terwijl 

de centrale stad en de 

woningcorporaties voorstander waren 

van grootschalige sloop en 

nieuwbouw. Dankzij bemiddeling van 

de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 

verschenen de eerste 

waarderingslijsten in 2003. Op de 

waarderingslijsten voor Nieuw-West 

zijn 34 objecten als topmonument 

aangemerkt. Het Bureau Parkstad is 

daarmee uiteindelijk akkoord gegaan 

en erkende tevens deze ‘cultuur-

historisch waardevolle gebouwen’ met 

het uitgeven van de brochure ‘Parels 

van Nieuw West’.xviii Een aantal van 

deze monumentwaardige objecten 

kwamen ook te staan op de lijst 

‘Amsterdamse top 100 Naoorlogs 

erfgoed’ van de wethouder Tjeerd 

Herrema uit 2008.xix  

In 2010 is een nieuwe gecompleteerde 

en geactualiseerde waarderingslijst 

met ordekaarten voor het gehele AUP-

gebied gepresenteerd.xx De waardering 

van de gebouwen in de 

waarderingslijst uit 2003 evenals in de 

ordekaart uit 2010 was gebaseerd op 

twee van vijf RCE-waarderingscriteria: 

1. architectonische (de typologie en de 

vormgeving)   

2. stedenbouwkundige (de groepering 

van de objecten in een verkaveling en 

de bijdrage van de objecten aan de 

inrichting van de openbare ruimte).xxi 

De objecten zijn, afhankelijk van de 

scores van 2 tot en met 5 punten in vier 

ordes ingedeeld: top (18-20 punten), 

hoge (15-17), midden (11-14) en 

basiskwaliteit (0-10) oftewel orde 1, 2, 3 

en basisorde. Het object is 

monumentwaardig als het op alle vier 

aspecten hoog scoort.  
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Woningen aan de Adriaan van Oordthof e.o. (J.A. Snellebrand en G.W. Tuynman, 1957) worden 

volgens het vastgestelde vernieuwingsplan Slotermeer Zuid uit 2009 gesloopt. Foto: Jasmin Sporer, 

2012 

 

2.2. Stadsdeel Nieuw-West 

Per 1 mei 2010 is het stadsdeel Nieuw-

West ontstaan door het samenvoegen 

van drie stadsdelen: Osdorp, 

Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer. 

Ondanks het integreren van dezelfde 

uitkomsten van de waarderingslijst 

van BMA/DRO in hun welstandsnota’s 

van 2003 kozen alle drie voormalige 

stadsdelen voor een andere aanpak.  

Stadsdeel Osdorp constateerde slechts 

dat het (waarderings)beleid nog niet is 

vastgesteld en stelde voor om de 

panden van ‘topkwaliteit’ onder een 

Bestuurlijk Overleg Parkstad-besluit 

(voorzien van een advies van het 

kwaliteitsteam) te plaatsen.xxii ‘Hoge-, 

midden- en basiskwaliteit’ vallen 

onder het reguliere welstandsregime. 

Daarnaast wordt het aanbevolen om 

bij de nieuwe ontwikkelingen de 

waarderingskaart als onderlegger te 

gebruiken.xxiii 

Stadsdeel Slotervaart heeft naast het 

overnemen van de waarderingskaart 

van de bestaande bebouwing van 

BMA/DRO ook een 

stedenbouwkundige waarderingskaart 

ontwikkeld en in zijn nota opgenomen. 

Volgens de welstandsnota komt de 

hoogst gewaardeerde kwaliteit in de 

twee genoemde waarderingskaarten in 

aanmerking voor een gemeentelijk 
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monument respectievelijk beschermd 

stadsgezicht.xxiv 

Tenslotte heeft men in de 

welstandsnota van het stadsdeel 

Geuzenveld-Slotermeer voor alle 

geïnventariseerde objecten elk van de 

twee waarderingscriteria 

(architectonisch en 

stedenbouwkundig) van BMA/DRO 

afzonderlijk in kaart gebracht.xxv 

Daardoor wordt het duidelijk of een 

gebouw zijn waarde aan architectuur 

of aan stedenbouw heeft te danken. 

Als gevolg daarvan introduceerde het 

stadsdeel vier ‘nieuwe’ 

waarderingscriteria: 

1. architectuur top en stedenbouw 

hoog;  

2. stedenbouw top en architectuur 

hoog;  

3. architectuur top en  

4. stedenbouw top.xxvi  

Voor elke categorie is een aparte 

behoudstrategie ontwikkeld. Voor de 

eerste categorie schrijft de 

Welstandsnota het behoud van de 

gevels én de stempels voor. Deze 

gebouwen komen in aanmerking voor 

de kwalificatie ‘gemeentelijk 

monument’. De Welstandsnota 

adviseert het behoud van stempels 

(ensembles) voor de tweede categorie. 

Deze complexen kunnen worden 

beschermd door het instrumentarium 

van het beschermde stadsgezicht. Bij 

de derde categorie ‘architectuur top’ 

worden de gevels en bij ‘stedenbouw 

top’ worden de stempels beschermd. 

Voor alle vier categorieën geldt dat in 

geval van sloop ingegaan moet worden 

op de mogelijkheid van herbouw of 

herinterpretatie van de bestaande 

kwaliteiten in het nieuwe ontwerp.xxvii  

Ondanks het opnemen van de 

waarderingslijsten in de welstandsnota 

hebben deze geen enkele rol gespeeld 

bij het verlenen van de 

sloopvergunningen voor de categorie 

‘topkwaliteit’, zoals de sloop van de 

monumentenwaardige kerken ‘Pius X’ 

in Slotervaart en ‘De Opgang’ in 

Osdorp bewijzen. Hieruit kunnen we 

concluderen dat deze hoogste 

categorie altijd een informele status in 

de welstandsnota heeft gehad en dat 

een ‘topkwaliteit’ pas beschermd 

wordt met het verkrijgen van een 

monumentenstatus. Tevens speelden 

de bestaande cultuurhistorische 

waarden geen enkele rol bij het 

opstellen van de nieuwe ruimtelijke 

plannen. . 

 

Zoals gezegd zijn drie genoemde 

stadsdelen in 2010 tot een stadsdeel 

gefuseerd. Na de gemeentelijke 

verkiezingen heeft het nieuwe bestuur 

het coalitieakkoord Nieuw-West 2010-

2014 vastgesteld.xxviii Daarin zien we 

voorstellen voor het beschermen van 

het wederopbouwerfgoed. Ten eerste 

wil het stadsdeelbestuur de 

waarderingslijst met ordekaarten zoals 

de publicatie De Toekomst van de 

Groenstructuur in Parkstad zo snel 

mogelijk door de raad laten vaststellen. 

Verder is het bestuur van plan om bij 

stedelijke vernieuwing zo veel 

mogelijk de oorspronkelijke 

architectuur te behouden. Tenslotte 

worden bij de toekomstige 

ontwikkelingen het open karakter van 

de Westelijke Tuinsteden en het 

beschermde stadsgezicht 

gerespecteerd.  

Deze voorstellen zijn echter nog niet 
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aangenomen door het nieuwe bestuur 

en de kans dat dat zal plaatsvinden is 

zeer klein aangezien alle 

stadsdeelbesturen per 1 januari 2014 

afgeschaft worden. 

 

2.3. Particuliere organisaties en 

bewoners  

Het Cuypersgenootschap en de Bond 

Heemschut zijn landelijke organisaties, 

maar hebben ook een afdeling die in 

Amsterdam is gevestigd. De derde 

vereniging, de Vereniging Promotie 

Westelijke Tuinsteden (ProWest), is in 

2004 door een aantal bewoners van 

Nieuw-West opgericht.  

In 2008 stuurden deze drie organisaties 

een gezamenlijke brief aan de raden 

van drie voormalige  stadsdelen.xxix 

Hierin pleitten ze voor het toekennen 

van een grotere rol aan het historische 

erfgoed in het kader van de 

stadsvernieuwing. Ze verzochten het 

stadsdeel om waardevolle gebouwen 

en complexen, gezien de heersende 

sloopwoede, zo snel mogelijk aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. In 

de bijlage bij de brieven hebben de 

ondertekenende organisaties enkele 

gebouwen en ensembles 

geïnventariseerd die voor de 

gemeentelijke monumentenstatus in 

aanmerking komen. 

Deze drie verenigingen stuurden in 

2011 weer een brief aan de raad van 

het stadsdeel Nieuw-West.xxx Hierin 

stellen ze voor om naast de al 29 

aangewezen monumenten om nog 34 

objecten op de monumentenlijst te 

plaatsen. 

Bij deze voorstellen tot erfgoedselectie 

en monumentenaanwijzingen zijn de 

bewoners uit Nieuw-West niet 

betrokken. De particuliere organisaties 

zoals Heemschut en het 

Cuypersgenootschap 

vertegenwoordigen echter niet de 

burgers die er leven; welke en hoeveel 

bewoners met name ProWest 

vertegenwoordigt is mij niet gelukt om 

te achterhalen. Nieuw-West is in de 

laatste dertig jaar enorm veranderd 

door de komst van migranten en 

nieuwe stedelingen. Ook is de 

levensstijl van de autochtone 

oorspronkelijke stedelingen gewijzigd. 

Dat betekent dat door al deze 

veranderingen ook de waardering van 

het erfgoed anders is. 

De Atlas Westelijke Tuinsteden 

Amsterdam(2008) van stadssocioloog A. 

Reijndorp e.a. kan als voorbeeld 

dienen bij het onderzoek naar deze 

cultuurhistorische 

betekenisverandering. In die Atlas 

wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 

beleving en het gebruik van de 

verschillende ruimten (straten, pleinen, 

groen en voorzieningen) ‘verschuift als 

gevolg van de veranderingen in de 

samenstelling en het gedrag van de 

bevolking’. Belangrijk is daarbij welke 

betekenis die ruimten hebben in het 

dagelijkse leven van bewoners en 

bezoekers.xxxi Hierbij werd afstand 

genomen ‘van het homogene 

mensbeeld en het abstracte idee van de 

ruimte dat ten grondslag heeft gelegen 

aan het ontwerp van de Westelijke 

Tuinsteden en aan het 

stedenbouwkundig onderzoek dat 

daaraan mede ten grondslag lag’.xxxii 

Toch zijn deze drie particuliere 

genootschappen de enige die zich met 

hart en ziel voor het behoud van het 

naoorlogse erfgoed in Nieuw-West 
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sterk maken. Dat in tegenstelling tot 

het rijk en de stadsdelen. Het lijkt 

daardoor steeds meer dat 

monumentenzorg weer een 

particuliere aangelegenheid wordt 

zoals in de negentiende eeuw. ProWest 

stuurde 18 mei 2010 een brief naar de 

stadsdeelraad van Nieuw-West waarin 

ze een grotere participerende rol eisen 

in ‘de vormgeving van hun 

leefomgeving’.xxxiii Burgers en 

particuliere organisaties kunnen zo een 

vuist maken omdat ze zich meer 

betrokken voelen bij het erfgoed in een 

stad of dorp. De burgers en 

organisaties zijn ook inventiever in het 

beschermen van en het zoeken naar 

nieuwe bestemmingen voor gebouwen 

die afgestoten zijn. Daardoor is het een 

loffelijk advies van oud-

rijksbouwmeester Asselbergs en oud-

minister Plasterk om de burgers en 

maatschappelijke organisaties meer te 

betrekken bij de monumentenzorg en 

bij het waarderen en selecteren van 

nieuwe monumenten.xxxiv  

 

4. Slotwoord 

Er kan worden geconcludeerd dat 

verschillende instanties actief zijn in 

het veld van de erfgoedbescherming in 

het stadsdeel Nieuw-West. Ondanks 

de vele initiatieven die deze instanties 

hebben genomen om cultuurhistorie 

op de agenda te plaatsen, heeft dat niet 

geleid tot een effectief erfgoedbeleid en 

bescherming van de meest 

waardevolle gebouwen en complexen.  

Niettegenstaande het goed opgezete 

project Wederopbouw en de selectie 

van honderden monumentwaardige 

objecten beperkte het Rijk zich tot het 

aanwijzen van slechts 100 

monumenten uit de 

wederopbouwperiode. Van 100 

naoorlogse rijksmonumenten van 

Plasterk bevindt zich slechts één in 

Nieuw-West. Van de 34 ‘Parels van 

Nieuw West’ uit 2003 zijn 12 als 

gemeentelijk monument aangewezen. 

Op de waarderingslijst van BMA uit 

2010 staan 62 objecten als 

monumentwaardig. Hiervan zijn 28 als 

gemeentelijk en 1 als rijksmonument 

aangewezen. Particuliere organisaties 

eisen dat nog 34 objecten op de 

monumentenlijst geplaatst worden. 

 

Dankzij de ISV-subsidie van VROM 

zijn de waarderingskaarten 

gereedgekomen en in de 

welstandsnota opgenomen, maar dat 

heeft niet geresulteerd in de gewenste 

bijbehorende betere bescherming van 

het erfgoed. Uit de praktijk bleek 

namelijk dat de cultuurhistorische 

waarden niet genoeg geborgd worden 

door welstandsnota’s. Dat blijkt met 

name uit de verschillende voorbeelden 

die ik hiervoor en in mijn vorige twee 

artikelen heb genoemd: de sloop van 

twee ‘topkwaliteit’ kerken ‘Pius X’ en 

‘De Opgang”, voorgenomen sloop van 

Airey-blokken in het beschermde 

stadsgezicht van Slotermeerxxxv, niet 

aanwijzen van ‘Parels van Nieuw 

West’ en ‘orde 1-panden’ tot 

gemeentelijke monumenten, 

voorgenomen sloop van de woningen 

aan de Adriaan van Oordthof, enz. 

Ook is bij vernieuwing van de 

Westelijke Tuinsteden niet uitgegaan 

van de gewaardeerde bestaande 

kwaliteiten en is geen aandacht 

geschonken aan de cultuurimpuls. 
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Nota bene een van de criteria voor het 

verkrijgen van de ISV-subsidie. 

 

Ondanks bescherming en de plaatsing 

van een aantal objecten op de 

monumentenlijst zijn deze in de 

praktijk onbeschermd en slecht 

gedocumenteerd. Er verdient echter 

aanbeveling om voor het waarderen en 

herbestemmen van een gebouw en een 

wijk de cultuurhistorische 

waardestelling (met bouwhistorische 

analyse en bijbehorende 

‘waardestellingrepresentatietekening’) 

als uitgangspunt te nemen.xxxvi De 

redegevende beschrijvingen zijn 

weliswaar voor een aantal 

monumenten geschreven, maar zijn te 

summier en maken niet duidelijk wat 

de kernwaarde van een monument is. 

Bovendien ontbreekt er een strategie 

hoe deze beschermd of ontwikkeld zou 

moeten worden. Zonder deze te 

noemen zijn de redegevende 

beschrijvingen, ook als inspiratiebron 

en richtlijn voor de eigenaren en 

architecten, onbruikbaar. 

Andere zorgpunten zijn dat de 

cultuurhistorische kennis die in de 

waarderingslijsten en -rapporten ligt 

onvoldoende door het stadsdeel 

ingezet wordt wat leidt tot het geringe 

draagvlak voor cultuurhistorie binnen 

het stadsdeel (ambtelijke apparaat en 

inwoners). De stadsdeelorganisatie 

beschikt tevens niet over voldoende 

professioneel personeel om de 

gemeentelijke taken op het gebied van 

monumenten en archeologie te kunnen 

uitvoeren. Het stadsdeelbestuur 

onderkent onvoldoende dat voor een 

adequate monumentenzorg 

specialistische kennis vereist is. Dat de 

situatie in andere Nederlandse 

gemeentes niet veel beter is, 

constateerde ook de 

Erfgoedinspectie.xxxvii  

 

Mijn slotconclusies van dit en twee 

voorgaande artikelen uit het 

Cuypersbulletinxxxviii zijn dat: 

 

1. de sociaaleconomische 

vernieuwing een onderlegger 

voor de fysieke vernieuwing 

dient te zijn en niet andersom. 

2. de cultuurhistorische 

waardering als een 

ontwerpaanknopingspunt 

gebruikt moet worden voor de 

verbouwingen en 

(monumenten)aanwijzingen 

van waardevolle objecten, 

stedelijke vernieuwing en 

herprofilering van straten, 

groenstroken en waterwegen. 

3. de stadsdeelraad de ordekaart 

van BMA direct zou moeten 

vaststellen en daarbij alle ‘orde 

1’ - en een groot aantal ‘orde 2’-

objecten, afhankelijk van de 

cultuurhistorische waardering - 

als gemeentelijk monument aan 

dient te wijzen. 

4. op basis van een 

cultuurhistorische analyse van 

het beschermde stadsgezicht 

een duidelijke behoudsstrategie 

met terugbouwregels 

geformuleerd wordt. 

5. het beschermde stadsgezicht 

van Slotermeer uitgebreid dient 

te worden. 

6. het rijk de gedecentraliseerde 

monumententaken duidelijker 

formuleert en dient aan te geven 
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hoe de gemeentes en de 

provincies moeten omgaan met 

het instrumentarium van het 

beschermen, waarderen en 

aanwijzen van stadsgezichten 

en monumenten. Het toezicht 

op monumententaken van de 

gemeentes en de provincies 

wordt door het Rijk uitgevoerd. 

7. alle stadsdelen een 

professionele medewerker voor 

erfgoedzorg in dienst moeten 

nemen, die op de 

architectuurgeschiedenis of 

erfgoedstudies is afgestudeerd. 

8. particuliere organisaties en 

bewoners die in het gebied 

wonen meer invloed krijgen bij 

het selecteren en waarderen van 

monumenten. 
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