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Redactioneel

Herman Wesselink

Voor u ligt het eerste nummer 
van het Cuypersbulletin 2012.
Het nieuwe jaar wordt ingeluid 
door een aantal wijzigingen op 
gebied van de subsidie voor 
rijksmonumenten. In dit bulletin 
zijn over dit thema enkele recente 
nieuwsberichten opgenomen.
Het Cuypersgenootschap zal dit 
jaar, zoals eerder aangekondigd, 
aandacht besteden aan nog te 
beschermen objecten uit de 
wederopbouwperiode. We 
hebben op gebied van 
gemeentelijke bescherming al een 
aantal successen geboekt. Onze 
aandacht gaat speciaal uit naar 
een selectie voor nieuwe

rijksmonumenten uit de periode 
1959-1965. Welke gebouwen en 
objecten precies beschermd 
zullen worden, wordt later 
bekend gemaakt. Het is een 
uitbreiding van het reeds 
beschermde
monumentenbestand uit de 
wederopbouwperiode, de 
zogenaamde top-honderd.
Begin dit jaar werd evenwel de 
beëindiging van onze actie rond 
De Horsten in Wassenaar 
landelijk nieuws. Onze secretaris 
geeft in dit nummer toelichting 
hierover. Verder zal ons nieuwe 
lid Jasmin Sporer dit jaar een 
aantal artikelen publiceren over 
het monumentenbeleid in de 
westelijke tuinsteden van 
Amsterdam. Het eerste artikel 
vindt u verderop in dit nummer. 
Graag wijs ik u op de 
voorjaarsexcursie die op 12 mei 
aanstaande naar een deel van de 
kop van Noord-Holland zal 
gaan: we bezoeken de twee 
bijzondere gebieden West- 
Friesland en de 
Wieringermeerpolder. Ik wens 
alle leden namens het bestuur 
een zonnig en mooi voorjaar toe 
en wellicht tot ziens op één van 
onze activiteiten dit jaar.
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Voorj aarsexcursie naar West- 
Friesland en de 
Wieringermeerpolder en 
Algemene Ledenvergadering, 
zaterdag 12 mei 2012

Zaterdag 12 mei a.s. gaan we 
weer op excursie. We gaan op 
bezoek in een bijzondere regio 
waar we niet vaak zijn geweest: 
West-Friesland en de 
Wieringermeerpolder. De 
geschiedenis van deze regio 
wordt vooral bepaald door de 
bloembollenteelt en de 
droogmakerij uit het begin van 
de vorige eeuw. De kunstmatige 
aanleg van land en de strijd tegen 
het water zullen tijdens de 
excursie belangrijke thema's zijn. 
Maar uiteraard staan een paar 
hoogtepunten van de jonge 
bouwkunst uit de 
interbellumperiode prominent op 
de agenda.

Het programma van de excursie 
luidt, onder voorbehoud, als 
volgt:

10.00 -10.30 uur: aankomst per 
trein op station Hoorn en 
verzamelen.

10.30 uur: vertrek naar Andijk
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11.00 uur: bezoek aan de 
Gereformeerde Kerk te Andijk 
uit 1930, ontworpen door Egbert 
Reitsma. Deze kerk geldt als een 
hoofdwerk uit het oeuvre van 
Reitsma en is één van de 
hoogtepunten van de 
gereformeerde kerkbouw uit het 
interbellum. Opvallend zijn de 
rijke, sculpturale vormgeving, 
ontleend aan de Amsterdamse 
School, en de symboliek. De kerk 
wordt door de monumentale 
vormgeving en afmetingen ook 
wel de Gereformeerde 
Kathedraal genoemd. In de kerk 
volgt een korte uitleg.

Gereformeerde Kerk te Andijk. 
Opname: Job van Nes, 2007
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12.30 uur: lunch en Algemene 
Ledenvergadering in café 
restaurant 't Fortuin, Dorpsstraat 
190,1693 AK Wervershoof. Tel: 
0228-581336.

14.00 uur: bezoek aan het 
voormalige Raadhuis in 
Medemblik uit 1940-1941, 
ontworpen door Alexander J. 
Kropholler. Dit is één van de 
raadhuizen uit het oeuvre van de 
architect Kropholler. Kropholler 
was een aanhanger van het 
traditionalisme. Zijn raadhuizen 
zijn opvallend en herkenbaar. Bij 
het ontwerp liet hij zich 
inspireren door de traditionele 
Hollandse baksteengevels uit de 
17e eeuw. Dergelijke raadhuizen, 
bestaande uit grote 
handgevormde baksteen en steile 
pannendaken, vinden we ook in 
Waalwijk en Wateringen. In het 
raadhuis worden we rondgeleid.
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Voormalig raadhuis te Medemblik. 
Opname: Wikimedia Commons

15.00 uur: rondrit per bus door 
de Wieringermeer. De 
Wieringermeerpolder werd in de 
periode 1924-1930 drooggelegd. 
De polder is ontstaan door 
droogmaling van een deel van de 
Zuiderzee. Het gemaal Lely bij 
Medemblik uit 1929, ontworpen 
door D. Roosenburg, speelde 
hierin een belangrijke rol. Vanaf 
1934 werd het nieuwe land 
ontgonnen. De dorpen en 
boerderijen werden vervolgens 
planeconomisch aangelegd. 
Tijdens de oorlog werd de gehele 
polder door de bezetter onder 
water gezet, waarbij akkers en 
bebouwing zware schade 
opliepen. Na de oorlog werd 
alles hersteld. De dorpen en 
boerderijen werden, evenals voor
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de oorlog, in traditionalistische 
stijl opgetrokken, onder invloed 
van de Delftse School en het 
werk van M.J. Granpré Molière. 
We maken een rondrit door de 
polder en stoppen onder andere 
bij gemaal Lely en in het dorp

Gemaal Lely. Opname: Wikimedia Commons

Degenen die dat willen, kunnen 
na de excursie met ons mee 
borrelen en eventueel daarna 
dineren.
Wilt u aan deze excursie 
deelnemen, dan wordt u 
verzocht om u aan te melden via 
dhr. Jan Dekkers, Hogestraat 20, 
6651 BL Druten, 0487-512482. E-

Wieringerwerf, hoofdplaats van 
de vroegere gemeente 
Wieringermeer.

17.00 uur: aankomst bij station 
Hoorn en einde excursie.

mail: dekkersdruten@hetnet.nl. 
Graag onder gelijktijdige 
overmaking van het 
excursiegeld, € 35,00 per persoon, 
op rekeningnummer 483 50 02, 
t.n.v. Cuypersgenootschap te 
Druten.
Aansluitend kunt u deelnemen 
aan het diner. De kosten van het

diner bedragen € 30,00 per 
persoon (incl. een drankje). Wilt 
u deelnemen aan het diner, dan 
verzoeken wij u dit te melden bij 
de aanmelding, onder 
gelijktijdige overmaking van het 
bijkomende bedrag.

UITNODIGING

Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te 
houden op zaterdag 12 mei 2012, locatie café restaurant 't Fortuin, 

Dorpsstraat 190 te Wervershoof, aanvang 13.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 29 oktober 2011 te Eindhoven
4. Vaststelling jaarrekening 2011 en verslag kascommissie 2011
5. Verkiezing kascommissie 2012
6. Jaarverslag 2011 van de secretaris
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Beëindiging behoudsactie 
boerderijen De Horsten

Leo Dubbelaar

Eind oktober 2011 heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders van Wassenaar een 
besluit op bezwaar genomen, 
waarbij de door ons 
aangevraagde
monumentenstatus voor de drie

Tijdens de excursie zijn wij op de 
volgende telefoonnummers 
bereikbaar: 06-23398363 (Leo 
Dubbelaar) en 06-20816448 
(Herman Wesselink).

wederopbouwboerderijen van 
het Koninklijk Huis in het 
landgoed De Horsten opnieuw 
werd afgewezen. Dit keer heeft 
het college goed zijn huiswerk 
gedaan en het heeft het besluit 
voorzien van een zorgvuldige 
motivering. In het besluit werd 
verwezen naar de waardestelling 
die ze opnieuw door bureau 
Hylkema hebben laten doen 
omdat hun eerdere eigen
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waardestelling, waarin een 
monumentenstatus voor de 
boerderijen werd aanbevolen, het 
college niet goed uitkwam. Op 
verzoek van het college kwam er 
een waardestelling die negatief 
oordeelde over de waarde van de 
boerderijen. Het college nam niet 
de waardestelling over, maar was 
wel zo slim geweest om een 
eigen afweging te maken omdat 
de adviezen elkaar tegenspraken. 
Dus kwamen zij met een 
motivering waarbij 90 % van de 
conclusie van het rapport 
Hylkema werd overgenomen. Dit 
gegeven plaatste ons bestuur met 
het dilemma om verder te 
procederen of te stoppen.
Na intensief overleg en een 

uitgebreide mailwisseling heeft 
de meerderheid van het bestuur 
eind december besloten om niet 
verder te procederen.
Halverwege januari was ons 
besluit zelfs landelijk nieuws. In 
het besluit van de gemeente 
Wassenaar staan een aantal 
zaken die je in eerste instantie bij 
de rechtbank wellicht met succes 
kan winnen. We verwachten wel 
dat de gemeente de gelegenheid 
zou krijgen om het e.a. te 
corrigeren en vervolgens in 
hoger beroep te gaan bij de Raad 
van State. Desnoods komen ze 
met nog meer door hun zelf

geregisseerde negatieve 
waardestellingen die door 
deskundigen of hoogleraren zijn 
ondertekend. We hebben helaas 
die ervaring met de zaak Meer en 
Berg te Bloemendaal, die we, 
ondanks een voor ons gunstige 
uitspraak van de rechtbank bij de 
Raad van State, hebben verloren. 
Daarnaast zijn de boerderijen een 
locale aangelegenheid en zijn ze 
landelijk van minder belang.
Dit betekent niet dat het dossier 
Wassenaar bij het 
Cuypersgenootschap is 
afgesloten. Integendeel. Over het 
plaatselijke monumentenbeleid is 
het laatste woord nog niet 
gezegd. De gemeenteraad heeft 
de laatste voorstellen van het 
college opnieuw teruggestuurd. 
Het college moet opnieuw zijn 
huiswerk doen. Verder is de 
bemiddeling tussen ons 
genootschap en het kerkbestuur 
over de monumentenstatus van 
de Sint Jozefkerk mislukt. De 
gemeente zal een besluit op 
bezwaar na afwijzing van de 
monumentenstatus moeten 
nemen. Verder horen we 
geluiden dat het college onder 
aanvoering van de onlangs door 
een seksschandaal in opspraak 
gebrachte wethouder Henk de 
Greef doorgaat met het vernielen 
van het Wassenaarse erfgoed.

Nieuwe subsidie voor 
stimuleren herbestemming 
monumenten

Staatssecretaris Zijlstra steunt 
haalbaarheidsonderzoek van 
waardevol erfgoed

Er komt een nieuwe 
subsidieregeling inzake 
"stimulering herbestemming 
monumenten". Hiermee wil de 
overheid duurzaam gebruik van 
leegstaande monumentale 
panden bevorderen. Het is een 
initiatief dat staatssecretaris 
Zijlstra (Cultuur) heeft genomen 
om burgers en bedrijven die zich 
op herbestemming richten te 
ondersteunen. Zij kunnen 
subsidie krijgen voor een 
onderzoek naar de haalbaarheid 
van herbestemming. Ook kan de 
overheid bijdragen in de kosten 
om een gebouw tijdens de 
planvorming provisorisch te 
beschermen tegen weer en wind. 
Hiermee wordt verder verval 
voorkomen. Aanvragen kunnen 
nog tot 30 september a.s. bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed worden ingediend. 

Dreigend verval

Door ontkerkelijking, 
bevolkingskrimp en verplaatsing 
van economische activiteiten

naar elders dreigen leegstand en 
verval voor duizenden kerken, 
fabrieken, boerderijen en andere 
objecten. Dat zulke historische 
gebouwen met een nieuwe 
bestemming weer een toekomst 
met meerwaarde hebben, 
bewijzen de tot boekhandel 
verbouwde Dominicanenkerk in 
Maastricht, de Cultuurfabriek in 
het portiersgebouw van de oude 
ijzergieterij DRU in Ulft, en het 
Rotterdamse pakhuis St. 
Jobsveem dat werd verbouwd tot 
woongebouw, bedrijfsruimten en 
horeca. Maar aan een succesvolle 
herbestemming gaat een lange 
periode van plannen en 
overleggen vooraf. Enthousiaste 
initiatiefnemers zetten zich er 
vaak jarenlang voor in. Het gaat 
om complexe, tijdrovende 
processen met tal van 
onzekerheden. Al die tijd staan 
de gebouwen leeg en dreigt 
verval. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap stelt daarom 
structureel 2,4 miljoen euro per 
jaar beschikbaar voor de 
subsidieregeling 'Stimulering 
herbestemming monumenten'. 
Hiervan is 1,4 miljoen bestemd 
voor het wind- en waterdicht 
maken van monumenten en 1 
miljoen euro voor
haalbaarheidsonderzoeken.
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Extra geld

Daarnaast is er eenmalig 1,6 
miljoen euro extra beschikbaar 
voor haalbaarheidsonderzoeken. 
Dit bedrag wordt aan de regeling 
toegevoegd door de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, omdat 
de regeling bijdraagt aan de 
leefbaarheid van krimpgebieden, 
aandachtswijken en zogenaamde 
Ortegagemeenten (de 
groeigemeenten Almere, 
Apeldoorn, Ede,
Haarlemmermeer en 
Zoetermeer). Als het 
herbestemde pand een nieuwe, 
publieke functie krijgt, heeft dit 
een positieve uitwerking op het 
hele gebied. Herbestemming 
draagt bij aan het behoud van het 
eigen karakter van de omgeving. 
Markante gebouwen zijn vaak 
belangrijk voor bewoners en 
andere gebruikers omdat de 
omgeving er zijn identiteit aan 
ontleent. Buurtbewoners kunnen 
ook vaak een belangrijke rol 
spelen in het proces voor, tijdens 
en na de herbestemming.

Voor welke monumenten?

De regeling is bedoeld voor 
gebouwen die zich niet zo 
makkelijk lenen voor een nieuwe, 
andere functie, zoals kerken, 
industriële gebouwen, scholen, 
boerenschuren, kloosters en 
kastelen. Ook een gebouw dat 
geen rijks-, provinciaal of 
gemeentelijk monument is, kan 
subsidie krijgen. Het moet dan 
wel minstens een lokale 
cultuurhistorische waarde 
hebben. De regeling richt zich op 
eigenaren, maar voor een 
haalbaarheidsonderzoek kunnen 
ook andere belanghebbenden 
subsidie aanvragen, zoals een 
gemeente, projectontwikkelaar, 
corporatie of omwonenden die 
zich verenigd hebben in een 
stichting.

Voormalige DRU-fabriek te Ulft, nu 
herbestemd tot cultuurcentrum. 
Opname: Wikimedia Commons/Ziko

Korte berichten

Provincies nemen rijksbeleid over

Provincies nemen voortaan het 
voortouw in de restauratie van 
rijksmonumenten.
Staatssecretaris Zijlstra en 
Interprovinciaal Overleg- 
portefeuillehouder Elvira Sweet 
hebben hiertoe feestelijk een 
contract ondertekend in Paviljoen 
Welgelegen te Haarlem. Na een 
succesvolle pilot wordt de 
regierol in het restauratiebeleid 
nu structureel gedecentraliseerd. 
In plaats van het rijk nemen de 
provincies een groot deel van de 
restauraties op zich. Voor dit 
doel stort het rijk jaarlijks 20 
miljoen in het provinciefonds. 
Provincies bepalen welke 
rijksmonumenten worden 
gerestaureerd en verbinden geld 
over regionale partners, 
waaronder gemeenten en 
particulieren. Door vraaggericht 
te werken en regionale 
verbindingen te leggen komt er 
landelijk aanzienlijk meer dan 20 
miljoen beschikbaar voor 
restauratie.

De afgelopen drie jaar hebben de 
provincies via een pilot ervaring 
opgedaan met deze nieuwe 
werkwijze. IPO-Bestuurslid

Elvira Sweet: "Onder regie van 
provincies hebben partijen in de 
regio de rijksbijdrage voor 
restauratie meer dan 
verdrievoudigd. Beter dan het 
rijk kunnen provincies 
beoordelen welke projecten voor 
de regio van vitaal belang zijn en 
welke partijen willen bijdragen 
aan de financiering. Dit is niet 
alleen goed voor de restauratie 
zelf, maar stimuleert ook de 
regionale economie."

De provincies zijn verheugd de 
regie over de monumenten nu 
structureel te kunnen aanpakken. 
Dit doen zij samen met hun 
partners, zowel op lokaal als op 
regionaal niveau en met 
gemeenten en particuliere 
organisaties. Op landelijk niveau 
blijft contact bestaan met de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en het Nationaal 
Restauratiefonds. Staatssecretaris 
Zijlstra: "Monumenten bieden 
een grote economische waarde, 
zoals werkgelegenheid voor de 
bouw. Ik ben blij dat de 
provincies nu het voortouw 
nemen voor het beheer en 
onderhoud van monumenten, 
want vanuit hun perspectief kan 
het beste worden bekeken welke 
restauraties bij kunnen dragen 
aan plaatselijke ontwikkelingen."
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Twee jonge rijksmonumenten in Den 
Haag: Gymnasium Haganum (links) 
en Vredespaleis. Opname: 2011

Breda krijgt meer monumenten

Breda is sinds kort zestien 
gemeentelijke monumenten 
rijker. De objecten waar het om 
gaat staan op diverse plaatsen in 
Breda. De meeste staan in de 
binnenstad, enkele andere in de 
omliggende wijken. 
Cultuurwethouder Wilbert 
Willems van de gemeente Breda: 
"Erfgoed is naast beeldcultuur 
een van de speerpunten van ons 
cultuurbeleid in de stad. 
Monumenten vormen daarin een 
belangrijk onderdeel. Het gaat nu 
om de laatste objecten van een 
inhaalslag die we twee jaar 
geleden gestart zijn om 
gemeentelijke monumenten aan

te wijzen." Enkele jaren geleden 
heeft in Breda een inventarisatie 
plaatsgevonden van objecten die 
mogelijk in aanmerking komen 
voor plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 
Het merendeel daarvan is 
inmiddels op die lijst geplaatst. 
Dit gebeurde voor het laatst in 
juni 2011. In totaal kwamen nog 
22 objecten in aanmerking voor 
plaatsing. Daarvan zijn nu 
zestien objecten op de lijst 
geplaatst. Zes objecten vielen 
uiteindelijk af omdat hun 
monumentwaarde te gering 
bleek te zijn. Onder de nieuwe 
monumenten bevinden zich 
vooral woonhuizen en villa's uit 
de periode 1880-1940.

Limburg subsidieert instandhouding 
grotere monumenten

De provincie Limburg zal dit jaar 
subsidies voor de restauratie en 
instandhouding op grotere 
monumenten als kerken, 
kastelen, kloosters, boerderijen, 
molens en industrieel erfgoed 
verstrekken.
Gedeputeerde Staten hebben 
gekozen voor een drieledige 
aanpak. Ten eerste hebben ze de 
Nadere Subsidieregeling 
Monulisa 2012 vastgesteld, die 
het mogelijk maakt om voor de

instandhouding van 
monumentale kerken provinciale 
steun te krijgen. Hiervoor is een 
bedrag van € 500.000,- 
beschikbaar.
In de tweede plaats is een bedrag 
van bijna € 1 miljoen euro 
beschikbaar voor de restauratie 
van de hierboven genoemde 
categorieën grotere 
monumenten. Hiervoor worden 
programma's ontwikkeld die in 
2012 en in de jaren daarna 
kunnen worden uitgevoerd.
Ten derde gaan Gedeputeerde 
Staten in 2012 intensiever 
samenwerken met gemeenten om 
knelpunten op te lossen. De 
provincie is al samen met de 
gemeenten begonnen met een 
inventarisatie van de hiervoor in 
aanmerking komende 
monumenten. Ook hiervoor zijn 
middelen beschikbaar die over 
de hele coalitieperiode € 15 
miljoen bedragen. Dit bedrag 
hebben Provinciale Staten in 
november vorig jaar voor 
monumentenzorg gereserveerd, 
omdat Limburg nog steeds met 
restauratieachterstanden te 
maken heeft. Die achterstand was 
in 2006 becijferd op € 75 miljoen. 
Die is sindsdien weliswaar al 
flink gedaald tot € 36,2 miljoen, 
maar er zijn inmiddels ook weer 
nieuwe knelpunten bijgekomen.

"Door de Nadere 
Subsidieregeling Monulisa 2012 
te concentreren op kerken zou 
men kunnen concluderen dat 
molens en kastelen worden 
getroffen door minder subsidie. 
Volgens gedeputeerde Noël 
Lebens is dat zeker niet de 
bedoeling. "We willen meer 
maatwerk leveren, de 
beschikbare middelen 
concentreren en daar inzetten 
waar het rendement het grootst 
is. Om die reden werken we aan 
programma's en zoeken we de 
samenwerking met gemeenten. 
Daar profiteren ook molens en 
kastelen van", aldus Lebens.

Kapel in 't Zand te Roermond. Opname: Job 
van Nes, 1984
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Studenten in voormalig internaat 
Mariënbosch Nijmegen

Het voormalig internaat 
Mariënbosch aan de 
Groesbeekseweg in Nijmegen zal 
worden herbestemd tot 
wooncomplex voor ca. 350 
studenten. De buurtbewoners 
zijn tijdens een informatieavond 
over de plannen ingelicht. 
Bouwbedrijf Hazenberg uit 
Vught zal de renovatieklus 
uitvoeren. Dit bedrijf is onder 
meer gespecialiseerd in 
herbestemming en renovatie. In 
het gebouw komen 130 kamers 
die door Stichting Studenten 
Huisvesting Nijmegen worden 
beheerd. Daarnaast komt er 
nieuwbouw achter het 
monumentale complex met nog 
eens ruim 200 wooneenheden. 
Het project zal ca. 30 miljoen 
euro gaan kosten. De provincie 
Gelderland wil ook aan het 
project bijdragen. Hazenberg is 
geen onbekende in Nijmegen. 
Het voormalige internaat 
Mariënbosch dateert uit 1923 en 
werd ontworpen door Ch. 
Estourgie. Het is vooral 
opvallend door de symmetrische 
opzet rond een binnenplaats en 
kapel en de expressieve 
detaillering.

Cuypersbulletin

Voormalig internaat Mariënbosch te 
Nijmegen. Opname: © Huib 
Laurens/Wikimedia

Nieuwe uitgaven

Cultureel erfgoed en ruimte: 
Gebieds- en ontwikkelingsgerichte 
erfgoedzorg in de ruimtelijke 
ordening

Op 15 december is het vijfde deel 
van de serie Ruimtelijk Relevant 
verschenen: Cultureel erfgoed en 
ruimte: Gebieds- en
ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in 
de ruimtelijke ordening door mr. J. 
Poelstra, ir. A.E. de Graaf en ir. 
R.J.M.M. Schram. De focus 
binnen het cultureel erfgoed 
verschuift van object- naar

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

gebiedsgerichte zorg. 
Uitgangspunt van het Rijksbeleid 
hierbij is de zorg voor de 
bescherming van het cultureel 
erfgoed te koppelen aan 
ruimtelijke opgaven en 
ontwikkelingen.
Om deze gebieds- en 
ontwikkelingsgerichte 
erfgoedzorg wettelijk te borgen, 
kiest het Rijk ervoor om de zorg 
voor erfgoed, behalve in de 
(objectgerichte)
monumentenwetgeving, ook in 
het ruimtelijke ordeningsstelsel 
te verankeren. Dit leidt tot 
concrete aanpassingen van wet
en regelgeving, met name de 
aanpassing van het Besluit 
ruimtelijke ordening per 1 
januari 2012, maar ook tot andere 
toepassing van de bestaande 
instrumenten.
In dit boek, het vijfde deel in de 
serie Ruimtelijk Relevant, staat 
de relatie tussen cultureel 
erfgoed en de ruimtelijke 
ordening centraal. Het gaat in op 
relevante beleidskaders en wet
en regelgeving en de 
aanpassingen ten behoeve van de 
moderne erfgoedzorg. Verder 
wordt antwoord gegeven op de 
vraag, hoe het beschikbare 
instrumentarium in deze nieuwe 
context toegepast kan worden.
De uitgave Cultureel erfgoed en

1-2012

ruimte (200 pagina's) kost € 39 
(inclusief 6% btw). Bij een 
abonnement op de serie betaalt u 
slechts € 31,20 (20% korting). 
ISBN: 978-94-91073-29-3.

10 jaar licht. ..ende kerk

Iedereen die een kerk bezoekt 
weet het: de sacrale sfeer draagt 
bij tot bezinning. Die wordt voor 
een groot deel bepaald door 
ruimtewerking, architectuur en 
kunstwerken. Een niet minder 
belangrijke rol speelt de 
verlichting van het kerkinterieur. 
Een gebouw mag architectonisch 
en kunsthistorisch nog zo 
interessant zijn; als een optimale 
verlichting ontbreekt, komen die 
aspecten vaak onvoldoende tot 
hun recht en dat kan weer van 
minder goede invloed zijn op de 
beleving van het kerkgebouw. 
Hendrik Jan Vermeulen is al 
dertig jaar lang vakman op het 
gebied van verlichting en sinds 
tien jaar specialiseert hij zich in
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verlichting van kerkinterieurs. 
Dat daar veel bij komt kijken, 
bewijst de inhoud van de fraaie 
jubileumuitgave die afgelopen 
najaar ter gelegenheid hiervan is 
verschenen. Niet alleen wordt het 
hele proces van kerkverlichting 
van ontwerp tot eindresultaat 
beschreven, ook toont Vermeulen 
zich meester in de verschillende 
vormen van verlichting, 
afgestemd op soort en karakter 
van het kerkinterieur, perioden 
in het liturgisch jaar en op 
kerkelijke of niet-kerkelijke 
activiteiten. Of het een katholiek 
Gesamtkunstwerk of een sober 
protestants godshuis is, een 
optimale verlichting, afgestemd 
op ieders verschillende 
richtlijnen, is aan Vermeulen 
Lichtarchitectuur volkomen 
toevertrouwd. Het jubileumboek 
telt 66 pagina's en is fraai 
geïllustreerd met kleurenfoto's. 
Het is te bestellen bij Vermeulen 
Lichtarchitectuur, Grotestraat 25, 
7081 CA Gendringen. Telefoon: 
0315-346164.
E-mail:
jubileum@lichtendekerk.nl.
Prijs: € 19,95 incl. BTW.

(On)beschermd stadsgezicht van 
Slotermeer in Amsterdam*

Jasmin Sporer

In dit artikel** onderzoek ik het 
aanwijzen van het beschermde 
gemeentelijke stadsgezicht in 
Slotermeer in 2006 en de 
voorgenomen sloop van de kern 
van dit gezicht uit 2009. Deze 
kern wordt gevormd door twee 
ensembles uit de jaren vijftig. 
Eerste ensemble is ontworpen 
door de architect Berghoef en 
bevindt zich ten noorden van de 
Burgemeester De Vlugtlaan. Ten 
zuiden daarvan in de 
Dobbebuurt is het tweede 
ensemble gebouwd door de 
architecten Evers, Sarlemijn, 
Berghoef, Nielsen, Spruit en 
Brouwer (zie plattegrond).
Dit onderzoek kan ook een 
nuttige bijdrage leveren aan het 
actuele debat over het 
moderniseren van de 
monumentenzorg waarin 
begrippen de decentraliseren van 
de monumentenzorg en het 
inbedden van de cultuurhistorie 
in de bestemmingsplannen 
hoofdrol spelen. De centrale 
vraag die ik in dit artikel probeer 
te beantwoorden is: Zijn de 
gemeentes, in Amsterdam 
stadsdelen, in staat om het

belang van cultuurhistorische 
waarden (in de ruimtelijke 
ordeningsprocessen) te borgen?

Het aanwijzen van het beschermde 
stadsgezicht

Op initiatiefvoorstel van de Partij 
van de Arbeid besloot de 
stadsdeelraad van Geuzenveld- 
Slotermeer op 7 februari 2006 om 
het gebied dat wordt begrensd 
door de Burgemeester Vening 
Meineszlaan, de Burgemeester 
Eliasstraat, het spoor en de 
Burgemeester Van 
Tienhovengracht aan te wijzen 
als 'Van Eesterenmuseum in 
oprichting'.*** Verder werd 
besloten enkele voorstellen nader 
te laten uitwerken. Het ging over:

- het maken van een 
'Beleidsvoornemen tot 
aanwijzing tot gemeentelijk 
stadsgezicht',

- het opnemen van een 
behoudsstrategie in het 
bestemmingsplan,

- het onderzoeken in welke 
gevallen een
monumentenstatus zinvol 
is,

- de nodige aandacht te 
besteden aan de 
stedenbouwkundige 
principes bij 
herprofileringen en

- het oprichten van een 
tentoonstellingsruimte en 
organiseren van 
verschillende activiteiten in 
het beschermde 
stadsgezicht.

Het besluit eindigt met de 
opmerking dat de stedelijke 
vernieuwing binnen het 
beschermde stadsgezicht, in de 
vorm van renovatie of 
terugbouwen in de footprint 
mogelijk moet blijven.

In hun initiatiefvoorstel 
onderstreepte de Partij van de 
Arbeid het cultuurhistorische 
belang van het gebied.*v Doel van 
het aanwijzen van het 
beschermde stadsgezicht is om 
het cultuurhistorische erfgoed 
onder de aandacht te brengen en 
te behouden. Het gebied werd als 
'een ideaalvoorbeeld van de 
moderne stedenbouw' gezien. 
Het gaat dus niet alleen over de 
architectuur maar ook over 'de 
wijze waarop de woning, de 
privé-tuinen en de openbare 
ruimte in elkaar grijpen en de 
wijze waarop de verschillende 
ensembles op elkaar ingrijpen'. 
Verder heeft men voor dit gebied 
gekozen omdat het 
architectonische en 
stedenbouwkundige waarden, 
een grote variëteit aan ensembles,
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een stadsstraat en een parkstrook 
bevat. Ook bevindt zich het 
Gebrandypark in het gebied dat 
als icoon van de 'Nieuwe 
Zakelijkheid' wordt gezien. Tot 
slot maakt het beschermde 
stadsgezicht een onderdeel van 
het gebied waar de aanleg van de 
Westelijke Tuinsteden direct na 
de Tweede Wereldoorlog begon.

Éi 
H

IBBjj

jji 
■IJ

Plattegrond Slotermeer. De 
gemarkeerde bouwblokken worden in 
dit artikel besproken. Geheel bovenaan 
is de Haarlemmerweg te zien.
Opname: collectie Jasmin Sporer

In zijn advies aan het stadsdeel 
maakte architectuurhistoricus dr. 
V. van Rossem van Bureau 
Monumenten en Archeologie een 
waardebeschrijving van het nog 
te beschermen gebied.v Volgens 
hem geeft dit uitbreidingsplan 
een representatief beeld van de 
stedenbouwkundige theorieën, 
ontwikkeld tussen 1920 en 1950. 
'De uitgebalanceerde opbouw 
van het geheel, omringd door een 
ruim gedimensioneerde 
groenzone, is karakteristiek voor 
het functionalisme dat in die 
periode toonaangevend was'. Hij 
noemt verder dat alle functies in 
de wijk af gestemd moeten zijn op 
'het ontstaan van een harmonisch 
sociaal geheel', wat vertaald is in 
een zorgvuldige situering van 
woningen, scholen en winkels. 
Verder noemt Van Rossem nog 
een aantal architectonische en 
stedenbouwkundige
karakteristieken van dat gebied 
zoals de bijzondere verkaveling, 
open bebouwing, combinatie van 
hoog- en laagbouw en 
zorgvuldig gedetailleerde 
straatprofielen. Het
uitbreidingsplan Slotermeer is 
een stedenbouwkundig geheel 
met een evenwichtige 
samenhang van verschillende 
ruimtelijke en functionele 
eenheden en vertegenwoordigt

een overgangsfase tussen de 
vooroorlogse AUP- 
vemieuwingen en de latere 
gestandaardiseerde invulling van 
Slotervaart en Osdorp. Hij stelt 
voor om het oorspronkelijke 
beeld door renovatie te herstellen 
en een aantal bouwwerken tot 
gemeentelijk monument te 
verklaren.
Het dagelijkse bestuur van het 
stadsdeel nam op 7 november 
2006 het besluit tot het aanwijzen 
van het gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht vanwege een 
bijzondere cultuurhistorische 
waarde.vi Tevens is de 
Beleidsuitwerking gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht 'Van 
Eesterenmuseum' vastgesteld die 
in het bestemmingsplan 
overgenomen moest worden. ™
In de laastgenoemde document 
wordt, geheel in de geest van het 
instrument van het beschermde 
stadsgezicht om de bestaande 
situatie niet te bevriezen, 
geprobeerd de regels voor sloop, 
vernieuwing en behoud te 
verzoenen. Het slopen van een 
gebouw uit een van de vier 
hoogste waarderingscategorieën 
van de Welstandsnota™ is alleen 
toegestaan als dat om 
bouwtechnische of 
programmatische redenen strikt 
noodzakelijk is. Daarbij mogen

economische redenen niet 
beslissend zijn. Bovendien mag 
men het kenmerkende van het 
stadsbeeld niet in onevenredige 
mate aantasten en er moet altijd 
in de bestaande footprint worden 
teruggebouwd. Verder zijn in dit 
document de terugbouwregels in 
het beschermde stadsgezicht 
opgenomen. In het stadsgezicht 
worden de footprints van de 
objecten met een woonfunctie 
beschermd die tot een van de vier 
hoogste waarderingscategorieën 
van de Welstandnota behoren.“

De woningcorporaties Eigen 
Haard en Far West maakten in 
december 2006 een bezwaar 
tegen het aanwijzen van 
beschermde stadsgezichten als 
het hierdoor onmogelijk zou 
worden om de twee 
bovengenoemde ensembles te 
slopen? Hierbij citeer ik een paar 
opvallende zinnen uit hun 
bezwaarbrieven: 'De De 
Vlugtlaan en de bebouwing 
daaromheen lijkt min of meer 
door toeval in deze vorm te zijn 
gerealiseerd'. 'Een corporatie als 
Eigen Haard staat open voor de 
monumentale en
stedenbouwkundige aspecten 
van haar bezit. Zij kan echter niet 
als museum gaan functioneren, 
omdat daarmee de doelstelling
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niet meer kan worden 
gerealiseerd: goede en betaalbare 
volkshuisvesting'. Verder 
karakteriseren de corporaties de 
Aireyblokken als 'gestapelde 
noodwoningen van na de oorlog 
die volledig afgeschreven zijn'. 
Het stadsdeel reageerde op deze 
bezwaren met een Nota van 
beantwoordingxi en is daarin 
stellig en duidelijk in de 
uitspraak dat voor Slotermeer 
een conserverend
bestemmingsplan geldt en het 
geeft de voorkeur aan 'behoud en 
renovatie boven sloop en 
nieuwbouw'. De deelraad vroeg 
de corporaties voorrang te geven 
aan de cultuurhistorische 
component die naar de 
achtergrond is verdwenen, ook 
als dit tot hogere kosten leidt dan 
bij sloop. Dat de architectonische 
en stedenbouwkundige waarde 
van de bebouwing in het 
beschermde stadsgezicht door 
Eigen Haard genegeerd wordt, 
beschouwt het dagelijkse bestuur 
in 2006 als zorgwekkend. Het 
dagelijkse bestuur twijfelt of 
Eigen Haard de
cultuurhistorische waarde van 
het gebied wel voldoende 
onderkent en in staat is om met 
alternatieven te komen die de 
cultuurhistorische waarden 
voldoende respecteren. Ook wat

betreft het slopen van de 
Aireyblokken is het stadsdeel 
overduidelijk. 'Voor 
Aireywoningen (...) geldt dat ze 
mogen worden samengevoegd 
met behoud en respect van de 
authenticiteit van de gevel 
rondom. De woningen aanpassen 
aan de eisen van deze tijd is dus 
gewoon mogelijk'. Ook Far West 
kreeg een helder antwoord van 
het stadsdeel op hun bezwaar dat 
'De kam van Van Eesteren' niet 
behoudenswaardig is en dat het 
terugbouwen in de bestaande 
footprint in deze tijd niet 
realistisch is. Volgens het 
stadsdeel zou het terugbouwen 
in de footprint juist als 
uitgangspunt bij de nieuwbouw 
moeten dienen. Het stadsdeel is 
bereid om tevens een alternatief 
voorstel van de
woningcorporaties te beoordelen, 
mits de cultuurhistorische 
waarde gerespecteerd wordt.

Woonblok in Amsterdam-Slotervaart. 
Opname: Jasmin Sporer, 2011

Het vernieuwingsplan van het 
beschermde stadsgezicht™

De twee bovenvermelde 
woningbouwcorporaties dienden 
in 2009 een vernieuwingsplan bij 
het stadsdeel in. Deze 
vernieuwing in het beschermde 
stadsgezicht zou niet zo 
schokkend zijn als het niet zou 
gaan over de totale sloop van de 
Airey woningen, behorend tot de 
meest waardevolle
welstandsnotacategorie 
'Architectuur Top en 
Stedenbouw Hoog'. De sloop 
wordt door de 
woningcorporaties 
gerechtvaardigd met de slechte 
bouwkundige staat van het 
complex. Van renovatie wordt 
afgezien omdat de 
renovatiekosten gelijk zouden 
zijn aan het prijskaartje voor 
nieuwbouw. Bij de nieuwbouw 
wordt de huidige verkaveling als 
uitgangspunt genomen.
De sloop blijft bovendien niet 
beperkt tot de Aireyblokken, ook 
in de Dobbebuurt worden zes 
bouwwerken uit de 
welstandsnotacategorie 
'Stedenbouw Top' gesloopt. De 
sloop van deze
stedenbouwkundige topstukken 
verdedigen de
woningbouwcorporaties met het

argument dat deze buurt met een 
forse sociale problematiek kampt 
en al een hoge woningdichtheid 
bezit. Hier is gekozen voor een 
combinatie van renoveren en 
sloop zodat een goede mix tussen 
oudere, nieuwere, sociale en 
koopwoningen ontstaat. Volgens 
dit plan zou het uitgangspunt 
van de vernieuwing de huidige 
stedenbouwkundige structuur 
moeten zijn. Toch is bij de sloop 
en nieuwbouw rond de 
Burgemeester De Fockstraat een 
vernieuwde verkaveling mogelijk 
waarbij meer woningen op het 
park kunnen worden
georiënteerd.
In plaats van de Aireyblokken tot 
gemeentelijk monument aan te 
wijzen en de footprint van de 
Dobbebuurt te beschermen zoals 
in de welstandsnota wordt 
aanbevolen, stelde de 
stadsdeelraad dit tegenstrijdige 
vernieuwingsplan Slotermeer- 
Noord op 8 december 2009 vast.

Conclusie Beschermd stadsgezicht

Het gebied dat aangewezen is als 
beschermd stadsgezicht is slechts 
een kleine uitsnede uit een veel 
groter architectuur- en 
stedenbouwkundig waardevol 
gebied. Uit analyse van de 
waarderingskaart van Bureau
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Monumenten en Archeologie en 
het stadsdeel concludeer ik dat 
het beschermde gebied minimaal 
twee keer zo groot zou moeten 
zijn en zich zou moeten 
uitstrekken vanaf de 
Haarlemmertrekvaart tot aan de 
Sloterplas. Deze bekrompenheid 
bij het aanwijzen kan verklaard 
worden als een knieval voor de 
woningcorporaties, die in het 
onbeschermde gebied geen 
rekening hoefden te houden met 
de cultuurhistorie.
Uit de besproken casus bleek dat 
de besluitvorming over de 
vernieuwing in het beschermde 
stadsgezicht plaatsvond zonder 
zorgvuldige belangenafweging 
tussen monumentenzorg en 
andere belangen, voornamelijk 
economische. Dat het 
vernieuwingsplan voor het 
noordelijk deel van Slotermeer 
door het stadsdeel aangenomen 
is getuigt niet alleen van het 
stellen van andere belangen 
boven cultuurhistorische, maar is 
ook tegenstrijdig met zijn eigen 
beleid van
monumentenbescherming. Het 
stadsdeel paste haar eigen 
sturingsmogelijkheden ter 
behoud van cultuurhistorie niet 
adequaat toe en negeerde in dit 
geval het bestemmingsplan, de 
welstandsnota en de nota van

beantwoording die het zelf heeft 
vastgesteld.
Ten eerste omdat het in het 
artikel 28 lid 4 van het 
bestemmingsplan Slotermeer is 
vastgesteld dat sloop alleen 
toegestaan is als dat om bouw-, 
woontechnische of 
programmatische redenen 
noodzakelijk is. In het 
vernieuwingsplan beweert de 
woningcorporatie dat deze 
woningen bouwtechnisch niet 
voldoen maar deze constatering 
wordt niet onderbouwd met een 
bouwtechnisch 
onderzoeksrapport.
Ten tweede schrijft de 
Welstandsnota, die door de raad 
vastgesteld is, voor de 
Aireyblokken het behoud voor 
van gevels, footprints en 
eventuele toekenning van de 
gemeentelijke 
monumentenstatus. Bij de 
stedenbouwkundige topstukken 
in de Dobbebuurt zijn de 
footprints het behouden waard. 
xHi In het vemieuwingsgebied zijn 
echter plannen gemaakt om bij 
de eerstgenoemde bouwwerken 
juist de gevels te slopen en bij de 
laatstgenoemde objecten wordt 
weer geen rekening gehouden 
met de footprint.
Ten derde ontkent het stadsdeel 
zijn eigen

Nota van beantwoording waarin 
het zich sterk maakt voor het 
behoud en renovatie en de 
woningcorporaties erop wijst dat 
de cultuurhistorische waarden 
meer op de voorgrond moeten 
treden in hun
vernieuwingsplannen.
Tenslotte heeft het stadsdeel 
enkele voorstellen uit het 
bovenvermelde besluit van 7 
februari 2006, die cruciaal zijn 
voor een verantwoord 
cultuurhistorische beleid, niet 
uitgewerkt. Dat zijn: het 
aanwijzen van gemeentelijke 
monumenten in het stadsgezicht, 
het schenken van aandacht aan 
de stedenbouwkundige principes 
bij herprofileringen en het 
opnemen van een 
behoudsstrategie in het 
bestemmingsplan. In artikel 28 
van het bestemmingsplan 
Slotermeer 2008 zijn echter te 
weinig cultuurhistorische criteria 
vastgelegd en het biedt daardoor 
onvoldoende bescherming voor 
het waardevolle erfgoed. Dat 
komt ook deels door het feit dat 
het stadsdeel de terugbouwregels 
uit de beleidsuitwerking niet in de 
voorschriften van het 
bestemmingsplan heeft 
opgenomen. Naast de 
cultuurhistorische criteria in het 
bestemmingsplan kan het

stadsdeel ook andere 
instrumenten toepassen voor 
behoud en ontwikkeling van het 
beschermde stadsgezicht zoals 
het beeldkwaliteitsplan, de 
aanvullende welstandscriteria en 
het reclamebeleid.
In het beeldkwaliteitsplan 
kunnen bijvoorbeeld 
voorschriften opgenomen 
worden over toe te passen 
bouwmaterialen, kapvorm, 
goothoogte, kleurstellingen, de 
inrichting van de openbare 
ruimte en de terugbouwregels.*iv 
Met bovenvermelde aanvullende 
instrumentaria worden 
duidelijke grenzen gesteld wat 
toelaatbaar is en kan de 
cultuurhistorie als grondlegger 
en inspiratiebron gebruikt 
worden bij het ontwikkelen van 
plannen. Voor het maken van 
deze hulpmiddelen kan de 
waardekaart van Bureau 
Monumenten en Archeologie als 
basis dienen. Twee jaar geleden 
heeft het nieuwe bestuur in het 
coalitieakkoord Nieuw-West 
2010-2014xv voorgesteld om de 
waarde- of ordekaarten zo snel 
mogelijk door de raad laten 
vaststellen. Tot nu toe is dat niet 
plaatsgevonden. Hoe het bestuur 
met hun tweede voorstel, om bij 
stedelijke vernieuwing zo veel 
mogelijk de oorspronkelijke
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architectuur te behouden en het 
beschermde stadsgezicht bij de 
toekomstige ontwikkelingen te 
respecteren, zouden omgaan, 
zullen we binnenkort kunnen 
toetsen met het wel of niet 
verlenen van een
sloopvergunning voor deze twee 
ensembles.

Het is ook interessant om de 
voorgenomen sloop van de 
Airey-woningen in Slotermeer te 
vergelijken met een 
voorgenomen renovatie van het 
Sloterhofcomplex in Slotervaart. 
Soortgelijke problematiek speelt 
zich op dit moment rondom de 
toekomstige renovatie van het, 
als gemeentelijk monument 
aangewezen, complex Sloterhof 
in Slotervaart. Dit ensemble is net 
als de Airey-woningen in 
Slotermeer met dezelfde Airey- 
bouwmethode neergezet en door 
dezelfde architect ontworpen. In 
het bouwtechnische rapport 
wordt gesteld dat het complex 
niet voldoet aan de huidige eisen 
betreffende energiegebruik, 
wooncomfort en technisch 
behoud van het gebouw.1™
Verder wordt er geconcludeerd 
dat het complex als een tijdelijke 
voorziening is ontworpen en dat 
het complex niet voldoet aan het 
Bouwbesluit nieuwbouw.

In de redengevende beschrijving 
van het gemeentelijke monument 
Sloterhof staat echter dat de 
architect besefte dat de 
woningnood de toepassing van 
het Airey-systeem noodzakelijk 
maakte. Hieruit blijkt dat het 
complex niet als een tijdelijke 
noodoplossing is neergezet, maar 
dat dankzij efficiëntie van het 
Airey-bouwmethode de 
bouwsnelheid opgevoerd kon 
worden waarmee de kosten van 
de woningbouw omlaag werden 
gebracht. Bovendien voldoet het 
complex aan het Bouwbesluit 
bestaande bouw. Vaak denken 
woningeigenaren dat ze aan de 
eisen voor nieuwbouw moeten 
voldoen. Dat is niet juist omdat 
B&W bij het geheel of gedeeltelijk 
vernieuwen, veranderen of 
vergroten van een bouwwerk 
ontheffing kunnen verlenen van 
de nieuwbouweis (die omgezet 
wordt in een eis voor de 
bestaande bouw: art. 1.11 lid 1 
van het Bouwbesluit) of kunnen 
besluiten tot een specifiek 
ontheffingsniveau. De 
cultuurhistorische waarden uit 
dit onderzoek, later vastgelegd in 
een omgevingsvergunning, 
prevaleren boven de andere eisen 
die voortkomen uit het 
Bouwbesluit (volgens artikel 1.12 
van het Bouwbesluit).

Ook een vergelijking met het 
omgaan met het 
instrumentarium van het 
beschermde stadsgezicht in de 
andere gemeentes is hier op zijn 
plaats. Toen de Erfgoedinspectie 
het voorbeeld van het 
beschermde stadsgezicht van 
Roermond onder de loep nam, 
constateerde hij dat in dat gebied 
ontwikkelingen plaatsvinden 
waarbij 'de economische 
motieven soms prevaleren boven 
de cultuurhistorische'.’™' 
'Cultuurhistorisch onderzoek 
(naar de locatie) vindt echter 
nooit plaats, afgezien van 
'onderzoek in archeologische 
context7, terwijl dat wel in de 
monumentenverordening en het 
bestemmingsplan is opgenomen. 
De gemeente Roermond 
antwoordde dat ze dergelijk 
onderzoek niet belangrijk vindt 
vanwege het 'beperkte nuf 
hiervan in de praktijk. Dat de 
gemeente de cultuurhistorische 
waardering als niet echt nuttig 
ervaart, heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat zo'n 
onderzoek vaak in een diepe 
bureaula verdwijnt en zeldzaam

in de plannen geïmplementeerd 
wordt.
Uit het bovenstaande kan ik 
concluderen dat het 
cultuurhistorische beleid van 
veel gemeentes en stadsdelen te 
willekeurig is en dat ze op dit 
moment niet in staat zijn om de 
cultuurhistorische belangen te 
borgen. Het voorstel van oud- 
minister Plasterk uit 2008 om de 
cultuurhistorie in te bedden in 
ruimtelijke ordeningsprocessen 
maakt weinig kansen, mits hij 
duidelijke criteria en effectieve 
instrumenten aangeeft en 
zonodig dwang uitoefent om te 
zorgen dat de cultuurhistorische 
waarden ongeschonden blijven.
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