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Redactioneel

Herman Wesselink

Voor u ligt het tweede nummer van 
het Cuypersbulletin 2014. In dit 
nummer vindt u het secretarieel en 
financieel jaarverslag van het 
afgelopen jaar 2013. In het secretarieel 
jaarverslag staat zoals gebruikelijk veel 
informatie over acties die wij 
afgelopen jaren hebben gevoerd. Ook 
nieuwe acties in 2013 zijn 
aangekondigd.
Belangrijk en verheugend om te 
vermelden is dat eindelijk het 
langverwachte jaarboek verschijnt, 
genaamd het Liber Amicorum voor 
Manfred Bock. Op 8 september wordt 
het jaarboek op een besloten 
bijeenkomst in Amsterdam 
gepresenteerd. We zijn heel benieuwd 
naar de inhoud.
Komend najaar hopen we nog twee 
Cuypersbulletins te laten verschijnen. 
In het eerstvolgende nummer zal zo 
goed als zeker worden ingegaan op de 
jubileumreis naar het Duitse Rijnland,

die van 10 tot en met 12 oktober a.s. 
plaatsvindt. Een spannend item dat 
nog even moet worden vermeld is de 
uitspraak van de rechtbank in 
Roermond over de toekomst van St. 
Ludwig in Vlodrop, inmiddels de 
langstlopende zaak in de dertigjarige 
geschiedenis van het
Cuypersgenootschap. In het 
secretarieel jaarverslag staat meer 
hierover.
Wij wensen u veel leesplezier en een 
goed najaar toe.

Excursie Indische Buurt Amsterdam

Op zondag 28 september 2014 
organiseert de Werkgroep Amsterdam 
een excursie
door de 'oude' Indische Buurt, 
begrensd door de Celebesstraat, 
Zeeburgerdijk,
Sumatrastraat en Insulindeweg. 
Startpunt en eindpunt van de 
wandeling is het
S/Kafé in Studio K, Timorplein 62 
(ingang aan de Bomeostraat) in de 
voormalige
Derde Ambachtsschool. In dit gedeelte 
van de Indische Buurt is nog altijd een 
interessante mengeling van 
particuliere woningbouw en 
verenigingsbouw aan te
treffen; voorts is er een grote diversiteit 
aan openbare gebouwen, waaronder 
tal van
scholen, een badhuis, een pompstation 
en een hulpkerk.
De buurt toont een staalkaart van 
werken van de belangrijkste 
architecten uit de eerste decennia van 
de twintigste eeuw, met belangrijke 
voorbeelden uit de oeuvres van H.P.
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Berlage, J.E. van der Pek, A.W. 
Weismann en gebouwen ontworpen 
door de Dienst der Publieke Werken. 
Tijdens de wandeling wordt een aantal 
van deze gebouwen afzonderlijk en in 
hun onderlinge samenhang 
besproken. Duur van de excursie: ca. 2 
uur.

Aanvangsttijd: 12.15 u.

De excursie wordt voorafgegaan door 
de jaarvergadering van de 
werkgroep Amsterdam:

Aanvangsttijd: 11.45, einde: 12.15u.

Voorlopige Agenda:

Jaarrekening 2013 en begroting 2014
1: Opening

2: Mededelingen

3: Acties:

- Huis van Bewaring II, Havenstraat

- De Ark, Van Ollefenstraat

- Eerste Boerhaavestraat 5-7

4: Jaarboek

5: Wat verder ter tafel komt

6: Sluiting

Badhuis op het Javaplein in de Indische Buurt. 
Opname: Wikimedia Commons/A. Bakker

EXPLOITATIEREKENING
Opbrengsten

begroting
2013

Werkelijk
jr2013

Begroting
2014

Achterstallige Contributie 2009 - 25 -
Achterstallige Contributie 2010 ■ - -
Achterstallige Contributie 2011 - 75 25
Achterstallige Contributie 2012 225 350 125
Contributie 2013 8.500 7.715 250
Verwachte Contributie 2014 - - 9.000
Giften 500 1.228 750

Bijdrage deelnemers excursies 2.000 2.548 2.100
Bijdragen symposia 1.500 - -
Bijdrage jubileum activiteit • • 1.500

Onttrekking voorziening juridische kosten 1.060 -
Vergoedingen 175 2.085 1.000

Rente 800 755 600
Overig - - 100

Totaal 13.700 15.840 15.450

| Kosten begroting 2013 werkelijk 2013 begroting 2014

Cuypersbulletin en convocaten 2.500 2.021 2.500
Reservering Jaarboeken 2.500 3.500 3.500
Website 1.000 17 1.000
PR 500 200 500

Excursies 2.000 2.579 2.800
Symposia 1.500 - -
Jubileum activiteit 1.500

Juridische kosten 1.500 1.859 1.600

Reiskosten 300 287 300
Verblijfkosten 300 355 300
Telefoon 150 - 100
Porti 500 206 400
Secretariaatskosten 500 1.282 500

Contributies en bijdragen 150 140 150

Kosten betalingsverkeer 200 60 200

Reservering jubileum - 1.000
Reservering website * 2.000

Overige kosten en onvoorzien 100 50 100

Saldo - 184 -

Totaal 13.700 15.840 15.450
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Verslag kascommissie 2013

Steekproefsgewijs zijn de bescheiden 
gecontroleerd. Geconstateerd kan 
worden dat in de toegankelijk 
geordende stukken de opgevraagde 
informatie direct en correct te vinden 
was. De gecomprimeerde 
jaaroverzichten geven een goed en 
correct beeld van de financiële positie 
van het Cuypersgenootschap. De 
kascommissie stelt daarom de leden 
van de vereniging voor om de 
penningmeester met alle eer decharge 
te verlenen over de gevoerde 
administratie van 2013.

Ede, 5 mei 2014
De kascommissie, bestaande uit M. 
Kuipers en R.H. Vossebeld

Secretarieel jaarverslag 2013

Leo Dubbelaar

Dit jaarverslag is een gecombineerd 
verslag over het jaar 2013 van de 
Vereniging en Stichting 
Cuypersgenootschap. Zowel 
vereniging als stichting zijn twee 
afzonderlijke organen die gezien hun 
doelstelling en werkzaamheden nauw 
met elkaar zijn verbonden. Beide 
organen hebben afzonderlijke statuten.

Beleidsplan 2011-2016 
Op 28 november 2010 is in een locatie 
op het landgoed Mariënwaerdt te 
Beesd een zgn. heidag gehouden. Het 
doel van dit overleg is de ambities en 
uitdagingen van het
Cuypersgenootschap voor de komende 
vijf jaar te inventariseren, met als

uiteindelijk doel een 
'vijfjarenmasterplan' voor het 
Cuypersgenootschap. Op deze manier 
kan Cuypersgenootschap binnen een 
overzichtelijke tijdshorizon de ambities 
concreet maken, knelpunten 
constateren en zo gemakkelijker 
(strategische) keuzes maken. Onder 
leiding van communicatieadviseur/lid 
Edwin Schoemaker namen naast het 
dagelijks bestuur, Norman Vervat en 
David Mulder als vertegenwoordigers 
van de jongere generatie, deel aan het 
overleg.

Van het overleg is een zgn. 
Startdocument vijfjarenplan 
Cuypersgenootschap gemaakt waarin 
de volgende vijf punten aan de orde 
komen:
1. Werkveld en ambities
2. Organisatie
3. Leden
4. Communicatie
5. Inkomsten

Deze vijf punten zijn uitgewerkt in het 
Startdocument en worden in de 
komende bestuursvergaderingen 
verder ingevuld. Door tijdgebrek en 
ontbreken van extra bijstand kon in 
2013 een aantal punten niet verder 
worden ingevuld. Dit onderwerp blijft 
op de agenda staan. Op 9 februari 2014 
is er een vervolgdag gehouden.

Ledenadministratie 
Per 31 december 2013 waren er 344 
leden ingeschreven. Het ledenaantal is 
met 4 gedaald door 5 opzeggingen, 3 
leden zijn overleden en 4 nieuwe leden 
zijn bijgekomen. Momenteel in 2014 
zijn er weer 4 leden afgevallen. De

ledendaling blijft een zorgelijke 
ontwikkeling. Daarnaast zijn nog een 
groot aantal leden die hun contributie 
nog niet tijdig hebben voldaan.

Bestuurssamenstelling 
In 2013 zijn het verenigings- en 
stichtingsbestuur uitgebreid door 
toetreding van Drs. David Mulder. Op 
31 december 2013 bestaat het bestuur 
van de Vereniging 
Cuypersgenootschap en Stichting 
Cuypersgenootschap uit: prof. dr. 
Vladimir Stissi (voorzitter), Leo 
Dubbelaar (secretaris), drs. Jan 
Dekkers (penningmeester), mr. Marcel 
Richter (2C secretaris en 
portefeuillehouder Limburg) en David 
Mulder (voorzitter werkgroep 
Amsterdam).
De in 2010 ontstane vacatures binnen 
het bestuur zijn grotendeels door twee 
actieve leden ingevuld.
Herman Wesselink vervult het 
redacteurschap van het 
Cuypersgenootschap. De 
ledenadministratie wordt gedaan door 
Mare Stegeman. De functie van 
redacteur jaarboek wordt 
waargenomen door de voorzitter. De 
heren Wesselink en Stegeman maken 
geen deel uit van het bestuur van 
vrijwilliger Norman Vervat. Dankzij de 
inzet van Norman kunnen we een

Huisvesting secretariaat 
In 2013 is de huisvesting van het 
secretariaat in Boskoop ongewijzigd 
gebleven. Het postadres (postbus 575, 
6800 AN Arnhem) blijft ondanks de 
hoge kosten gehandhaafd om 
verwarring in de adressering te 
voorkomen. Statutair is de vereniging

vereniging en stichting.
Het bestuurslidmaatschap wordt door 
de bestuursleden gecombineerd met 
hun dagelijkse werkzaamheden wat 
soms niet eenvoudig is en veel tijd 
vraagt. We hopen dat u daarvoor 
begrip toont en dat sommige zaken 
noodgedwongen niet vlekkeloos gaan 
zoals het eigenlijk zal moeten 
gebeuren. Uitbreiding van het bestuur 
of hulp aan activiteiten door leden 
wordt zeer op prijs gesteld.
De behoudsacties in Amsterdam en 
directe omgeving worden geleid door 
een actieve werkgroep die door een 
aparte voorzitter (David Mulder) en 
secretaris (Wim Nypels) wordt 
gecoördineerd. In het verslagjaar 2013 
is afscheid genomen van voorzitster 
Ludy Giebels na jarenlang trouwe 
inzet. Het bestuur is haar veel dank 
verschuldigd. Ludy is opgevolgd door 
drs. David Mulder die ook als 
bestuurslid binnen het bestuur is 
toegetreden. Het bestuur blijft 
verantwoordelijk voor de activiteiten 
van de werkgroep. De werkgroep heeft 
een afzonderlijk jaarverslag over 2013 
opgesteld.
De behoudsacties elders in het land, 
worden geleid en gecoördineerd door 
de secretaris, bijgestaan door actief 
groot aantal behoudsacties voor 
bedreigd erfgoed oppakken, 
het Cuypersgenootschap gevestigd in 
Ohé en Laak, gemeente Maasgouw. De 
Stichting Cuypersgenootschap is 
statutair gevestigd in Linne, gemeente 
Maasgouw. In 2014 is het secretariaat 
van Boskoop verhuisd naar 
Zoetermeer.

7



Excursies en lezingen 
Op 8 juni 2013 werd de 
voorjaarsexcursie in Zuidwest- 
Friesland gehouden. Vanuit 
Heerenveen werd het Woudagemaal in 
Lemmer bezocht. Het gemaal is 
uitgeroepen tot werelderfgoed van de 
Unesco. Vervolgens ging de tocht door 
het prachtige Friese platteland naar 
Blauwhuis, waar de St. Vituskerk van 
Cuypers werd bezocht en de 
Algemene Ledenvergadering met 
lunch werd gehouden. Na het bezoek 
aan Blauwhuis ging de tocht via Sneek 
naar Akkrum. In het dorp werd een 
korte wandeltocht gehouden vanaf de 
Coopersburg, tehuis voor arme 
bejaarden uit 1900, langs het gasthuis 
Welgelegen uit ca. 1925, langs de 
dorpskerk en de neoclassicistische 
doopsgezinde kerk, die als 
bloemenwinkel was ingericht. We 
eindigden weer in Heerenveen. De 
excursie werd georganiseerd door Leo 
Dubbelaar, Agnes van der Linden en 
Herman Wesselink. 34 leden hebben 
deelgenomen aan de excursie.
Op 16 november 2013 werd de 
najaarsexcursie met Algemene 
Ledenvergadering gehouden in 
Antwerpen; deze excursie was in dikke 
mist gehuld. Vanaf het verzamelpunt 
station Gilze-Rijen bezochten we de 
belangrijke St. Laurentiuskerk uit het 
Interbellum-tijdperk, De Cogels-Osylei 
met belangrijke art-nouveau woningen 
en het Centraal Station. Als laatste 
volgde een rondrit langs belangrijke 
kerken in de deelgemeente Borgerhout. 
Ondanks de mist was het een 
geslaagde dag dankzij de organisatie 
door Herman Wesselink en inbreng 
van Rens Swart. 18 leden hebben

deelgenomen aan de excursie.
Er zijn in het verslagjaar geen lezingen 
georganiseerd.

Publicaties
In het verslagjaar zijn drie 
Cuypersbulletins verschenen met dank 
aan redacteur Herman Wesselink.
Door problematiek rondom de 
conversie van de website zijn de 
bulletins nog niet geplaatst op de 
website. In het verslagjaar is geen 
jaarboek verschenen.
Het redigeerwerk van de reeds 
aangekondigde en langverwachte 
uitgave van de door de secretaris 
vervaardigde DVD "3500 Katholieke 
Parochiekerken in Nederland 1853- 
1995" is na vertraging in 2011 verder 
ter hand genomen. Na verwachting zal 
in 2014-2015 het redigeerwerk worden 
afgerond. Probleem is nu de kwaliteit 
van de gescande foto's. Deze is 
onvoldoende. De meeste foto's moeten 
opnieuw worden ingescand.

Algemene ledenvergaderingen 
Op 8 juni 2013 werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in café- 
restaurant De Freonskip, Vitusdyk 15 
te Blauwhuis. In de vergadering werd 
o.m. de jaarrekening 2012 vastgesteld. 
Op 16 november 2013 werd in De 
Keijserhotel, De Keijserlei 16 te 
Antwerpen (België) de Algemene 
Ledenvergadering gehouden waarbij 
o.m. de begroting voor 2014 is 
vastgesteld en drs. David Mulder is 
benoemd tot bestuurslid.

Financiën
Voor het financieel jaarverslag 2013 
wordt verwezen naar het verslag en 
uitleg van de penningmeester.

Website
In het verslagjaar is door Ivan Kisjes 
gestart met de voltooiing van de 
ombouw. Bij de conversie van de oude 
naar de nieuwe website zijn een aantal 
achterliggende pagina's niet 
meegenomen. Dat is gelukkig weer 
hersteld. Ook kon een groot aantal 
gegevens uit de voormalige website 
www.cuypersjaar.nl/www.pierrecuype 
rs.nl toch nog achterhaald worden. 
Anno 2014 zal een begin gemaakt 
worden om de website te actualiseren. 
Een aantal gegevens zijn verouderd.

Deelname in werk- klankbordgroepen 
In het verenigingsjaar heeft het 
genootschap deelgenomen in 
gemeentelijke werk-, 
klankbordgroepen en commissies voor 
bijvoorbeeld uitbreiding gemeentelijke 
monumentenlijsten, monumenten- c.q. 
erfgoedbeleid. In de gemeenten 
Amsterdam, Bloemendaal, Katwijk, 
Wassenaar, Voorschoten en Roermond 
zijn door het Cuypersgenootschap 
vertegenwoordigers namens het 
bestuur afgevaardigd.
Het Cuypersgenootschap neemt deel 
aan het zgn. Platform Mariaplaats 
tussen erfgoedinstellingen in Utrecht. 
In het verslagjaar is er geen overleg 
geweest. Door aftreden van 
bestuurslid Hugo Landheer in 2010 is 
er geen vaste vertegenwoordiger van 
het Cuypersgenootschap in het 
platform.

Behoudsacties
De meeste behoudsacties zijn 
georganiseerd in samenwerking met 
diverse lokale behoudsorganisaties en 
Bond Heemschut.

Religieus erfgoed
De ontkerkelijking in Nederland gaat 
gestaag door. De grote 
kerkgenootschappen reageren op de 
krimp van het ledenaantal met de 
afstoting van hun gebouwen uit vooral 
economische overwegingen. Daarnaast 
speelt het priestertekort in de Rooms
katholieke Kerk ook een grote rol 
waardoor parochies moeten gaan 
fuseren. Komend decennium verliezen 
nog meer monumentale 
kerkgebouwen hun oorspronkelijke 
functie en staan voor de uitdaging om 
op een passende wijze herbestemd te 
worden, wat niet eenvoudig is. Vooral 
monumentale kerken die geen 
monumentenstatus bezitten worden bij 
sluiting direct in hun voortbestaan 
bedreigd. Voor het 
Cuypersgenootschap is het een grote 
uitdaging om de bedreigde "parels" 
van de ondergang te redden. In 2010 is 
een start gemaakt met het selecteren 
van monumentale onbeschermde RK- 
kerken in Noord-Brabant en Limburg. 
Een groot aantal aanwijzingsverzoeken 
zijn al ingediend en worden door 
lokale overheden behandeld.
Door deze flinke toename van 
bedreigde of op termijn bedreigde 
monumentale kerkgebouwen worden 
de behoudsacties van het genootschap 
voor het grootste deel gedomineerd 
door religieuze gebouwen ten opzichte 
van overige categorieën monumenten 
die bij leegstand makkelijker kunnen
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worden herbestemd. Met diverse 
organisaties wordt intensief 
samengewerkt.

Overzicht behoudsacties
NB. De behoudsacties in Amsterdam
zijn opgenomen in het jaarverslag van
de werkgroep Amsterdam en worden
hieronder niet meer afzonderlijk
opgenomen.
Nieuwe behoudsacties in 2013 zijn 
m.u.v. Amsterdam gestart in:

- Onstwedde, boerderij 
Dorpsstraat 1. Er is bezwaar 
gemaakt tegen het besluit van 
de gemeente Stadskanaal om de 
gemeentelijke
monumentenstatus van de 
boerderij in te trekken omdat de 
eigenaar de leegstaande 
boerderij met de status niet kan 
verkopen. De boerderij is als 
monument aangewezen 
vanwege de prominente plaats 
in het beschermd dorpsgezicht 
en niet vanwege de architectuur 
en ouderdom. In 2014 is het 
bezwaar alsnog ongegrond 
verklaard omdat door de 
gemeente wordt aangegeven 
dat in het bestemmingsplan en 
beschermd dorpsgezicht 
zorgvuldig wordt omgegaan 
met de invulling van het gebied.

- Nes (Ameland), Clemenskerk, 
1870, P.J.H. Cuypers. In februari 
2013 is de kerk door brand 
verwoest waarbij
oorspronkelijke 
inventarisstukken verloren zijn 
gegaan. Alleen de muren zijn in 
stand gebleven. Verzocht wordt 
om de kerk weer in oude luister

te herstellen en onze kennis en 
kunde zijn aan gemeente en 
eigenaar aangeboden. De kerk 
wordt weer hersteld waarbij de 
belangrijke architectuur van 
Cuypers behouden blijft. 
Kimswerd (Wonseradeel), 
dorpshuisje Streek 27, 
Rijksmonument. Er is een 
zienswijze ingediend bij de 
gemeente Südwest-Fryslan 
tegen het ontwerp- 
omgevingsvergunning voor 
sloop van het pand op verzoek 
van de eigenaar. Het 19e-eeuwse 
huisje is zwaar vervallen, maar 
kan nog in oude toestand 
hersteld worden. Verder wordt 
aangedrongen dat het pand 
wind- en waterdicht wordt 
gemaakt. De rijksdienst is tegen 
sloop. Gemeente heeft in 2014 
nog geen besluit genomen. Deze 
behoudsactie wordt samen met 
Bond Heemschut uitgevoerd. 
Oldenzaal, kerk van de 
Allerheiligste Drieëenheid, 
Kruisstraat 9,1929-1930,
W.A.M. te Riele Gzn. i.s.m. K.L. 
Croonen. In november 2013 is 
de gemeente verzocht om de 
kerk te beschermen als 
gemeentelijk monument. Medio 
2014 is de gemeente 
voornemens om de kerk als 
monument aan te wijzen. Het 
kerkbestuur is tegen de 
monumentenstatus. De kerk 
behoort tot de laatste grote 
werken uit het omvangrijke 
oeuvre van Wolter te Riele Gzn. 
Gemeente Leusden, 
monumentenbeleid. Door onze

inbreng heeft de gemeente 
nieuw monumentenbeleid 
vastgesteld waarbij de 
gemeentelijke monumentenlijst 
wordt uitgebreid.
Utrecht, reclamebeleid en 
handhaving in de binnenstad. In 
juni 2013 is de gemeente 
aangeschreven met het verzoek 
tot handhaving op illegale 
reclames op beeldbepalende 
panden en monumenten. In 
april 2014 is door de gemeente 
gemeld dat handhavend wordt 
opgetreden tegen illegale 
reclames en niet wordt 
opgetreden tegen reclames 
waarvoor een vergunning is 
afgegeven.
Bussum, houten Noorse chalet- 
woning Nieuwe 's- 
Gravelandseweg 75 uit 1906 op 
voormalige kolonie Walden. De 
woning is door Sietse Martens 
de Haan, de timmerman van 
Walden gebouwd. In augustus
2013 is de gemeente verzocht 
om het pand te beschermen. 
Deze wordt meegenomen in de 
voorgenomen uitbreiding van 
de gemeentelijke 
monumentenlijst. 
Besluitvorming wordt medio
2014 verwacht.
Hilversum, Studio 2 van de 
AVRO " Vioolkist", 1938-1940,
B. Merkelbach & Ch.F. Karsten. 
Rijksmonument. Beeldbepalend 
gestitueerd nabij kruising 's- 
Gravelandseweg, Melkpad en 
Hoge Naarderweg. Medio 2013 
zijn er plannen om het 
leegstaande pand te

transformeren tot woongebouw 
waarbij exterieur en interieur 
zwaar worden aangetast. In 
december 2013 is de gemeente 
verzocht van die plannen af en 
te kiezen tot een waardige 
herbestemming met behoud van 
de monumentale waarden. 
Muiderberg, begraafplaats 
Badlaan. In juli 2013 is aan de 
gemeente Muiden de suggestie 
gedaan om de begraafplaats te 
beschermen als monument. Ons 
lid Jenny Bierenbroodspot heeft 
over de begraafplaats een 
uitvoerige beschrijving 
gemaakt.
Ouder-Amstel. Gemeentelijk 
monumentenbeleid. De 
gemeente heeft als enige in de 
regio Amstelland nog geen 
gemeentelijke monumenten. In 
een brief van maart 2013 is de 
gemeente er op gewezen. De 
plaatselijke
monumentenvereniging heeft 
een avond georganiseerd voor 
raadsleden en belangstellenden 
over het erfgoedbeleid. Door de 
secretaris is nogmaals het 
standpunt uitgelegd dat de 
gemeente hun erfgoed dient te 
beschermen. De burgemeester 
heeft toegezegd dat de 
gemeente gaat werken aan 
beleid tot bescherming van het 
plaatselijk erfgoed.
Reeuwijk, boerderij 
Oukoopsedijk 10. De gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk heeft op 
verzoek van de eigenaar 
besloten om de gemeentelijke 
monumentenstatus in te trekken
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wegens slechte bouwkundige 
staat van de leegstaande 19“- 
eeuwse boerderij. In 2007 werd 
de boerderij als monument 
aangewezen en toen was de 
toestand al slecht. Tegen het 
besluit is in maart 2013 bezwaar 
ingediend. Dat bezwaar is in 
mei 2013 behandeld tijdens een 
zitting van de
bezwarencommissie. De 
gemeente moet anno 2014 nog 
een besluit op bezwaar nemen. 
Gorinchem, monumentenbeleid. 
Samen met de Bond Heemschut 
is in januari 2013 de gemeente 
verzocht om beleid te 
ontwikkelen tot aanwijzing en 
bescherming van panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 
De gemeente bezit nog geen 
eigen monumentenlijst. Ons 
verzoek is door het college in 
juli 2013 afgewezen omdat door 
bezuinigingen geen financiële 
middelen beschikbaar zijn en 
monumenteneigenaren niet 
willen opzadelen met een status 
waarbij ze niets kunnen 
aanbieden. Het collegeakkoord 
na de raadsverkiezingen van 
maart 2014 is echter opgenomen 
dat de gemeente toch wil 
onderzoeken of een 
monumentenbeleid mogelijk is. 
Gorinchem, Torenflat Kon.
W ilhelminastraat/Duka tenplein 
e.a., 1957-1961, S.J. van Embden. 
In januari 2013 is de gemeente 
verzocht om de flat aan te 
wijzen als monument omdat er 
plannen tot sloop zijn. Het 
verzoek is in oktober 2013 door

de gemeente afgewezen omdat 
de beoogde renovatie niet 
exploitabel was gebleken en de 
gemeente geen financiële 
middelen ter beschikking wil 
stellen. Er is geen bezwaar tegen 
het besluit ingediend vanwege 
de uitvoerige en zorgvuldige 
motivering van het besluit.

- Rotterdam-Overschie, RK-kerk 
OLV. van Altijddurende 
Bijstand, Burg. Baumannlaan 
171,1952-1953, J.P.L. Hendriks. 
In februari 2013 is de 
gemeentelijke 
monumentenstatus 
aangevraagd. In september 2013 
heeft de gemeente laten weten 
dat ze het voornemen hebben 
om de kerk als monument aan 
te wijzen. Kerkbestuur en 
deelgemeente Overschie hebben 
de gemeente Rotterdam in 
december 2013 laten weten geen 
voorstander te zijn van de 
monumentenstatus vanwege 
ruimtelijke en economische 
argumenten en zijn voorstander 
voor sloop van de kerk. De 
gemeente moet nog een besluit 
nemen en is met partijen in 
gesprek voor eventuele 
herbestemming.

- Teylingen, monumentenbeleid. 
In januari 2013 is zienswijze bij 
de gemeente ingediend tegen de 
plannen van de gemeente om 
panden in Sassenheim af te 
voeren van de gemeentelijke 
monumentenlijst die lager 
scoren dan 17 punten die door 
Dorp, Stad en Land zijn 
gegeven. Voor panden die 17

punten scoren wordt de 
beslissing gelaten aan de 
eigenaar. Panden die hoger dan 
17 punten scoren blijven op de 
lijst staan of worden aan de 
monumentenlijst toegevoegd.
Bij de gemeenteraad is 
ingesproken. In mei 2013 heeft 
de gemeenteraad toch het 
voorstel van het college 
overgenomen. Tegen het 
voorstel om 12 gemeentelijke 
monumenten in Sassenheim van 
de lijst af te voeren is in februari 
2014 zienswijze ingediend. De 
gemeente heeft de zienswijze in 
mei 2014 ongegrond verklaard 
omdat de
monumentencommissie 
akkoord is gegaan met afvoer 
van de lijst. Deze behoudsactie 
wordt samen met Bond 
Heemschut uitgevoerd. 
Sassenheim, Woonhuis 
Hoofdstraat 205. De eigenaar 
heeft bij de gemeente Teylingen 
verzocht om sloop van het 
vroeg-19“-eeuwse pand. Dit is in 
eerste instantie door de 
gemeente geweigerd omdat het 
nog gemeentelijk monument 
was. Pas na vaststelling van het 
nieuwe aanwijzingsbeleid in 
mei 2013, is het pand door de 
gemeente in oktober 2013 van 
de lijst afgevoerd omdat het 
minder dan 17 punten heeft. 
Tegen het besluit tot afvoeren is 
in november 2013 zienswijze 
ingediend. Deze zienswijze is 
door de gemeente in februari 
2014 ongegrond verklaard 
omdat de

monumentencommissie 
akkoord is met afvoer van de 
lijst. Vervolgens is het pand in 
juni 2014 gesloopt. Deze 
behoudsactie is samen met 
Bond Heemschut uitgevoerd.

- Zuidplas, harmonisatie 
gemeentelijk
monumentenbeleid. In oktober 
2013 is gereageerd op plannen 
van B&W van de gemeente tot 
harmonisatie van het 
monumentenbeleid waarbij de 
gemeentelijke monumentenlijst 
van de voormalige gemeente 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
verdwijnt en in Nieuwerkerk 
aan den IJssel en Moordrecht 
geen gemeentelijke 
monumenten worden 
aangewezen. B&W hebben de 
plannen onder druk van de 
gemeenteraad ingetrokken en 
de gemeenteraad in januari 2014 
de keuze gegeven voor een 
aantal opties tot bescherming 
van het erfgoed. De 
gemeenteraad heeft gekozen 
voor bescherming 
beeldbepalende panden waarbij 
de eigenaar de keuze krijgt om 
het pand tot monument aan te 
wijzen. Deze behoudsactie 
wordt samen met Bond 
Heemschut uitgevoerd.

- Neerkant, Sint 
Willibrorduskerk, Dorpsstraat 
31,1956-1957, Jos Deltrap. In juli 
2013 is aan de gemeente Deume 
het verzoek gedaan tot 
aanwijzing van de kerk als 
monument. In juli 2014 heeft het 
kerkbestuur kenbaar gemaakt
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dat het positief is over een 
monumentenstatus. Besluit 
wordt medio 2014 verwacht. 
Geertruidenberg, bijgebouwen 
Dongecentrale. Het 
filtergebouw en Centrale zijn al 
aangewezen als rijksmonument. 
In november 2013 is in verband 
met de herbestemming van het 
complex aan de gemeente het 
verzoek gedaan tot bescherming 
van een blok van 7 
dienstwoningen Centraleweg 
20-32 uit 1919 en diverse 
naoorlogse panden van 
architectenbureau C.H. de Bever 
waaronder een kantoorpand, 
een stallinggebouw, 
magazijngebouw etc. De 
gemeente heeft aangegeven tot 
beoordeling van de historische 
waarden over te gaan en bij 
voldoende waarde zal het in 
principe worden overgegaan tot 
het opstellen van redengevende 
omschrijvingen met het oog op 
het toekennen van bescherming. 
Sint Oedenrode, Goede 
Herderkerk, Mgr. Bekkersplein, 
1963-1966, Pieter Dijkema. In 
januari 2013 is de gemeente 
verzocht om de kerk te 
beschermen. De kerk is door ons 
erelid Wies van Leeuwen 
bestempeld als één van de 
mooiste kerken van Brabant. In 
juli 2013 is de kerk door de 
gemeente voorbeschermd en 
wordt met het kerkbestuur 
overlegd voor een zinvolle

herbestemming. De gemeente is 
voornemens om de kerk te 
beschermen.
Voerendaal, 
mijnwerkerswoningen 
Laurentiusplein, Tenelenweg en 
Vincentiusstraat, 1917, Jan 
Stuyt. Er zijn plannen van de 
woningstichting om de 
woningen te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw. In 
maart 2013 is de gemeente 
verzocht tot bescherming nadat 
de sloopvergunning is 
afgegeven. De gemeente 
Voerendaal heeft geen 
gemeentelijke monumenten. 
Medio 2014 worden de 
woningen gesloopt en 
vervangen door woningen in 
oude stijl. Dankzij onze inbreng 
wordt het monumentenbeleid in 
Voerendaal opgepakt.
Weert, Fatimakerk Coenraed 
Abelstraat, 1954-1955, Pierre 
Weegels. In november 2013 is de 
gemeente verzocht om de 
eigenaar aan de schrijven om 
het verval van de leegstaande 
kerk tegen te gaan. De kerk is 
gemeentelijk monument. Dat 
verzoek heeft de gemeente 
opgepakt en is met de eigenaar 
in gesprek. De kerk is in maart 
2014 gekocht door een 
particulier met het doel dat de 
kerk een maatschappelijke 
functie krijgt met behoud van 
de monumentale onderdelen.

In 2013 zijn de volgende behoudsacties 
m.u.v. Amsterdam beëindigd:
(NB. Zolang de panden bij 
onherroepelijke wettelijke 
behoudsprocedures nog niet gesloopt 
zijn, zal het Cuypersgenootschap 
blijven inzetten voor behoud)

- Aalsmeer, Zuiderkerk, 
Hortensialaan 55,1953, J.F. 
Berghoef (wordt niet 
beschermd)
Muiden, Kringenwetboerderij 
Vechthoeve (verplaatst i.v.m. 
wegverbreding A-l)

- Hilversum, Villa Overduin, 
Vaartweg 109,1895, J. de Groot, 
(wordt niet beschermd)

- Zaandijk, Herv. Zaandijkerkerk, 
Kerkstraat 10 /Willem 
Dreesstraat, 1878-1880 
(beschermd)

- Wormerland, afvoeren drie 
monumenten van de provinciale 
monumentenlijst, (door de 
gemeente beschermd)

- Wassenaar, Sint Jozefkerk, 
Parklaan 28/Cranenburchlaan 
31,1960-1962, J. van der Laan. 
(beschermd)

- Hazerswoude-Groenendijk, RK- 
St. Bemardus of Scheepjeskerk 
met pastorie, Rijndijk 106-108, 
1854-1855, W.J. van Vogelpoel, 
(beschermd)

- Gorinchem, Torenflat Kon.
W ilhelminastraat/Dukatenplein 
e.a., 1957-1961, S.J. van Embden. 
(wordt niet beschermd)

- Utrecht-Tuindorp, Gerrit 
Rietveldcollege vh. College 
Blaucapel, Winklerlaan 373, 
1965, C. Elffers. (wordt niet

beschermd)
- Breda, Herbestemming 

rijksmonument H. Hartkerk, 
1900-1901/1930-1931, P.J. van 
Genk. Blijft behouden en krijgt 
een nieuwe bestemming.

- Raamsdonksveer, RK-kerk OLV. 
Hemelvaart, 1955-1957, C.H. de 
Bever, (beschermd)

- Tilburg, RK-Dionysiuskerk 
(Goirke-kerk), Goirkestraat 68, 
1835-1839/1937-1938, C. de 
Bever. Toezicht op aantasting 
interieur door
verbouwingsplannen; plannen 
liggen tijdelijk in de ijskast.

- Kaatsheuvel, RK-Sint Jozefkerk, 
Wilhelminaplein 2,1935-1936, 
C.H. de Bever, (beschermd als 
rijksmonument; wordt nog 
gezocht naar een passende 
bestemming)

- Velddriel (gem. Maasdriel), RK- 
H. Martinuskerk, 1953, Jos 
Schijvens (beschermd)

- Vinkel gem. Maasdonk, RK-kerk 
OLV. Rozenkrans, 1954-1955, 
J.A. de Reus. (beschermd)

- Uden, RK-Pius-X-kerk,
Piusplein 7,1959-1960, J. Strik, 
(wordt niet beschermd)

- Uden, RK-Sint Pauluskerk, 
Ereprijsstraat 4,1965-1966, J. de 
Jong. (beschermd)

- Valkenswaard, Mariakerk 
Warande, 1951-1954, Jos.
Bedaux. (beschermd)

- Geldrop-Mierlo. Bestaande 
gemeentelijke monumenten 
blijven beschermd. Plannen tot 
opheffing bescherming gaan 
niet door.

- Echt, RK-Pius X-kerk, 1958-1959,
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J. Zollner. (kerk is begin 2014 
gesloopt. Zie blz. 26)

- Gennep, Sint Martinuskerk met 
pastorie, 1953-1954, N. van der 
Laan. (beschermd)

- Maashees, H. Antonius Abtkerk, 
1951, C.H. de Bever 
(beschermd)
Druten, Plan De Horst verzet 
tegen aantasting dorpsgezicht, 
(afgewezen)

- Hengelo Ov., Gemeentelijk 
Badhuis Oldenzaalsestraat 18, 
1919 (blijft beschermd; wordt 
nog gezocht naar een passende 
herbestemming)

- Emmen, Gereformeerde 
Zuiderkerk, Wilhelminastraat, 
1922-1923, Y. van der Veen. 
(beschermd; er loopt nog een 
bezwaarprocedure tegen 
bescherming)

Lopende behoudsacties 2013 m.u.v. 
Amsterdam die voor 2010 zijn 
opgestart:

- Duivendrecht, RK-Sint 
Urbanuskerk met pastorie, 1877, 
Th. Asseler. In 2004 
rijksaanvraag ingediend. In 
februari 2013 heeft het rijk onze 
aanvraag afgewezen omdat er al 
genoeg kerken uit het oeuvre 
van Asseler op rijksniveau zijn 
beschermd. Er is bezwaar tegen 
het besluit ingediend. Dit 
bezwaar is in oktober 2013 
ongegrond verklaard. Er is geen 
beroep bij de rechtbank 
ingesteld vanwege de strenge 
beleidsregels van het rijk. De 
kerk komt nu in aanmerking

voor bescherming als 
gemeentelijk monument.

- Bussum, Herv. Verlosserkerk, 
H.A. Lorentzweg 59 hoek 
Ceintuurbaan, 1956-1957, C.H. 
Nielsen. Bescherming is in 
december 2010 aangevraagd bij 
de gemeente. De kerk wordt 
meegenomen in plan tot 
uitbreiding gem. 
monumentenlijst. Besluit wordt 
medio 2014 verwacht.

- Zaandijk, Herv. Zaandijkerkerk, 
Kerkstraat 10 /Willem 
Dreesstraat, 1878-1880. In 2009 
door de gemeente Zaandstad 
voorlopig aangewezen als 
gemeentelijk monument op 
verzoek van 
Cuypersgenootschap en 
Vereniging Zaans Erfgoed. 
Eigenaar heeft beroep bij de 
rechtbank aangetekend en wil 
sloop van de kerk. Op grond 
van de uitspraak van de 
rechtbank d.d. 25 januari 2012 
moet de gemeente het 
aanwijsverzoek opnieuw in 
behandeling nemen wegens 
belangenverstrengeling 
monumentencommissie. 
Eigenaar heeft beroep bij Raad 
van State aangetekend. Deze is 
november 2012 ongegrond 
verklaard. Inmiddels is de kerk 
in 2013 definitief aangewezen 
als monument en aangekocht 
door Stadsherstel. Er komen 
woningen in de kerk met 
behoud van de monumentale 
gedeelten zoals het bijzondere 
houten gewelf.

- Hillegom, RK-Sint Josephkerk,

Hoofdstraat 139,1925-1927, Jan 
Stuyt. De gevorderde plannen 
tot herbestemming als 
onderdeel van een 
zorginstelling zijn in najaar 2012 
stopgezet na plannen van het 
rijk. Het kerkbestuur heeft in 
december 2012 de gemeente 
verzocht om intrekking van de 
monumentenstatus om de kerk 
te slopen. In februari 2013 is een 
zienswijze naar de gemeente 
verzonden en ingesproken bij 
de hoorzitting van de 
monumentencommissie. De 
monumentencommissie staat 
negatief tegenover het verzoek 
tot intrekking. Medio 2014 heeft 
de gemeente nog steeds geen 
besluit genomen.
Wassenaar, Sint Jozefkerk, 
Parklaan 28/Cranenburchlaan 
31,1960-1962, J. van der Laan.
In maart 2010 is bezwaar 
aangetekend tegen het besluit 
van de gemeente om niet te 
beschermen via de 
monumentenverordening. In 
december 2010 is de gemeente 
in gebreke gesteld wegens het 
uitblijven van een besluit.
Medio 2011 is door de gemeente 
de maximale dwangsom van € 
1260,— aan het genootschap 
uitgekeerd. In 2011-2012 zijn er 
mediationgesprekken geweest 
tussen delegaties van 
kerkbestuur-gemeente- 
behoudsorganisaties. De 
secretaris vertegenwoordigt de 
behoudsorganisaties. In maart 
2012 zijn de gesprekken mislukt 
en is de bezwaarprocedure weer

opgestart. In oktober 2013 heeft 
de gemeente uiteindelijk een 
besluit genomen en ons 
bezwaar gegrond verklaard 
waarbij de kerk is aangewezen 
als gemeentelijk monument. 
Deze behoudsactie is samen met 
Bond Heemschut en Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar 
uitgevoerd.

- Hazerswoude-Groenendijk, RK- 
St. Bemardus of Scheepjeskerk 
met pastorie, Rijndijk 106-108, 
1854-1855, W.J. van Vogelpoel. 
Rechtbank heeft ons beroep 
tegen rijksaanwijzing in 
augustus 2011 ongegrond 
verklaard omdat de kerk niet 
direct bedreigd is. In oktober 
2011 is de gemeentelijke 
monumentenstatus 
aangevraagd. Mede daardoor is 
in 2012 door de gemeente 
Rijnwoude een nieuw 
monumentenbeleid vastgesteld 
dat bescherming voorziet in ca. 
60 panden. In maart 2013 heeft 
de gemeente Rijnwoude 
voorgenomen om kerk en 
pastorie te laten beschermen. 
Vlak voor de herindeling bij 
Alphen aan den Rijn zijn kerk 
en pastorie in december 2013 
definitief aangewezen als 
monument.

- Rotterdam, Tuindorp Vreewijk, 
1920-1935, M.J. Granpré Molière 
Het ziet er naar uit dat in 2012 
bescherming van grote delen 
van het tuindorp waaronder de 
door het Cuypersgenootschap 
aangevraagde rijksstatus voor 
een aantal woningen wordt
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gehonoreerd. In mei 2014 is het 
besluit ontvangen. Alleen de 
panden Bree 110 -206, Klaphek 
1-2 en Maarland 5-67 worden 
niet door het rijk aangewezen. 
Aardenburg, Stadhuis, Markt 7, 
1950-1951, J.A. Wentink. De 
rijksaanvraag, ingediend in 
oktober 2009, is in januari 2012 
afgewezen. Tegen het besluit 
van het rijk is geen bezwaar 
ingediend. Bij de gemeente Sluis 
is in maart 2012 de 
gemeentelijke
monumentenstatus 
aangevraagd. Najaar 2012 wordt 
duidelijk dat het pand 
behouden blijft en wordt 
herbestemd als archeologisch 
museum. De gemeente Sluis 
ontwikkelt in 2013 een 
monumentenbeleid waarin het 
mogelijk wordt om 
gemeentelijke monumenten aan 
te wijzen. Onze aanvraag wordt 
daarin meegenomen. In mei 
2013 is een erfgoedvisie 
vastgesteld waarop een 
zienswijze is ingediend. In 
september 2013 is het 
voorgenomen beleid door de 
gemeenteraad vastgesteld met 
de bepaling dat eigenaren 
toestemming moeten geven tot 
bescherming.
Uden, RK-Pius-X-kerk,
Piusplein 7,1959-1960, J. Strik.
In november 2009 is de 
gemeente Uden verzocht om de 
met sloop bedreigde kerk te 
beschermen. In januari 2013 
heeft de gemeente het verzoek 
afgewezen na negatief advies

van de monumentencommissie. 
Tegen het besluit is bezwaar 
ingediend met een 
waardestellende 
tegenrapportage. De 
onafhankelijke
bezwarencommissie heeft ons 
bezwaar in juni ongegrond 
verklaard doordat de gemeente 
een rapportage door een derde 
deskundige heeft laten maken 
en negatief adviseerde over de 
monumentenstatus. Er is tegen 
het besluit geen beroep 
ingesteld.

- Uden, RK-Sint Pauluskerk, 
Ereprijsstraat 4,1965-1966, J. de 
Jong. In november 2009 is de 
gemeente Uden verzocht om de 
kerk te beschermen. In februari 
2012 is de kerk door de 
gemeente definitief aangewezen 
als gemeentelijk monument. De 
eigenaar heeft beroep tegen de 
aanwijzing ingesteld. Deze is in 
maart 2013 ongegrond 
verklaard. De eigenaar heeft 
hoger beroep bij de Raad van 
State ingesteld. Dit hoger 
beroep is door de Raad van 
State buiten behandeling 
gesteld. De leegstaande kerk is 
nog niet definitief herbestemd.

- Vlodrop-Station, Hoofdgebouw 
College St. Ludwig, Station 24, 
1906-1909, Q. Borren. Rechtbank 
heeft beroep
Maharishibeweging (Meru) 
tegen besluit minister om het 
hoofdgebouw niet af te voeren 
van de rijksmonumentenlijst in 
2010 ongegrond verklaard. Ook 
het beroep tegen

dwangsomhandhaving van de 
gemeente Roerdalen tot herstel 
schade van de illegale sloop is 
afgewezen. De Meru is tegen de 
uitspraken van de rechtbank in 
hoger beroep gegaan bij de 
Raad van State. De beroepen 
zijn in 2011-2012 ongegrond 
verklaard. In maart 2012 heeft 
de Meru voor de derde keer een 
sloopaanvraag ingediend. Deze 
is door de gemeente Roerdalen, 
die altijd voorstander van sloop 
is geweest, in september 2012 
gehonoreerd omdat volgens de 
gemeente het klooster niet kan 
worden herbestemd. Gelijk 
heeft de gemeente ook de 
dwangsomprocedure 
opgeschort. Tegen de besluiten 
van de gemeente is bezwaar 
gemaakt en bij de rechtbank 
beroep aangetekend nadat de 
gemeente in januari 2013 de 
sloopvergunning definitief heeft 
verleend. Gedurende de 
behandeling van het beroep zal 
het klooster niet worden 
gesloopt. In juni 2014 is het 
beroep bij de rechtbank 
Roermond behandeld. In 
september 2014 zal de rechter 
uitspraak doen over het 
voortbestaan van het college. 
Landgraaf (Schaesberg-Eikske), 
RK-kerk H. Michaël of Het 
Eikske, De Wendelstraat 16, 
1955-1956, J.J. Fanchamps. 
Rechtbank heeft beroep tegen 
afwijzing rijksaanvraag in 
september 2011 ongegrond 
verklaard. Vervolgens is in 
oktober 2011 bij de gemeente

een aanvraag gemeentelijke 
monumentenstatus ingediend. 
Deze is in behandeling. In 2013- 
2014 is nog steeds overleg met 
de gemeente over dit dossier. 
Het streven is om tot een 
herbestemming van de kerk te 
komen.

- Heerlen-Vrieheide, RK-kerk 
Christus Koning Vrieheide, Zes 
Landenstraat 12,1964-1965, J.J. 
Fanchamps. Aanvraag tot 
bescherming bij de gemeente 
Heerlen ingediend in juni 2008. 
Sloopvergunning in juni 2008 
afgegeven. In maart 2011 is de 
kerk als gemeentelijk 
monument aangewezen. 
Parochie is tegen aanwijzing in 
beroep bij de rechtbank gegaan. 
Passende bestemming als 
gemeentearchief komt in zicht. 
De rechtbank heeft het bezwaar 
van de parochie ongegrond 
verklaard. Parochie is in hoger 
beroep bij de Raad van State 
gegaan. In augustus 2014 heeft 
de Raad van State echter 
besloten dat de gemeente niet 
zorgvuldig is geweest in de 
besluitvorming en het 
aanwijzingsbesluit vernietigd. 
Daarnaast wordt de kerk medio 
2014-2015 aangewezen als 
rijksmonument in het kader van 
aanwijzingsprogramma 1959- 
1965.

- Stiens, Locomotiefloods NFLS 
Lutskedyk, 1903 Rijksaanvraag 
februari 2005 afgewezen in 
september 2007. Door onjuiste 
adressering is het 
afwijzingsbesluit geruime tijd
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later bij het secretariaat 
ontvangen zodat 
beroepstermijnen zijn 
verstreken. In maart 2012 
verzoek tot aanwijzing 
gemeentelijk monument i.v.m.

Lopende behoudsacties 2013 die in 
2010 m.u.v. Amsterdam zijn opgestart.

- Halfweg, RK-kerk OLV. 
Geboorte, dr. Schaepmanstraat 
9,1928-1929, ƒ. Kuyt. In januari 
2010 is de gemeente 
Haarlemmerliede verzocht om 
de kerk te laten beschermen.
Het kerkbestuur stuurt aan op 
gedeeltelijk behoud van de kerk. 
In 2013 is nog steeds geen 
besluit genomen. Wel is er 
overleg met leden van het 
college en ambtenaren. De zaak 
ligt nog steeds muurvast en het 
college wil anno 2014 nog steeds 
geen besluit nemen. Informeel is 
i.s.m. Heemschut overleg 
gaande.

- Muiden, Wegverbreding A-l 
waarbij o.m. houten 
Kringenwetboerderij 
Vechthoeve (provinciaal 
monument) dient te verdwijnen. 
Door Rijkswaterstaat is in 2011 
verzekerd dat de boerderij 
wordt verplaatst en dat 
rekening wordt gehouden met 
de inundatievelden van de vm. 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In september 2013 is bij de 
gemeente een zienswijze 
ingediend op de 
omgevingsvergunning voor 
demontage en verplaatsing.

sloopdreiging. Pas in december 
2013 heeft de gemeente de 
monumentenprocedure 
opgestart en is het pand 
voorbeschermd.

Samen met de rijksdienst 
hebben we de gemeente 
geadviseerd dat een integrale 
verplaatsing het beste voor het 
monument is in plaats van 
algehele demontage van het 
pand. De gemeente heeft 
vergunning verleend voor 
verplaatsing. In december 2013 
is het pand verplaatst naar de 
nieuwe locatie. Voor het pand 
loopt nog een 
aanwijzingsprocedure als 
rijksmonument in het kader van 
het aanwijzingsprogramma 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Wassenaar. Vanaf 2010 diverse 
zienswijzen ingediend tegen het 
voornemen van het college tot 
herijking monumentenbeleid. 
Zowel schriftelijk als mondeling 
in diverse raads- en 
commissievergaderingen. In 
september 2012 heeft de 
gemeenteraad in meerderheid 
het omstreden voorstel tot 
herijking van het 
monumentenbeleid aanvaard 
alsmede de verscherpte criteria 
bij aanwijzing van 
monumenten. In december 2012 
hebben de wethouders hun 
ontslag aangeboden dat door de 
gemeenteraad is aanvaard. In 
februari 2013 zijn nieuwe 
wethouders van buiten de

gemeente aangesteld. De 
omstreden wethouder 
monumenten H. de Greef is 
vervangen door L. de Lange, 
voorheen wethouder in 
Noordwijk. Met de nieuwe 
wethouder L. de Lange is een 
kennismakings- en constructief 
gesprek gehouden. Er is een 
basis gecreëerd voor een goede 
samenwerking. De omstreden 
beperkingen en aanscherpingen 
van oud-wethouder De Greef 
zijn inmiddels voor een groot 
gedeelte teruggedraaid. Medio 
2013 is gestart met het 
voorontwerp parapluplan 
waarin beeldbepalende panden 
via het bestemmingsplan 
worden beschermd. Bij het 
vaststellen van het ontwerp
plan zijn een aantal panden 
toegevoegd. In september 2014 
wordt het definitieve 
bestemmingsplan vastgesteld. 
Voorschoten, RK-Moeder 
Godskerk, Bar.
Schimmelpennick v.d. Oyelaan 
18,1966-1967, H. Nefkens. De 
secretaris ziet als lid van de 
plaatselijke klankbordgroep toe 
op de ontwikkelingen van het 
monumentenbeleid van 
Voorschoten.
Hank, RK-kerk OLV. Onbevlekt 
Ontvangen, Kerkstraat 15,1912- 
1915/1957-1958, J. van 
Groenendael/J. de Jong. In 
december 2010 is de gemeente 
Werkendam verzocht om de 
kerk te beschermen. In juni 2012 
is door de gemeente uitstel 
gevraagd om te beslissen. De

gemeente wil de aanwijzing van 
de kerk als monument 
combineren met het aanwijzen 
van een aantal panden als 
gemeentelijk monument. In juni 
2014 is de kerk alsnog als 
monument aangewezen. 
Moerdijk, RK-Sint 
Stephanuskerk, Steenweg 49, 
1956-1957, J.J.M. van Halteren.
In mei 2010 is de rijksstatus 
aangevraagd. Deze is in april 
2012 door het rijk afgewezen na 
negatief advies van de Raad 
voor Cultuur. Mede namens 
Bond Heemschut is in 
september 2012 de gemeente 
Moerdijk verzocht om de 
bedreigde kerk te beschermen. 
Inmiddels is ook de 
monumentenverordening van 
de gemeente aangepast zodat 
het mogelijk is om 
gemeentelijke monumenten aan 
te wijzen. De
monumentencommissie heeft 
positief geadviseerd. In 
augustus 2013 heeft de 
gemeente besloten om alleen de 
klokkentoren als gemeentelijk 
monument aan te wijzen en de 
monumentenstatus voor de 
kerk niet toe te kennen. Tegen 
het besluit is bezwaar 
ingediend. Het bezwaar is in 
januari 2014 behandeld door de 
bezwarencommissie en de 
commissie heeft de gemeente 
geadviseerd om het bezwaar 
gegrond te verklaren omdat de 
gemeente onzorgvuldig is 
geweest in de besluitvorming en 
de belangen niet goed heeft
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afgewogen. Naar aanleiding van 
het bezwaar heeft de gemeente 
samen met het kerkbestuur een 
verzoek gedaan tot overleg om 
uit de impasse te komen. 
Gemeente en kerkbestuur zien 
geen mogelijkheden tot een 
herbestemming van de kerk en 
willen graag dat het bezwaar 
wordt ingetrokken zodat de 
kerk snel gesloopt kan worden 
om vandalisme tegen te gaan. 
Dit overleg heeft medio 2014 
een vervolg gekregen en de 
gemeente heeft aan ons het 
voorstel gedaan tot onderzoek 
naar herbestemming.
Gedurende het overleg met de 
gemeente wordt besluitvorming 
op het bezwaar met instemming 
opgeschort.
Tilburg, bescherming 
wederopbouwerfgoed.
Gemeente weigert 
monumentenlijst uit te breiden, 
terwijl er wel geïnventariseerd 
is. Delen van het NS-station van 
Van der Gaast kwamen in 
gevaar door uitblijven van 
bescherming. Inmiddels is het 
station opgenomen in het 
aan wijsprogramma 
wederopbouw 1959-1965 en 
wordt het in 2014 als 
rijksmonument aangewezen. 
Meerssen, RK-H. Jozef 
Arbeiderskerk, Pastoor 
Creusenplantsoen 25,1958-1959, 
Charles Eyck & Harry Koene. In 
juni 2010 is de gemeentelijke 
aanvraag afgewezen. Bezwaar 
in juli 2011 ongegrond 
verklaard ondank positief

advies monumentencommissie. 
Beroep bij rechtbank gestaakt. 
Rijksaanvraag in november 2011 
ingediend. Gemeente en 
kerkbestuur reageerden positief 
op rijksaanvraag. De kerk is in 
het kader van het 
aan wijsprogramma 
wederopbouw 1959-1965 als 
rijksmonument aangewezen. 
Deze aanwijzing heeft de 
minister in juli 2014 
bekrachtigd.

- Kerkrade-Rolduckerveld, RK- 
kerk H. Blijde Boodschap, Dir. 
Van der Mühlenstraat 50,1963- 
1965, M.G.E. Hoen. In november 
2010 gemeente Kerkrade 
verzocht tot bescherming. Kerk 
is in februari 2012 onttrokken 
aan de eredienst. Gemeente 
heeft de aanvraag nog steeds in 
behandeling.
Monumentencommissie is 
positief over bescherming. De 
gemeente neemt medio 2014 een 
besluit. Verder is met de 
gemeente overleg gaande over 
de ontwikkeling van het 
gemeentelijk
monumentenbeleid.

- Emmen, Gereformeerde 
Zuiderkerk, Wilhelminastraat, 
1922-1923, Y. van der Veen. Pas 
in 2013 heeft de gemeente na 
dwangsomprocedure de 
monumentenprocedure 
opgestart. In mei 2013 is de kerk 
aangewezen als gemeentelijk 
monument. Het kerkbestuur 
heeft bezwaar en beroep 
ingesteld bij resp. gemeente en 
rechtbank. De

bezwaarprocedure is door de 
gemeente ongegrond verklaard. 
In augustus 2014 wordt het

Lopende behoudsacties 2013 die in 
2011 m.u.v. Amsterdam zijn opgestart.

- Hilversum, illegale reclames aan 
gevels van beschermde 
monumenten. In november 2011 
is de gemeente verzocht om 
handhavend op te treden.
Medio 2014 is er formeel nog 
niet op ons verzoek gereageerd.

- Raamsdonksveer, RK-kerk OLV. 
Hemelvaart, 1955-1957, C.H. de 
Bever. In juli 2011 is de 
gemeente Geertruidenberg 
verzocht om de kerk te 
beschermen. In december 2011 
dit verzoek door de gemeente 
afgewezen op grond van 
negatief advies
monumentencommissie. 
Vervolgens is bezwaar 
ingediend waarbij de 
deskundigheid van de 
monumentencommissie in 
twijfel wordt genomen. De 
bezwarencommissie heeft 
geadviseerd voor een second 
opinion door een deskundige.
De gemeente gaat hierbij 
akkoord en als deskundige 
wordt Fons Asselbergs, oud- 
directeur RDMZ benoemd. Zijn 
rapport luidt dat de kerk 
monumentwaardig is. Gezien 
zijn advies heeft de gemeente in 
februari 2013 in principe 
besloten de kerk als monument 
aan te wijzen. In tegenstelling 
tot het advies is de kerk in juli

beroep bij de rechtbank 
behandeld.

2013 door de gemeente als 
beeldbepalende zaak beschermd 
na zienswijze van het 
kerkbestuur. In
Geertruidenberg betekent het 
dat alleen het exterieur van de 
kerk beschermd is. Er is geen 
beroep tegen het besluit 
ingesteld.
Waalwijk, H. Antonius van 
Paduakerk, 1960-1962, H.M. 
Koldewey. In april 2011 is de 
gemeente verzocht om de kerk 
te beschermen. In december
2013 is ons verzoek door de 
gemeente afgewezen nadat we 
de gemeente in het kader van de 
wet Dwangsom in gebreke 
hebben gesteld omdat er niet 
gereageerd werd op ons 
verzoek. Reden van de 
afwijzing is dat het kerkbestuur 
tegen aanwijzing is en de 
gemeente het voornemen heeft 
om een monumentenstop in te 
stellen. Monumentencommissie 
is wel positief. Tegen dit besluit 
is in januari 2014 bezwaar 
ingediend. Een voorgenomen 
hoorzitting door de 
bezwarencommissie is in maart
2014 door de gemeente 
afgezegd omdat de zaak nog in 
de welstandscommissie 
behandeld moest worden en de 
gemeente opnieuw een besluit 
zal nemen op grond van het 
advies van de commissie. 
Vlijmen-Vliedberg, H.
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Goddelijke Voorzienigheidkerk, 
1961-1962, H.M. Koldewey. In 
juli 2011 is de gemeente 
Heusden verzocht om de kerk te 
beschermen. Dit is in december 
2011 afgewezen. Vervolgens is 
bezwaar ingediend omdat de 
procedure niet volgens de 
verordening is gevolgd. Na 
uitvoerige behandeling waarbij 
een onafhankelijk onderzoek 
naar de monumentwaarde is 
uitgevoerd, is het verzoek 
alsnog in december 2012 
opnieuw afgewezen ondanks 
positief advies van de 
monumentencommissie. 
Opnieuw is bezwaar tegen de 
afwijzing ingediend. De 
bezwaarschriftencommissie 
heeft de gemeente in mei 2013 
geadviseerd om het bezwaar 
gegrond te verklaren. In 
augustus 2013 heeft de 
gemeente ons bezwaar 
ongegrond verklaard en het 
advies van de
bezwaarschriftencommissie niet 
meegenomen omdat het 
kerkbestuur een intentie- 
overeenkomst heeft afgesloten 
met een woningstichting en 
zorgverlener waarbij op de 
plaats van de kerk 
zorgwoningen worden 
ontwikkeld met behoud van 
slechts alleen de toren. Tegen 
het besluit van de gemeente is 
bij de rechtbank beroep 
ingesteld. Er is door Tarra 
Architectuur een alternatief 
plan ontwikkeld voor invulling 
van het gebied met behoud van

de kerk. De rechtbank heeft het 
beroep in april 2014 behandeld. 
Na de behandeling zijn er nog 
nadere stukken ingediend. De 
rechtbank heeft medio juli 2014 
nog geen uitspraak gedaan.

- Vinkel gem. Maasdonk, RK-kerk 
OLV. Rozenkrans, 1954-1955, 
J.A. de Reus. In september 2011 
is de gemeente verzocht om de 
kerk te beschermen. Dit proces 
verloopt moeizaam. Er zijn 
plannen om de bestaande 
monumentenlijst wegens 
bezuiniging te schrappen. 
Daarnaast zal de gemeente in de 
toekomst op eigen verzoek 
worden opgeheven en gesplitst. 
Vinkel zal overgaan naar Oss en 
die gemeente heeft een 
ruimhartig monumentenbeleid. 
Toch is de kerk in september 
2013 aangewezen als 
monument. Het kerkbestuur 
heeft tegen het besluit bezwaar 
ingediend. De gemeente moet 
nog medio 2014 een besluit 
nemen op het bezwaar.

- Best, RK-St. Lidwinakerk, 1964- 
1965, C.H. de Bever. Telefonisch 
is eind 2011 meegedeeld dat de 
kerk in 2012 als gemeentelijk 
monument zal worden 
aangewezen. In juli 2014 is 
hierover nog geen
besluitvorming ontvangen.

- Best-Wilhelminadorp, RK-kerk 
Sint Antonius van Padua, 1949, 
Geenen & Oskam. Blijkens 
telefonische mededeling bleek 
er geen voornemen van de 
gemeente Best om de in de 
verordening voorgeschreven

monumentenprocedure op te 
starten. In maart 2012 is de 
gemeente in gebreke gesteld 
omdat de wettelijke termijnen 
om een besluit te nemen zijn 
verstreken. De voorgeschreven 
procedure wordt nu gevolgd en 
de dwangsom is door de 
gemeente aan ons overgemaakt. 
In februari 2014 is vernomen dat 
het kerkbestuur akkoord gaat 
met de redengevende 
beschrijving. Besluitvorming 
wordt medio 2014 verwacht. 
Valkenswaard, Mariakerk 
Warande, 1951-1954, Jos. 
Bedaux. In november 2011 
hebben we de gemeente 
verzocht om de kerk te 
beschermen. Medio mei 2013 is 
door de gemeente aangegeven 
dat de kerk als monument 
wordt aangewezen. In 
november 2013 is de kerk als 
monument aangewezen.
Cuijk, Sint Jozefskerk, 1963- 
1964, Taen en Nix. Verzoek tot 
aanwijzing ingediend in juli 
2011. De besluitvorming is 
vervolgens aangehouden in 
afwachting van gemeentelijk 
monumentenbeleid. In 
november 2013 heeft de 
gemeente bericht dat het 
voornemens is om de kerk aan 
te wijzen als monument en 
hebben dit voornemen kenbaar 
gemaakt aan het kerkbestuur. 
Het kerkbestuur is positief en na 
verwachting kan de kerk in 
najaar 2014 door de gemeente 
definitief worden aangewezen. 
Budel-Dorplein, RK-Sint

Jozefkerk, 1951-1952, N.H. 
Pontzen. Rijksaanvraag is 
ingediend in december 2011. 
Gemeente, kerkbestuur en Raad 
voor Cultuur waren positief. In 
januari 2014 is de kerk door de 
minister als rijksmonument 
aangewezen. Tegen de 
aanwijzing is door de 
rechtsopvolger van het oude 
kerkbestuur bezwaar ingediend. 
Op grond van het bezwaar heeft 
de minister in juli 2014 opnieuw 
een heroverwegingsbesluit 
genomen en geconcludeerd dat 
de kerk is getoetst op onjuiste 
beleidsregels. De beleidsregels 
wederopbouw zijn zo streng dat 
een monument moet behoren 
tot de top. De minister is van 
mening dat de kerk niet behoort 
tot de top en heeft alsnog de 
kerk van de lijst afgevoerd. Het 
bezwaar van het kerkbestuur is 
voor 80 procent ongegrond 
verklaard. Er wordt nu een 
gemeentelijke aanvraag 
ingediend en tegen het besluit 
van de minister wordt geen 
beroep ingesteld. 
Nederweert-Eind, H. Gerardus 
Majellakerk, 1955-1956, P.H. 
Weegels. Rijksaanvraag, 
ingediend in december 2011. De 
gemeente Nederweert heeft 
positief geadviseerd. De Raad 
voor Cultuur wordt medio 2014 
nog advies gevraagd.

- Horst, RK-Sint Lambertuskerk, 
1951-1952, Alfons Boosten. 
Rijksaanvraag is ingediend in 
december 2011. Pas in voorjaar 
2014 heeft de gemeente Horst
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aan de Maas positief 
geadviseerd. De Raad voor 
Cultuur wordt medio 2014 nog 
advies gevraagd.
Echt, RK-Pius X-kerk, 1958-1959, 
J. Zollner. In mei 2011 is de 
gemeente Echt-Susteren 
verzocht om de kerk te 
beschermen. Het verzoek is in 
oktober 2011 afgewezen. 
Bezwaarprocedure is ingesteld 
omdat de voorgeschreven 
procedure ingevolge de 
verordening niet is gevolgd. In 
oktober 2012 is het bezwaar 
ongegrond verklaard ondanks 
een positief advies van de 
monumentencommissie tot 
bescherming. Tegen het besluit 
is in december 2012 bij de

R.-k. St. Pius X-kerk in Echt, gezien uit het westen kort voor de sloop. Opname 2013.

rechtbank beroep aangetekend. 
De kerk is in oktober 2012 aan 
de eredienst onttrokken 
vanwege een defecte 
verwarmingsinstallatie. In 
december 2012 heeft het 
kerkbestuur bij de gemeente een 
sloopvergunning aangevraagd. 
De sloopaanvraag is door de 
gemeente aangehouden in 
afwachting van de behandeling 
van het beroep. In juli 2013 heeft 
de rechtbank ons beroep 
ongegrond verklaard en de 
gemeente in het gelijk gesteld.
Er is geen hoger beroep bij de 
Raad van State ingesteld. De 
kerk is echter in januari en 
februari 2014 gesloopt.

Gennep, Sint Martinuskerk met 
pastorie, 1953-1954, N. van der 
Laan. Rijksaanvraag is 
ingediend in december 2011. 
Gemeente en eigenaar staan 
positief tegenover bescherming. 
In december 2013 is de kerk 
door de minister aangewezen 
als rijksmonument.
Druten, Plan De Horst, i.s.m. 
Heemschut verzet tegen 
aantasting dorpsgezicht. In 
maart 2013 heeft de Raad van 
State het beroep tegen het 
bestemmingsplan ongegrond 
verklaard.
Doetinchem, H. Geestkerk, 
1964-1965, J.A. Dresmé. De 
gemeente streeft er naar om in 
medio 2014 een besluit te nemen 
nadat de nieuwe eigenaar is 
gehoord. De gemeente is 
voornemens om de kerk als 
monument te laten aanwijzen. 
Meppel, Woningcomplex 
Evertsenstraat 1-15/M.A. de 
Ruyterstraat 39-45,1947-1949, 
Romke de Vries. De aanvraag is 
in behandeling genomen bij de 
gemeente. In november 2013 is 
de provincie Drenthe verzocht 
om het complex als provinciaal 
monument te beschermen. De 
provincie heeft het voornemen 
om het complex medio 2014 als 
monument aan te wijzen. 
Meppel, Woonhuis 'het 
Klokkehuis" Groenmarkt 2, ca. 
1850. In februari 2013 zienswijze 
ingebracht op bestemmingsplan 
Kromme Elleboog. Gemeente 
streeft er naar dat medio 2014 
een besluit wordt genomen.

Haren (Gr), Zoölogisch 
laboratorium, 1952-1953, 
Rijksgebouwendienst. Er is een 
cultuurhistorisch onderzoek 
uitgevoerd door de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Gemeente heeft overleg met de 
eigenaar en wil dat zorgvuldig 
oppakken. Voornemen van de 
gemeente is om het pand medio 
2014 te laten aanwijzen als 
monument.

Lopende behoudsacties 2013 die in 
2012 m.u.v. Amsterdam zijn opgestart.

- Hengelo (O.), Gemeentelijk 
Badhuis Oldenzaalsestraat 18, 
1919. In augustus 2012 heeft de 
gemeente Hengelo besloten om 
de monumentenstatus van het 
vervallen pand in te trekken om 
het pand te verkopen aan een 
onbekende projectontwikkelaar 
die de naastgelegen 
Ariënsschool wil gaan 
restaureren en herbestemmen 
onder voorwaarde dat het 
badhuis wordt gesloopt ten 
behoeve van een parkeerterrein. 
De huidige eigenaar, 
woonstichting Welbions, ziet 
geen mogelijkheden om beide 
panden te herbestemmen. 
Bezwaar is ingediend tegen het 
besluit tot intrekken. In februari 
2013 is het bezwaar ongegrond 
verklaard en is ook de 
sloopmelding geaccepteerd. In 
maart 2013 is bij de rechtbank 
beroep aangetekend inclusief 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening. In april 2013 is de
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voorziening door de rechter 
toegewezen zodat de 
beschermde status nog van 
kracht is gedurende de 
bodemprocedure die nog door 
de rechtbank moet worden 
behandeld. De inmiddels 
bekende projectontwikkelaars 
hebben zich teruggetrokken. De 
rechtbank heeft in september 
2013 het beroep gegrond 
verklaard omdat de gemeente 
niet kan aantonen dat het pand 
zijn monumentwaarde heeft 
verloren. Na de uitspraak zijn er 
gunstige vorderingen dat het 
badhuis zal worden verkocht en 
herbestemd zodat het voor het 
nageslacht behouden blijft. 
Aandacht blijft nog voor de 
herbestemming van de 
Ariënsschool. Deze 
behoudsactie wordt samen met 
Bond Heemschut uitgevoerd. 
Maasdriel, bescherming kerken. 
In september 2012 is de 
gemeente verzocht om vier 
wederopbouwkerken in 
Kerkdriel, Velddriel en 
Ammerzoden te beschermen als 
monument. De gemeente heeft 
een cultuurhistorisch 
waarderapportage laten 
opstellen waarbij ook de al 
beschermde wederopbouwkerk 
van Hedel is meegenomen. De 
uitkomst van de rapportage is 
dat alle kerken 
monumentwaardig zijn. Zie 
verder bij de afzonderlijke 
kerken. Zie ook het artikel 
verderop in dit nummer op blz. 
36

- Kerkdriel, Herv. Kerk, 1952- 
1953, H.A. en G. Pothoven. 
Gemeente Maasdriel heeft in 
augustus definitief 2014 
besloten de kerk als monument 
aan te wijzen.

- Kerkdriel, RK-H. Martinuskerk, 
1954-1955, Deur en Pouderoyen. 
Gemeente Maasdriel heeft in 
augustus 2014 definitief 
besloten de kerk als monument 
aan te wijzen en heeft het 
bezwaar van het kerkbestuur op 
de voorgenomen aanwijzing 
ongegrond verklaard.

- Velddriel, RK-H. Martinuskerk, 
1953, Jos Schijvens. Gemeente 
Maasdriel heeft in maart 2013 
besloten om ons verzoek af te 
wijzen. Tegen het besluit is 
bezwaar ingediend en het 
bezwaar is in augustus 2013 
gegrond verklaard en de kerk is 
alsnog als monument 
aangewezen.

- Ammerzoden, RK-H. 
Willibrorduskerk, 1952-1953, H. 
van Putten. Gemeente 
Maasdriel heeft in augustus 
2014 definitief besloten de kerk 
als monument aan te wijzen en 
heeft het bezwaar van het 
kerkbestuur op de 
voorgenomen aanwijzing 
ongegrond verklaard.

- Utrecht-Tuindorp, Gerrit 
Rietveldcollege v.h. College 
Blaucapel, Winklerlaan 373, 
1965, C. Elffers. De school wordt 
bedreigd met sloop. Gemeente 
Utrecht heeft verzoek tot 
bescherming afgewezen en kiest 
voor nieuwbouw van de school

en woningbouw. In december 
2012 is bezwaar aangetekend en 
bij de Raad van State beroep 
aangetekend tegen de 
vaststelling van het 
bestemmingsplan. Dit beroep is 
in het voorjaar 2013 door de 
Raad van State ongegrond 
verklaard. Er wordt nog 
bestudeerd naar alternatieven 
voor sloop en nieuwbouw. Deze 
behoudsactie wordt samen met 
Vereniging Oud-Utrecht en 
Bond Heemschut uitgevoerd. 
Utrecht, Hovenierswoning, Van 
Zijstweg 51,1875. Samen met 
Vereniging Oud-Utrecht en 
Bond Heemschut. Pand staat in 
de weg voor aanleg van de 
HOV-baan. Met de gemeente 
wordt gesproken over behoud 
en inpassing van de woning. 
Utrecht, Erfgoedagenda. In 
oktober 2012 is gereageerd op 
de nota Erfgoedagenda dat voor 
inspraak is gepubliceerd. In 
april 2013 heeft de gemeente 
gereageerd. Diverse punten van 
het Cuypersgenootschap zijn 
overgenomen. Zo komt er 
aandacht voor de aantasting van 
beschermde stadsgezichten 
door reclames en een initiatief 
voor het naoorlogse erfgoed in 
de stad.
Hilversum, uitbreiding KRO- 
gebouw, Emmastraat 50-52, 
1954, F.J. Wiegerinck en H.J. van 
Balen. Het oudere gedeelte uit 
1936 is beschermd als 
rijksmonument. Het 
studiocomplex staat sinds het 
vertrek van de KRO leeg en

wordt bedreigd met sloop. 
Projectontwikkelaars willen 
alleen behoud van het 
rijksmonumentale gedeelte. In 
mei 2012 is de gemeente 
verzocht tot bescherming als 
gemeentelijk monument. In juli 
2014 heeft de gemeente besloten 
om de monumentenprocedure 
op te starten waarbij het is 
voorbeschermd. Deze 
behoudsactie wordt samen met 
Bond Heemschut uitgevoerd.

- Hilversum, Villa Overduin, 
Vaartweg 109,1895, J. de Groot. 
In november 2012 is de 
gemeente verzocht om 
bescherming. In mei 2013 is de 
aanvraag afgewezen omdat 
volgens de
monumentencommissie het 
pand niet meer gaaf is. Er is 
geen bezwaar tegen het besluit 
ingediend. Deze behoudsactie 
wordt samen met de plaatselijke 
Historische Kring Albertus Perk 
uitgevoerd.

- Bussum, RK-Pensionaat 
Mariënburg, Brinklaan 82,1878- 
1881, Alfred Tepe. De gemeente 
zal medio 2014 een besluit 
nemen op ons verzoek.

- Aalsmeer, Zuiderkerk, 
Hortensialaan 55,1953, J.F. 
Berghoef. Sinds 2008 staat de 
kerk leeg en is deze verkocht 
aan een projectontwikkelaar. 
Deze zag geen mogelijkheden 
tot behoud en wilde 
nieuwbouw op de locatie van 
de kerk. In mei 2012 is de 
gemeente Aalsmeer verzocht 
om bescherming. In oktober
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2012 heeft de gemeente ons 
verzoek afgewezen omdat ze in 
een eerder stadium hebben 
aangegeven om de kerk niet te 
beschermen. Het bezwaar dat 
wij hebben ingediend is in 
maart 2013 ongegrond 
verklaard. Tegen dat besluit is 
geen beroep ingesteld. De 
gemeenteraad heeft verzocht 
om nader onderzoek naar de 
mogelijkheden van hergebruik 
van het kerkgebouw.
Uithoorn, RK-kerk St. Jans 
Onthoofding of Schanskerk, 
1866-1868, H.J. van der Brink. 
Door problemen met de 
fundering is de kerk aan de 
eredienst onttrokken. In mei 
2012 is naar de gemeente 
Uithoorn gereageerd op 
berichtgeving over de 
bouwkundige toestand van de 
twee torens en dat het 
kerkbestuur is aangeschreven 
om maatregelen te nemen. 
Daarnaast is geconstateerd dat 
op last van de gemeente 
onderdelen van de torens zoals 
kruisen zonder de vereiste 
monumentenvergunning zijn 
verwijderd. Het kerkbestuur 
heeft de gemeente verzocht tot 
sloop van de kerk. In september 
2012 is de Werkgroep 
herbestemming Schanskerk 
opgericht. De werkgroep bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
Heemschut,
Cuypersgenootschap en Task 
Force Toekomst Kerkgebouwen. 
Mede namens deze werkgroep 
is ingesproken in de

vergadering van de 
monumentencommissie. Op 
grond van het advies van de 
monumentencommissie heeft de 
gemeente Uithoorn in november 
2012 besloten om de 
sloopvergunning te weigeren. 
Het kerkbestuur heeft bezwaar 
ingediend. Over de 
herbestemming van de kerk zijn 
goede vooruitzichten. Medio 
2014 loopt het overleg nog 
steeds.

- Broek in Waterland, 
Woningbouwcomplex Burg. 
P.Ph. Paulplantsoen voor 
bejaarden, 1954, K.F. Simons. In 
maart 2012 is de gemeente 
Waterland verzocht tot 
bescherming. In mei 2013 zijn 
berichten in de plaatselijke pers 
dat de gemeente onze aanvraag 
wil gaan afwijzen. Bij nadere 
informatie is door de gemeente 
aangegeven dat het een 
beeldbepalend pand wordt. In 
december 2013 heeft de 
gemeente toch een ommezwaai 
gemaakt en kenbaar gemaakt 
dat het voornemens heeft om 
het complex als gemeentelijk 
monument aan te wijzen. In 
april 2014 is de aanwijzing als 
monument definitief. De 
woningstichting heeft als 
eigenaar bezwaar ingediend 
tegen aanwijzing.

- Den Helder, NS-station, 1958, 
G.J. van der Grinten. Wordt 
bedreigd met afbraak i.v.m. 
plannen nieuwbouw 
gecombineerd stadhuis en 
station. In mei 2012 is de

gemeente verzocht om het 
gebouw te beschermen. In mei 
2013 besluit de gemeente om 
onze aanvraag af te wijzen en te 
kiezen voor nieuwbouw 
stadhuis en station. Het 
bezwaar tegen de afwijzing is 
door de gemeente ongegrond 
verklaard. Verder is nog in 
januari 2014 een zienswijze 
gegeven over het ontwerp- 
bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014. Het nieuwe 
college heeft in juni 2014 een 
streep gehaald voor nieuwbouw 
stadhuis en station. Er is kans 
op behoud van het station. 
Boskoop, monumentenbeleid. In 
juni 2012 is aan de gemeente 
bericht dat het verzoek van 
Bond Heemschut wordt 
ondersteund om niet met de 
invulling van het 
monumentenbeleid te wachten 
tot na de gemeentelijke 
herindeling per 1 januari 2014 
en tot het versneld aanwijzen 
van 19 monumentwaardige 
panden. Inmiddels heeft de 
gemeente de invulling van het 
monumentenbeleid opgepakt en 
de procedure tot aanwijzing van 
de zgn. Heemschutpanden 
opgestart. In februari 2013 heeft 
het college middels een niet 
gepubliceerde beleidsnota 
vastgesteld dat alleen 
monumenten worden 
aangewezen na instemming van 
de eigenaar. In december 2013 
heeft de gemeente besloten om 
acht panden niet aan te wijzen 
als monument en het

voornemen om zeven panden 
niet aan te wijzen omdat de 
eigenaren niet instemmen met 
aanwijzing. Tegen het 
afwijzingsbesluit en het 
voornemen zijn in januari 2014 
bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn (rechtsopvolger van 
Boskoop) bezwaar 
respectievelijk zienswijze 
ingediend. Het bezwaar tegen 
afwijzing is in juni 2014 
afgewezen. In juli 2014 is bij de 
rechtbank beroep ingesteld 
tegen het besluit omdat het 
onzorgvuldig is gemotiveerd. 
Dit beroep wordt samen met 
Bond Heemschut uitgevoerd. 
Van de Heemschutpanden zijn 
in juli 2013 vijf panden geheel 
als monument aangewezen en 
één (gemeentetoren) 
gedeeltelijk.

- Axel, RK-kerk H. Gregorius de 
Grote, Walstraat 31,1862-1863,
P. Soffers. Medio 2013 ziet er 
naar uit dat de kerk behouden 
blijft en een zinvolle 
bestemming krijgt. Inmiddels is 
de kerk in 2014 verkocht, maar 
de eigenaar zit niet op een 
monumentenstatus te wachten. 
De gemeente Temeuzen moet 
medio 2014 nog een besluit 
nemen. Deze behoudsactie 
wordt samen met Bond 
Heemschut uitgevoerd.

- Standdaarbuiten, Sint Jan de 
Doperkerk, 1924, J. Oomen. 
Mede namens Bond Heemschut 
is in juli 2012 de gemeente 
Moerdijk verzocht tot 
aanwijzing van de kerk als
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monument. De
monumentencommissie is 
positief over de 
monumentenstatus voor alleen 
het exterieur. In juni 2013 is het 
kerkgebouw aan de eredienst 
onttrokken. Het kerkbestuur 
streeft naar
woningbouwontwikkeling op 
plaats van de kerk. In januari 
2014 heeft de gemeente het 
verzoek afgewezen en de kerk 
niet als monument aangewezen 
vanwege de bezwaren van het 
kerkbestuur. Tegen het besluit is 
bezwaar ingediend. Op 8 juli 
2014 is de gemeente 
teruggekomen op het 
afwijzingsbesluit en heeft het 
alsnog besloten om op ons 
verzoek de kerk aan te wijzen 
als monument. Zie ook het 
artikel verderop in dit nummer 
op blz. 38.
Oosterhout. Aan de gemeente 
Oosterhout is in januari 2012 
gevraagd om werk te maken 
van het behoud van de Sint 
Antoniuskerk, één der laatste 
werken van P.J.H. Cuypers, die 
als gemeentelijk monument is 
aangewezen. Daarnaast is 
gevraagd een visie op te stellen 
voor de monumentale kerken 
binnen de gemeente. Door de 
gemeente is op de oproep 
gereageerd. Zij is van mening 
dat het initiatief bij de eigenaar 
moet komen. Een door de 
gemeente toegezegde 
kerkenvisie is december 2013 
voorgelegd. In januari 2014 is 
samen met Bond Heemschut

een reactie gegeven. In februari 
2014 is de kerkenvisie door de 
gemeenteraad behandeld. 
Tilburg, Bankgebouw Spoorlaan 
346,1954-1955, bureau 
Kraaijvanger. In februari 2012 is 
ons verzoek door de gemeente 
afgewezen. Vervolgens is 
bezwaar gemaakt omdat de 
voorgeschreven procedure 
volgens de verordening niet is 
gevolgd. In maart 2013 heeft het 
college ons bezwaar ongegrond 
verklaard. De gemeenteraad 
heeft besloten om geen nieuwe 
monumenten toe te voegen en 
bescherming van het pand zal 
de ontwikkeling van het gebied 
belemmeren ondanks dat het is 
gelegen in een beschermd 
stadsgezicht en de 
monumentencommissie positief 
over de bescherming heeft 
geadviseerd. Er is geen beroep 
tegen het besluit bij de 
rechtbank ingesteld. De kans 
bestaat dat het nieuwe college in 
2014 toch een nieuw 
monumentenbeleid zal 
vaststellen waarbij ruimte 
wordt gegeven voor uitbreiding 
van de gemeentelijke 
monumentenlijst. De eigenaar 
van Spoorlaan 346 denkt 
inmiddels ook na over behoud 
van de meest beeldbepalende 
delen van het gebouw.
Tilburg, Klooster Mariëngaarde, 
1935, A.J. Kropholler. 
Rijksmonument. In april 2012 is 
een zienswijze ingebracht tegen 
plannen om de noordvleugel 
van het klooster te slopen. Met

succes: de sloop is afgeblazen. 
Moergestel, Villa Van Delft 
Oirschotseweg 15,1947-1948, 
Jos. Bedaux. Door de gemeente 
Oisterwijk is de aanvraag 
afgewezen omdat in 2010 de 
zaak al is behandeld en geen 
nieuwe feiten en 
omstandigheden zijn 
geconstateerd. In november 
2012 heeft de gemeente besloten 
om toch nog onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden tot 
bescherming en laten een 
onderzoek doen door een 
externe deskundige naar de 
waarde van de villa. In januari 
2014 heeft de gemeente 
geconcludeerd dat het toch niet 
als monument wordt 
aangewezen nadat rapportage 
heeft uitgewezen dat de villa te 
ingrijpend is aangetast door de 
uitbreiding van 1954 daardoor 
geen monumentwaarde meer 
heeft.
Son en Breugel. Sint Petruskerk 
te Son, 1959-1960, Geenen & 
Oskam. In juli 2012 is de 
gemeente Son en Breugel 
verzocht om de kerk te 
beschermen als monument. De 
monumentencommissie heeft 
positief geadviseerd om de kerk 
te beschermen. Toch heeft de 
gemeente in maart 2014 ons 
verzoek afgewezen nadat we de 
gemeente in gebreke hebben 
gesteld. Tegen het 
afwijzingsbesluit is bezwaar 
ingediend en het bezwaar is in 
juli 2014 behandeld door de 
bezwarencommisie.

- Reusel-De Mierden. Aan de 
gemeente is in januari 2012 
verzocht om het vm. 
Fraterklooster (uit 1957-1959, 
arch. Jos Bedaux) te Reusel te 
beschermen. Dit verzoek wordt 
meegenomen in het nog te 
ontwikkelen
monumentenbeleid. In 2014 
heeft het gemeentebestuur 
besloten om het klooster 
voorlopig te beschermen. De 
eigenaar heeft zienswijze 
ingediend en is niet eens met 
het besluit van de gemeente.
Het te ontwikkelen 
monumentenbeleid wordt in het 
najaar 2014 weer opgepakt.

- Lage Mierde, Bestemmingsplan 
Kom Lage Mierde. In november 
2012 is gereageeerd op de 
ontwerp-bestemmingsplan. In 
mei 2013 is door de gemeente 
Reusel-De Mierden bericht dat 
al onze aanbevelingen worden 
overgenomen. Er komt een 
sloopverbod op monumentale 
en karakteristieke objecten.

- Waalre, Gemeentehuis Waalre, 
Kon. Julianalaan 19,1929, H.W. 
Valk. Rijksmonument. In juli 
2012 is het pand door een 
aanslag, gevolgd door brand, 
verwoest. Wij hebben de 
gemeente dringend verzocht om 
de restanten van het 
rijksmonument te behouden en 
in oude staat te reconstrueren 
volgens de oorspronkelijke 
tekeningen. In februari 2013 
heeft het college aangegeven dat 
de restanten van het monument 
zwaar door roetvorming zijn
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aangetast en moeilijk zal 
worden om het pand met 
behoud van de restanten op te 
bouwen. Het college kiest voor 
sloop. De gemeenteraad zal in 
juni 2013 een besluit nemen 
over de toekomst van het pand. 
Vooralsnog wordt in 2014 nog 
nagegaan welke onderdelen van 
het pand kunnen worden 
behouden c.q. gereconstrueerd. 
De gemeente heeft wel 
aangegeven niet meer terug te 
keren naar de oorspronkelijke 
plek.
Geldrop-Mierlo. De gemeente 
heeft aangegeven om de status 
van gemeentelijke monumenten 
op te heffen wegens 
bezuinigingen. In augustus 2012 
is samen met Bond Heemschut 
een reactie gegeven op de 
plannen. In december 2012 is 
bezwaar ingediend tegen het 
besluit om alle gemeentelijke 
monumenten aan hun 
beschermde status te 
onttrekken. De
bezwarencommissie heeft de 
gemeente geadviseerd om het 
bezwaar gegrond te verklaren 
omdat de
monumentencommissie van 
mening dat de monumentale 
waarde van de meeste 
monumenten sinds de 
aanwijzing niet is gewijzigd. 
Het college heeft het advies in 
april 2013 overgenomen en het 
bezwaar gegrond verklaart 
zodat de monumentenstatus 
voor de meeste panden 
gehandhaafd blijft. Het college

heeft in mei 2013 de 
gemeenteraad voorgesteld om 
de verordening zodanig te 
wijzigen dat de
monumentencommissie buiten 
spel wordt gezet bij het 
adviseren over afvoer van 
gemeentelijke monumenten van 
de lijst. In juni 2013 heeft de 
raad besloten dat het huidige 
monumentenbeleid voor de 
huidige monumenten 
ongewijzigd blijft en wordt 
teruggekomen op het besluit om 
de gemeentelijke 
monumentenstatus op te heffen. 
Wel zal bij nieuwe 
voorgenomen aanwijzingen 
toestemming worden gevraagd 
aan de eigenaar.

- Helmond, Speelhuis, 1972-1976, 
Piet Blom. Eind 2011 is het 
Speelhuis door een grote brand 
verwoest. Het pand is 
aangewezen als gemeentelijk 
monument. In februari 2012 
werd de gemeente dringend 
verzocht om de restanten te 
behouden en mee te nemen in 
eventuele herbouw. Uit 
onderzoek is vernomen dat de 
constructie door de grote hitte 
tijdens de brand te sterk was 
aangetast en niet te redden was. 
In maart 2012 is besloten het 
verzet tegen sloop op te geven. 
Wel wordt de gemeente 
verzocht om de onderbouw met 
kelder te behouden en 
vervolgens het Speelhuis te 
herbouwen op basis van de 
tekeningen van Piet Blom. Ook 
wordt nog onderzocht naar

mogelijkheden om de gemeente 
te verzoeken om de 
nabijgelegen gespaarde 
paalwoningen aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. 
Maashees, H. Antonius Abtkerk, 
1951, C.H. de Bever. In 
november 2012 is aan de 
gemeente Boxmeer een verzoek 
gericht tot bescherming. In april 
2013 is door de gemeente 
besloten dat de kerk als 
gemeentelijk monument is 
aangewezen. Het kerkbestuur 
heeft vervolgens bezwaar 
ingediend. Dat bezwaar is in 
mei 2014 ongegrond verklaard 
en de aanwijzing als monument 
is onherroepelijk.
Treebeek, gem. Brunssum, RK- 
kerk OLV. Rozenkrans, 
Komeetstraat 27,1956, F.P.J. 
Peutz. In januari 2012 is de 
gemeente verzocht om de kerk 
te beschermen. De gemeente 
heeft onze aanvraag in juli 2012 
afgewezen omdat de gemeente 
geen mogelijkheden heeft om 
gemeentelijke monumenten aan 
te wijzen. Aan de gemeenteraad 
is bij brieven van januari en 
september 2013 verzocht om de 
verordening zodanig aan te 
passen zodat mogelijk is om 
monumenten te laten 
beschermen. Tot nu toe heeft de 
gemeente dit achterwege 
gelaten.
Hoensbroek, Christus 
Koningkerk, Pius XII-plein, 
1963-1964, Swinkels & 
Salemans. De kerk is 
bouwtechnisch/constructief

bijzonder vanwege de 
toepassing van een voor de 
Nederlandse kerkbouw 
uitzonderlijke en zeer 
vooruitstrevende bouwmethode 
door middel van prefab beton, 
voor zover bekend is het de 
enige geprefabriceerde kerk in 
Nederland. In 2010 is de kerk 
onttrokken aan de eredienst. In 
juni 2012 is het verzoek aan de 
gemeente Heerlen gedaan om 
de kerk te beschermen. De 
beslissing van de gemeente is 
aangehouden na onderzoek 
door het dekenaat Heerlen over 
het gebruik en toekomst van het 
religieus erfgoed binnen haar 
grenzen. Het dekenaal 
kerkenplan is in juni 2014 
gepresenteerd.
Valkenburg a/d. Geul. In 
oktober 2012 is aan de gemeente 
een verzoek gedaan om het 
monumentenbeleid te 
ontwikkelen. Hierop is door de 
gemeente positief op 
gereageerd. Aan de
gemeenteraad is in april 2013 
nader uitleg gegeven. 
Eijsden-Margraten. 
Erfgoedverordening. In 
december 2012 is dringend de 
gemeenteraad van Eijsden- 
Margraten verzocht om geen 
medewerking te verlenen aan 
de plannen van het college om 
het monumentenbeleid wegens 
bezuiniging en terugdringen 
van de regeldruk geheel te 
staken en de
erfgoedverordening zodanig te 
wijzigen dat de bestaande
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gemeentelijke monumenten in 
de voormalige gemeente 
Margraten van de lijst worden 
geschrapt en het ook niet 
mogelijk wordt om 
monumenten aan te wijzen. De 
gemeenteraad heeft alsnog het 
voorstel van het college 
aangenomen maar met een

Korte berichten

Norman Vervat

Naoorlogse kerken in de Bommelerwaard 
beschermd
De Bommelerwaard liep in de eindfase 
van de Tweede Wereldoorlog grote 
schade op. In de laatste oorlogswinter 
vormde de Maas de frontlijn, met de 
Duitsers aan Bommelerwaardse zijde. 
De bevolking werd grotendeels 
geëvacueerd. Door hevige 
beschietingen bleven er weinig 
, H. van Putten en J.C.A. Schijvens, 
ervaren op het gebied van de 
kerkbouw, werden ingezet om de 
nieuwe dorpskerken te realiseren. 
Anno 2014, bijna 70 jaar na het einde 
van de oorlog, vormen deze 
naoorlogse kerkgebouwen een zeer 
waardevol erfgoed. Niet alleen zijn de 
kerken beeldbepalend voor de 
verschillende dorpen en de gehele 
Bommelerwaard, ook zijn het 
belangrijke voorbeelden van 
naoorlogse traditionalistische 
kerkbouw. Reden voor het 
Cuypersgenootschap om in te zetten

restrictie dat het college met 
alternatieven moet komen tot 
bescherming van het erfgoed. In 
2013-2014 is gesproken over 
bescherming zonder te komen 
tot algeheel beleid waarbij het 
erfgoed wordt beschermd. Het 
is nu wachten op de plannen 
van het nieuwe college.

gebouwen in de streek overeind. Hoge 
gebouwen, vooral kerktorens, werden 
ook door de Duitsers opgeblazen, 
omdat de Geallieerden ze als 
oriëntatiepunt gebruikten bij het 
beschieten van het gebied. Na de 
oorlog vond er in het gebied een 
grootschalige herbouw plaats. Met 
name de kerkgebouwen die in deze 
periode werden gerealiseerd zijn zeer 
interessant. In deze streek koos men 
veelal voor een traditionalistische 
architectuur. Architecten als C.H. de 
Bever
op bescherming van een aantal kerken. 
Het genootschap heeft de gemeente 
Maasdriel daarom enige tijd geleden 
verzocht om de RK-kerken van 
Kerkdriel, Velddriel en Ammerzoden 
en de Hervormde kerk van Kerkdriel 
te beschermen als gemeentelijk 
monument. Al in 2013 heeft de 
gemeente ingestemd met dit voorstel. 
Juli 2014 is de bescherming definitief 
geworden. In de toekomst zal voor 
enkele kerken in het gebied een 
nieuwe bestemming gezocht moeten 
worden.

Nederlands Hervormde Kerk in Kerkdriel 
omstreeks 1960. Opname: Reliwiki

R.-k. St. Martinuskerk in Kerkdriel, circa jaren 
1980. Opname: Reliwiki

Cuypersgenootschap dringt aan op 
monumentenbeleid Veldhoven 
Enkele jaren geleden had de gemeente 
Veldhoven het voornemen om een 
gemeentelijk monumentenbeleid te 
ontwikkelen. Op kosten van de 
gemeente werden bijzondere 
gebouwen en structuren in beeld 
gebracht en beschreven. Vervolgens 
werd een selectie gemaakt. De 
bedoeling was om enkele tientallen 
panden, gefaseerd, aan te wijzen tot 
gemeentelijk monument. Medio 2009 
werd de procedure gestart voor de 
eerste 8 panden. Vervolgens kreeg de 
gemeente negatieve zienswijzen 
binnen en werd door het College 
besloten om het gehele 
monumentenproject af te blazen. Na

2009 is er geen energie meer in de 
gemeentelijke monumenten gestoken. 
Volgens het bestuur van het 
Cuypersgenootschap is dit zorgelijk. 
Zonder vorm van bescherming kunnen 
de geselecteerde panden nog steeds 
eenvoudig gesloopt worden. Om het 
project weer tot leven te wekken 
hebben is het nieuwe College van B en 
W daarom in juni 2014 verzocht om de 
8 eerder gekozen panden alsnog aan te 
wijzen tot gemeentelijk monument. De 
gemeente is verplicht om dit verzoek 
conform de erfgoedverordening in 
behandeling te nemen. Hopelijk is dit 
een eerste stap richting een serieus 
gemeentelijk monumentenbeleid voor 
Veldhoven.

Groene Kruisgebouw IJsselstein in gevaar 
Op dit moment verkeert één van de 
weinige resterende kruisgebouwen uit 
het interbellum in de gevarenzone. Het 
betreft het Groene Kruisgebouw aan 
het Kronenburgplantsoen/Kasteellaan 
te IJsselstein. Het gebouw ligt hartje 
stad, op het terrein van het oude 
kasteel van IJsselstein. Het 
kruisgebouw is in 1935 gerealiseerd 
naar ontwerp van architect Jan van der 
Krift. Het is gebouwd in een voor hem 
kenmerkende strakke variant van de 
Amsterdamse School. Het gebouw 
dient te verdwijnen voor de 
ontwikkeling van het stadspark. Het 
gemeentebestuur lijkt er de voorkeur 
aan te geven om het gebouw te slopen 
om zo de fundamenten van het in de 
negentiende eeuw verdwenen kasteel 
van IJsselstein zichtbaar te maken.
Het Groene Kruisgebouw is, zo is uit 
onafhankelijk onderzoek gebleken, 
architectonisch en cultuurhistorisch
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van betekenis en tevens typologisch 
uniek voor IJsselstein. De waarde van 
Kruisgebouwen zoals die van 
IJsselstein blijkt ook uit een hiertoe 
gevoerde studie uit 2004 in opdracht 
van het Projectteam Wederopbouw 
van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. Behoud van het 
gebouw draagt ook bij aan het behoud 
van de gelaagde historie van het 
kasteelterrein. Dit is voldoende reden 
voor het Cuypersgenootschap om aan 
te dringen op behoud en 
herbestemming van het gebouw. Ook 
Heemschut en een lokale stichting 
ijveren voor behoud. Later dit jaar 
wordt er meer duidelijk over de 
toekomst van het Groene 
Kruisgebouw.

Kerkgebouw Standdaarbuiten toch
monument
In 2012 hebben het
Cuypersgenootschap en Heemschut de 
gemeente Moerdijk verzocht om de 
Johannes de Doperkerk te 
Standdaarbuiten te beschermen als 
gemeentelijk monument. Na 
zorgvuldig onderzoek heeft de 
monumentencommissie van de 
gemeente het College van B en W 
geadviseerd om de neogotische kerk 
uit 1924 te beschermen. De commissie 
kwam tot de conclusie dat deze kerk, 
gebouwd naar ontwerp van architect J. 
Oomen, voor Standdaarbuiten een 
grote architectonische, 
cultuurhistorische en
stedenbouwkundige betekenis heeft. 
Dit positieve advies heeft het College 
niet direct overgenomen. Men heeft 
begin 2014 besloten om de kerk niet 
aan te wijzen, om zo een eventuele

herontwikkeling van de kerklocatie 
niet in de weg te zitten. Na protesten 
vanuit de dorpsgemeenschap en het 
indienen van een bezwaarschrift door 
de erfgoedverenigingen heeft het 
College besloten om de kerk toch te 
beschermen als gemeentelijk 
monument. Dat is een grote stap in de 
goede richting. De eerdere plannen tot 
(gedeeltelijke) sloop van de kerk zijn 
daarmee van de baan. In de komende 
jaren gaat er gezocht worden naar een 
nieuwe functie voor de kerk. Het 
draagvlak voor behoud is groot. Het is 
de bedoeling dat de
dorpsgemeenschap een rol krijgt in de 
zoektocht naar een nieuwe functie 
voor het gebouw.

Bedreiging winkelpui Ferdinand 
Bolstraat 36 te Amsterdam?

David Mulder

Na bijna 76 jaar sluit in Amsterdam 
Rijwielsporthandel Cito, Ferdinand 
Bolstraat 36. Wie op zoek was naar 
onderdelen voor brommers en fietsen, 
gereedschap en allerhande electra 
onderdelen kon sinds 1938 op dit adres 
terecht. Met het verdwijnen van deze 
unieke zaak dreigt, zoals zo vaak het 
geval is bij verbouwingen van winkels, 
ook de bijzondere winkelpui over twee 
bouwlagen aangetast te worden. 
Ontwerper van de pui was architect 
Gerardus Alphonsus Maria Loogman 
(1892-1976) die in Amsterdam enkele 
woningcomplexen gebouwd heeft. Een 
daarvan is het bijzondere blok 
Amstelkade 95-105/Maasstraat 1- 
23/Slingerbeekstraat 2-28/Churchill- 
laan 110-132 (1924) dat inmiddels in

het kader van het GMP de 
gemeentelijke monumentenstatus heeft 
verworven. Bijzonder fraai was de 
reeds lang geleden verdwenen 
winkelpui van de delicatessenwinkel 
van Louis Verstrijden (1924), Pieter 
Comelisz. Hooftstraat 81, waar door 
de ruime toepassing van gekleurd 
marmer, houtsnijwerk in de 
teakhouten penanten en glas-in- 
loodpanelen in de bovenlichten een 
bijzonder luxueuze uitstraling was 
verkregen, die een passende omlijsting 
vormde voor het exclusieve 
assortiment van de delicatessenwinkel. 
De pui in de Ferdinand Bolstraat is 
eenvoudiger dan de pui in de Pieter 
Comelisz. Hooftstraat, maar valt op 
door de niet minder verzorgde 
vormgeving. Ter weerszijden van de 
centraal geplaatste etalage zijn in 
portieken de ingang van de winkel 
(links) en de ingang tot de 
bovenwoningen (rechts) gesitueerd. De 
penanten, portiekvloeren en 
borstwering zijn uitgevoerd in syeniet, 
de bakstenen gevel van de verdieping 
boven de winkel is volledig van een 
(thans beschilderde) houten 
betimmering voorzien, vermoedelijk 
uitgevoerd in teakhout of eiken. De

muurdammen ter weerszijden van de 
vensters zijn vormgegeven als 
gestileerde gekoppelde pilasters op 
blokvormige basementen. De 
oorspronkelijke T-vensters uit 1875 zijn 
door Loogman vervangen door 
stolpramen met eenvoudige glas-in- 
loodramen, waarvoor sierlijke 
smeedijzeren hekjes zijn aangebracht. 
De verbouwing werd in 1923 
uitgevoerd in opdracht van de firma 
S.A. Presburg; de opening van het 
zevende filiaal van de winkel in 
schoenen en laarzen vond plaats op 
zaterdagavond 10 maart 1923 en werd 
in verschillende dag- en weekbladen 
aangekondigd. Loogman ontwierp ook 
het winkelinterieur met wandkasten, 
lambriseringen en ander timmerwerk 
in eikenhout. Opmerkelijk genoeg is 
vrijwel de gehele winkelbetimmering 
nog steeds aanwezig, zij het dat in de 
loop der tijd de nodige aanpassingen 
hebben plaatsgevonden. Dit 
winkelinterieur zal in ieder geval 
verdwijnen, het Cuypersgenootschap 
zal proberen in ieder geval aan te 
sturen op behoud en restauratie van de 
bijzondere pui.
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Oorspronkelijke tekening en huidige situatie 
van de pui Ferdinand Bolstraat 36 te 
Amsterdam. Opname onder: David Mulder, 
2014

Actie Cuypersgenootschap tot 
redding van een bijzonder interieur

David Mulder

Onlangs is in het gemeentelijk 
monument Eerste Boerhaavestraat 5-7 
in Amsterdam, gebouwd in 1880, een 
bijzonder winkelinterieur uit 1922 
vernield. Het pand maakt deel uit 
van een complex van zes panden, die

bij besluit van het Dagelijks Bestuur 
van Stadsdeel Amsterdam Oost d.d. 4 
maart 2014 waren aangewezen als 
gemeentelijk monument. Winkelpui 
en interieur van de huisnummers 5-7 
zijn ontworpen door architect 
Theodorus ('Theo') Gerardus 
Alphonsus Kint (1886-1928) voor de 
banketbakker Pieter Reiding. Het 
winkelinterieur was tot juni nog 
opmerkelijk gaaf: de wanden zijn 
rondom voorzien van blank eiken 
winkelkasten met grijsmarmeren 
toonbladen en tegellambriseringen 
achter de vroegere - niet meer 
aanwezige - glazen legplanken. Het 
stucplafond is uitgevoerd in een 
strakke, hoekige vormgeving, met 
spaarzaam toegepaste decoratieve 
accenten. Ook de pui, met centraal 
geplaatste ingang voor de winkel, 
geflankeerd door twee etalageramen 
met daarboven bontgekleurde glas- 
in-loodpanelen en de oude 
firmanaam, zijn nog aanwezig. 
Winkelinterieurs uit deze periode zijn 
in Amsterdam inmiddels zeldzaam. 
Een monumentaal voorbeeld betreft 
eveneens een banketbakkerij, 
Vijzelgracht 15 (firma Holtkamp, 
voorheen Van Nie), waarvan pui en 
interieur uit 1928 in samenhang zijn 
ontworpen door architect P.L.
Kramer (1881-1961). De verschillen 
tussen deze twee winkels zijn echter 
groter dan de overeenkomsten. De 
winkel van Kramer is kleiner en 
uitbundiger gedecoreerd dan die van 
Kint, maar niet minder zorgvuldig 
gedetailleerd. Hoewel Kint niet tot de 
bekende en gevierde architecten uit 
deze periode behoort, bleven zijn 
werken niet onopgemerkt. Twee door

Kint ontworpen puien zijn besproken 
in het standaardwerk van prof. J.G. 
Wattjes, 'Constructie en architectuur 
van winkelpuien' (1926), waaronder 
de pui in de Eerste Boerhaavestraat. 
In juli bleek dat de nieuwe eigenaar 
van het appartement op de begane 
grond van het pand, waarvan de 
winkel onderdeel is, tijdens een 
verbouwing een gedeelte van de 
winkelbetimmeringen verwijderd 
had. De werkzaamheden, waarvoor 
geen omgevingsvergunning was 
aangevraagd, zijn inmiddels 
stilgelegd en het
Cuypersgenootschap heeft een 
handhavingsverzoek aan het 
Stadsdeel verzonden. Het Stadsdeel 
heeft inmiddels toegezegd dat het 
interieur in de oude staat hersteld 
dient te worden. De eigenaar beraadt 
zich op juridische stappen. De 
werkgroep Amsterdam van het 
Cuypersgenootschap zal deze zaak 
aandachtig blijven volgen en actief op 
herstel van de oude situatie 
aansturen.

In- en exterieur van het pand Eerste 
Boerhaavestraat 5-7 in Amsterdam. Opnamen: 
David Mulder, 2014

Verenigingssynagoge 
Commelinstraat gesloopt

David Mulder

Tot voor kort was op het adres 
Commelinstraat 16 een goed bewaarde 
chewre- of verenigingssynagoge uit 
1922 aanwezig, die naar nu blijkt 
eerder dit jaar ten behoeve van de 
herbestemming tot woning vrijwel 
volledig leeggesloopt is. Restanten van 
het interieur zijn nog zichtbaar maar 
zullen binnenkort onzichtbaar 
weggewerkt of verder verwijderd 
worden. Dit betreft de decoratieve 
wandafwerking met tweekleurige 
tegelfriezen en het in vakken verdeelde 
stucplafond. Ook de achterwand van 
decoratief metselwerk met 
uitsparingen voor bergplaatsen en de 
kast voor de Torahrollen is op dit 
moment nog aanwezig. De pui blijft - 
een schrale troost - grotendeels 
behouden. Deze is opgemetseld in gele 
en gesinterde bakstenen en bestaat op 
de begane grond uit een centraal 
geplaatste ingang voor de synagoge 
geflankeerd door spieetvormige
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raamopeningen, met links een aparte 
ingang voor de verdwenen 
vrouwengalerij en rechts de ingang tot 
de bovenwoningen. Boven elk van 
deze deuren is een wigvormige 
lichtopening uitgespaard in het 
metselwerk, thans dichtgemetseld. 
Daarboven bevinden zich drie vensters 
die de vrouwengalerij van daglicht 
voorzagen. Fraai is de wijze waarop 
deze vensters in een zone van licht 
uitkragend siermetselwerk zijn 
geplaatst. De roedeverdeling van deze 
vensters is helaas verdwenen en ook 
de deuren naar de vroegere 
vrouwengalerij en de bovenwoningen 
worden waarsschijnlijk gewijzigd. De 
dubbele deuren van de vroegere 
synagoge, met bijzondere 
roedeverdeling, schijnen behouden te 
blijven.
Ontwerper van deze synagoge was de 
Joodse architect Jacobus S. Baars (1886- 
1956). Het bekende oeuvre van Baars is 
zeer klein en bestaat uit circa veertig 
werken. Zijn vroegst bekende project is 
de verbouwing van Nieuwe 
Keizersgracht 70 tot verzorgingshuis 
voor Joodse bejaarden in opdracht van 
vereniging De Joodsche Invalide (1911, 
afgebroken 1964). Zijn hoofdwerk is de 
voormalige gemeentesynagoge van de 
Nederlandsch Israëlietische 
Hoofdsynagoge ('Synagoge Oost') op 
de hoek van de Linnaeusstraat en de 
Polderweg (1927-1928, afgebroken 
1962). Andere Amsterdamse 
synagogen van Baars bevonden zich 
op de adressen Mauritsstraat 12 (1926, 
afgebroken 1966) en Sint
Antoniesbreestraat 36 (1927, 
afgebroken 1945). Opdrachtgever van 
de Commelinstraatsjoel was de

vereniging Benij Berith Bebeth Ja'akob 
(Zonen van het Verbond van het Huis 
van Jacob). Deze vereniging had sinds 
1881 een sjoel in gebruik op het adres 
Commelinstraat 114. In 1918 kocht het 
bestuur het pand Commelinstraat 16 
aan, dat pas enkele jaren later tot 
nieuw bidlokaal ingericht kon worden. 
De inwijding vond plaats op 21 
september 1922. De vereniging kampte 
echter met een teruglopend ledental, 
wat door de opening van de 
nabijgelegen Synagoge Oost nog 
verergerd werd. Uiteindelijk werden 
vereniging en synagoge in 1936 
opgeheven waarna de inventaris werd 
verdeeld over verschillende synagogen 
in Amsterdam en de rest van het land. 
De ruimte kwam vervolgens in 
gebruik bij de Lutherse gemeente 
waarbij het interieur slechts kleine 
wijzigingen onderging.
De Commelinstraatsjoel was de laatste 
nog bestaande, door Baars ontworpen 
synagoge in Amsterdam en tevens één 
van de weinige nog bestaande 
Amsterdamse verenigingssynagogen. 
Bovendien was dit één van de laatst 
overgebleven werken uit het oeuvre 
van Baars. Op basis van bovenstaande 
was bescherming meer dan 
gerechtvaardigd. Slechts weinigen 
waren echter op de hoogte van het 
bestaan van dit bijzondere object; 
bekendheid in bredere kring had deze 
daad van vandalisme wellicht kunnen 
voorkomen. In een artikel in een 
binnenkort te verschijnen jaarboek 
zullen de synagogen van Baars 
uitgebreid belicht worden.

Bron: C. Reijnders, 'Op zoek naar oude 
chewre-sjoeltjes in Amsterdam', 
Hakehilla 33 (1987) 2.

Verenigingssynagoge Commelinstraat 16. Opname: David Mulder, 2014
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