1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Amsterdam

Bejaardenhuis Rosenthal (locatie nog niet
bekend)
Posthoornkerk Amsterdam
(adhesiebetuiging?; Guido)
Vondelkerk Amsterdam (correspondentie
met de Stichting Vondelkerk)
Amsterdam, aanbouw Concertgebouw
Amsterdam, Handhaving Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst
in Amsterdam
Amsterdam, Behoud De Liefde (Guido &
Fridjof van de Berg)
Amsterdam, behoud woonhuis Amstelstraat
17 van I. Gosschalk (Wilfred van Leeuwen)
Amsterdam, Beroep tegen verbouwing Beurs van
Berlage (Bernadette)
Amsterdam, Afbraak Rotterdamsche Bank
aan het Rokin 43-51 (afd. A’dam)
Amsterdam, Behoud kop P.C. Hooftstraat
174-180 (afd. A’dam)
Amsterdam, Behoud Westergasfabriek (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Plaatsing Bevolkingsregister
annex Politiebureau, Singel 451-457 op
monumentenlijst (afd. Amsterdam)
Amsterdam, behoud Boaz-complex (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Behoud SVB-gebouw (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Behoud kapel De
Voorzienigheid Lauriergracht 39 (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Ontwikkelingen in en rondom
het Rijksmuseum (Bernadette, Wies,
Vladimir)
Amsterdam, Behoud complex N.
Witsenkade 30-45a (afd. Amsterdam)
Amsterdam, Behoud complex Victorieplein

2001; verzoek tot plaatsing op gemeentelijke
monumentenlijst; inmiddels gemeentelijk monument
geworden
1984-1985
1984
1985
1985
1985
1986-1987
1986-1988
1987-1988
1987-1988
1988-1989
1988-1989
1989
1989-1991
1990-1996
19901991-1992
1991-1992

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1011 AK

Amsterdam

1013 AD

Amsterdam

26-34 (afd. Amsterdam)
Amsterdam, Behoud Elthetokerk (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Plaatsing palmen- en varenkas
Hortus Botanicus op rijkslijst (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Natuur- en scheikundig
laboratorium aan De Lairessestraat (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Behoud Havencentrale,
Oostelijke Handelskade 4 (afd. Amsterdam)
Amsterdam, Behoud Olympisch Station
(afd. Amsterdam)
Amsterdam, behoud gebouw Mercurius
(afd. Amsterdam)
Amsterdam, Sarphatipark (afd. Amsterdam)
Amsterdam, Museumplein (afd.
Amsterdam)
Amsterdam, Behoud afgebrande
Muiderkerk (afd. Amsterdam)
Amsterdam, Behoud St. Jozefkerk Bos en
Lommer (afd. Amsterdam)
Amsterdam, Reactie op monumentennota
(afd. Amsterdam)
Scheepvaarthuis, Prins Hendrikkade

Westerdokseiland (goederenstation
Westerdoksdijk, sluiswachterswoningen en
Koloniaal Etablissement, 1911, P.H. van
Niftrik)

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
Zienswijze ingediend tegen plannen voor nieuwbouw pal
naast Scheepvaarthuis; plan wordt weer gewijzigd en komt in
procedure. Medio 2003 afwachten tot nieuwe plannen, die
niet op korte termijn komen.
2002; rijksmonumentenstatus door RDMZ afgewezen; in
beroep tegen uitspraak; zaak is op 30-1-2003 behandeld bij
de rechtbank; uitspraak negatief; daarnaast lopen
bezwaarprocedures van buurtbewoners bij de Raad van State
om het bestemmingsplan van tafel te krijgen. Deze is
gedeeltelijk door de Raad van State van tafel. Thans is het
eiland op Koloniaal Etablissement na geheel gesloopt. Een
groot deel van de nieuwbouwplannen gaat gewoon door
ondanks gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan.
Ook het belangrijke Koloniaal Etablissement (MSP-object)
moet eerdaags aan geloven.

1015 MS

Amsterdam

Sloppen Westerstraat 218-230

1017 PR

Amsterdam

Verbouwing Stadsschouwburg

1017 XH

Amsterdam

Weteringschans 219; Steegje waarop rijk
geornamenteerde zijgevel, 1892, H.
Baanders sr.

1017 XV

Amsterdam

Interieur herenhuis Weteringschans 126,
1890, Z. Deenik

1018 XT

Amsterdam

Diamantslijperij, Nieuwe Achtergracht, J.
van Straten

1058 NR

AmsterdamOvertoomse Veld

Andreas Ziekenhuis T. de Bockstraat 8,
1969, M. Duintjer

1075 LN

Amsterdam-Zuid

Speeltuin Bertelmanplein, 1947, Aldo van
Eyck

1076 CM

Amsterdam-Zuid

Noordelijke Citroëngarage, Stadionplein,
1964, Jan Wils

1079 HA

Amsterdam-Zuid

RK-kerk St. Thomas van Aquino, Rijnstraat
93, 1925-1926, Jac. Duncker

2001 actie tot behoud voor de laatste sloppen van A'dam;
Openluchtmuseum heeft interesse; inmiddels in 2002-2003
zijn de sloppen gedemonteerd en opgeslagen.
Openluchtmuseum heeft geen geld; herbouw onzeker
Zienswijze ingediend tegen uitbreiding tussen Schouwburg
en de Melkweg
Plan tot volbouwen steegje; aug. 2002 Rijksmonumentenaanvraag ingediend; bezwaar tegen bouwvergunning
ingediend. De Raad voor Cultuur heeft op 29 januari 2003
een negatief advies uitgebracht. De Raad vindt ondanks de
opmerkelijke zijgevel toch een object van lokaal belang.
Inmiddels gemeentelijk monument, maar de zijgevel is
inmiddels ingebouwd.
Gave interieur dreigt geschonden te worden i.v.m. realisatie
appartementen; in overleg met architect; 2002 inmiddels
rijksmonument geworden; in overleg met CG. is het
interieur gerenoveerd
Laatste nog bestaande diamantslijperij die aan kleine
diamantbewerkers werd verhuurd; dreigt te worden gesloopt.
Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus ingediend in
april 2004. In april 2005 is het aangewezen als gemeentelijk
monument.
april 2003 Aanvraag gem. monumentenlijst ingediend.
Stadsdeel wil na 2004 sloop. Aanvraag afgewezen op 27-12004. Het ziekenhuis wordt thans gesloopt.
Brief tot behoud is in mei 2004 verzonden aan stadsdeelraad.
Er zal worden gekeken naar de speeltuinen in Amsterdam in
zijn algemeenheid. Stadsdeel wil zelf de gemeentelijke
monumentenstatus aanvragen.
Garage bedreigd i.v.m. nieuwbouwplannen woningen; 2208-2001 aanvraag plaatsing gem. monumentenlijst ingediend;
Centraal stadsbestuur wil herziening plan; Citroën blijkt nu
te willen blijven. De garage is thans aangewezen als
gemeentelijk monument. De plannen voor het stadionplein
zijn in de ijskast gezet.
Kerk gesloten en bedreigd met sloop; 2001 waardestelling
ingediend; gekraakt; 2002 sloopvergunning afgegeven;
aanvraag gem. monumentenlijst; een andere actiegroep heeft
art. 3 aangevraagd; rijkslijst heeft kans vanwege

verwevenheid met woonblokken; juni 2003 door SP-tweede
kamerlid Vergeer-Mudde zijn kamervragen gesteld over de
sloopplannen. Deze zijn door staatssecretaris Van der Laan
beantwoordt in voorspellende RDMZ-antwoorden.
1095
1098 NE

AmsterdamWatergraafsmeer

1100
1200
1200
1400
1404 GB

Bussum

1506 GD

Zaandam

1600
1801

1900
2010
2011 VA

Haarlem

Amsterdam-Watergraafsmeer,
Woningverbetering Linnaeushof (afd.
A’dam)
Hadewychschool, Radioweg, 1959-1962, J.J.
Honekamp

1987-1988

Amstelveen, Behoud Kweekschool Leger
des Heils (afd. Amsterdam)
Hilversum, Behoud station (Jeroen
Houweling)
Hilversum, Clemenskerk (Gert, Rens, René)
Bussum, Behoud en herbestemming St. Vituskerk
(Wies of Bernadette, Gert, Leo)
RK-St. Vituskerk, 1883-1884/1895-1896,
P.J.H. & Jos. Cuypers
Ambachtsschool “P.J. Jedeloo-school”,
Westzijde 213, 1932, J. Schipper

1992

Hoorn, Grote- en Cyriacuskerk (adhesie en
steun aan Arie Boezaard en Jim Rijper)
St. Dominicuskerk Alkmaar
(adhesiebetuiging? + diacollectie bij Wies);
Er was toen ook een plaatselijke Stichting
Behoud St. Dominicuskerk
Beverwijk, Behoud Agathakerk (Gert)
Haarlem, Behoud H. Hartkerk aan de
Kleverparkweg (Gert)
complex scholen en kerkjes aan de
Raaks/Zijlvest

1985

Bedreigd door sloop en nieuwbouw. Aanvraag gemeentelijke
monumentenstatus ingediend in augustus 2004 in verband
met de gave omgeving. In januari 2005 aangewezen als
gemeentelijk monument
1985
1993-2000
1984Verbouwing kerk tot wooneenheden in volle gang.
Oplevering zomer 2003
School wordt bedreigd door sloop en vervanging door
woningbouw; gem. monumentencie. is voorstander van
behoud van de gehele school en niet de voorgevel; in
september 2003 buigt de gemeenteraad over de plannen;
zienswijze tegen sloop wordt ingediend; Gemeenteraad
besluit tot behoud van de school.
1984

1994-1995
1994
Gelegen in het beschermd stadsgezicht. In april 2002 werd
de rijksmonumentenstatus voor het complex ingediend.
Deze werd een jaar later door de staatssecretaris afgewezen.
Op de afwijzing is bezwaar ingediend en is een hoorzitting

op het ministerie gehouden. De staatssecretaris heeft nog
geen besluit genomen op het bezwaar.
Ondanks de voorbescherming heeft de gemeente
sloopvergunningen afgegeven voor de HBS-A en de Mulo.
Het bezwaar dat daarna is ingediend is door de gemeente
ongegrond verklaard. Tevens heeft de rechter op verzoek
van de gemeente de voorbescherming op beide scholen
opgeheven. Ook een bodemprocedure bij de Raad van State
tegen het bestemmingsplan mocht niet baten. Ondanks dat
de procedure tot sloop verscheidende malen is stilgelegd lijkt
toch het doek te vallen voor beide scholen. Inmiddels is de
Mulo-school al gesloopt. De belangwekkende HBS-A wordt
thans gesloopt.
De HBS-B en de zogenaamde Wijnkerk blijven gespaard en
krijgen een andere functie. De HBS-B wordt verbouwd tot
appartementen en parkeergarage waarbij de belangwekkende
gymzaal en dienstwoningen voor moeten wijken.
Ook dreigt de slopershamer voor de Hoeksteenkerk.
Hiervoor heeft de gemeente in april 2005 een
sloopvergunning verleend. Tegen deze vergunning is
bezwaar ingediend. Voor recente berichtgeving: zie de
website van het Haarlems Dagblad Eind 2005 is ook helaas
de Hoeksteenkerk ten offer gevallen.
2050
2061

Bloemendaal

Overveen, Behoud Stoop’s Bad (Bernadette)
Gemeentelijke monumentenbeleid/lijst

1990-1991
Gemeenteraad aanvaardt in okt. 2001 op ons verzoek een
motie waarbij voorbescherming in de gem. verordening
wordt geregeld. Eind mei 2003 is de nieuwe
monumentenverordening waarin de voorbescherming is
geregeld door de gemeenteraad vastgesteld. Verwachting
zomer 2003 met nieuw beleid en aanwijzing 50 objecten.
Feb. 2003 klachtbrief over trage gang van zaken verzonden;
gedeeltelijk is hier antwoord op gegeven; gemeente heeft
geen excuses aangeboden. Nieuw beleid thans uitgesteld tot
najaar 2003. Opnieuw in aug. een klachtbrief verzonden.
Hierover is met de gemeente overleg gevoerd en de
gemeente heeft excuses aangeboden. Eind oktober 2003 is
de concept-monumentenlijst de inspraak ingegaan. Hierop
hebben wij zienswijze ingebracht. Op 25-11-2003 heeft de
gemeente een infoavond voor belanghebbende waarop het
bezwaar kan worden toegelicht. Verder wordt begin 2004

2061 GW

Bloemendaal

Villa Look Out; Vijverweg 6

Heemstede

Heemstede, Behoud Res-Nova-complex
(Wim de Wagt, Arie Boezaard en
Bernadette)
Gem. monumentenbeleid

2100
2101

contacten onderhouden met de gemeente m.b.t. voortgang
c.q. uitbreiding van de lijst. Tevens heeft de gemeente te
kennen gegeven dat er toch een aanzienlijk aantal objecten
niet in het MSP is opgenomen. Hiervoor heeft men al
contact opgenomen met de RDMZ. Zoals verwacht zal de
RDMZ omtrent het verzoek van de gemeente geen reactie
geven zodat waarschijnlijk de rijksmonumentenstatusprocedures zullen moeten opgestart. Ook hier kunnen wij
i.s.m. Stichting Ons Bloemendaal een bijdrage leveren. Op
17 maart 2004 is hierover een gesprek met de wethouder.
Deze heeft toegezegd dat de rijkswaardige objecten alsnog
worden toegevoegd aan de gemeentelijke lijst indien de
rijksmonumentenstatusprocedure niet zal lukken. In juni
2004 is de eerste fase van de nieuwe gemeentelijke
monumentenlijst vastgesteld en zijn ongeveer 50 objecten
aangewezen. Deze lijst is te raadplegen op de website van de
gemeente Bloemendaal: www.bloemendaal.nl
okt. 2002 sloopvergunning afgegeven; bezwaar ingediend en
tevens verzoek tot plaatsing op gem. lijst; bezwaar op
sloopvergunning in feb. 2003 ongegrond verklaard;
Klachtbrief geschreven i.v.m. niet behandelen
monumentaanvraag i..c.m. gem. monumentenbeleid;
monumentaanvraag afgewezen; bezwaar tegen afwijzing
ingediend; sloopvergunning is intussen onherroepelijk
geworden; mei 2003 villa staat weer te koop; I.v.m. bezwaar
tegen aanwijzing gemeentelijk monument wil de gemeente
de zaak voorleggen aan de monumentencommisie. In
augustus behandeld door cie. bezwaar en beroep. In
september 2003 heeft B&W na advies van de cie. bezwaar en
beroep het beroep ongegrond verklaard. Inmiddels is de villa
gekocht door een aannemer die de villa in zijn oude luister
wil herstellen. Hiermee is de villa gered. Inmiddels hebben
wij besloten om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak
van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente de verleende
sloopvergunning laten intrekken
1988
dec. 2002 verzoek opneming voorbeschermingsartikel in
verordening; wordt waarschijnlijk meegenomen in

2101 WK

Heemstede

Woningcomplex Nova et Vetera,
Berkenlaan/Eikenlaan

2161 LE

Lisse

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek,
Vennestraat 22, 1922-1928, C.J. Blaauw

vaststelling nieuw beleid eind 2003. Medio 2004 niets meer
vernomen.
dec. 2002 aanvraag tot plaatsing op gem. monumentenlijst;
aanvraag afgewezen omdat de gemeentelijke
monumentenverordening 1991 m.b.t. gemeentelijke
monumenten destijds niet is gepubliceerd; bezwaar tegen
afwijzing ingediend; op 5 juni 2003 hoorzitting voor gem.
beroepscommissie; cie. adviseert B&W ons beroep
ongegrond te verklaren omdat de verordening m.b.t.
gemeentelijke monumenten niet is afgekondigd, dus niet
rechtsgeldig; dit is door B&W overgenomen.
Gebouwd als “onderdeel op afstand” van de Landbouw
Hogeschool Wageningen ten behoeve van onderzoek naar
plantenvirussen voor het herstel van de bloembollenhandel
met de Verenigde Staten. Het laboratorium was geplaatst op
de gemeentelijke monumentenlijst. Tijdens
onderhandelingen in 2003 voor vestiging van een voor de
economie van Lisse zeer belangrijke
bloembollenbemiddelingsbedrijf, is de monumentenstatus
over het hoofd gezien na het afsluiten van een
onderhandelingsovereenkomst met het bedrijf. Bij de
overeenkomst moest de gemeente het terrein vrij van
bebouwing opleveren hetgeen sloop betekent voor het
laboratorium. Prompt werd het daarna in december 2003
afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst. De
Vereniging Oud-Lisse heeft daarop de
rijksmonumentenstatus aangevraagd. De Raad voor Cultuur
was zeer positief en adviseerde tot plaatsing. Uiteraard was
de gemeente negatief. Inmiddels heeft de gemeente in juni
2004 de sloop- annex monumentenvergunning afgegeven
ondanks negatieve adviezen van de RDMZ en hun eigen
monumentencommissie. Hierbij is door het
Cuypersgenootschap bezwaar gemaakt.
In een recordtijd van 8 maanden heeft de staatssecretaris in
augustus 2004 de monumenten aanvraag afgewezen omdat
er in Wageningen al drie onderdelen van de Landbouw
Hogeschool zijn aangewezen als rijksmonumenten en dat
vindt de staatssecretaris genoeg. De staatssecretaris is in haar
besluit niet ingegaan op het positieve advies van de Raad van
Cultuur en heeft ze niet aangegeven waarom zij is afgeweken

van het positieve advies van de Raad. Verder is de
staatssecretaris niet ingegaan op de cultuurhistorische en
typologische waarde van het pand op nationaal niveau
waarbij is gebouwd als “onderdeel op afstand” van de
Landbouw Hogeschool. Ook het oeuvre van architect C.J.
Blaauw, één van de belangrijkste architecten van de
Amsterdamse School, heeft de staatssecretaris onvoldoende
uitgelicht. Wel vindt de staatssecretaris het pand van lokaal
en regionaal belang en dringt het gemeentebestuur op aan
om het pand alsnog weer op te nemen op de gemeentelijke
monumentenlijst. Het Cuypersgenootschap heeft tegen de
afwijzing op 1 oktober j.l. bezwaar ingediend.
Inmiddels heeft de gemeente ons bezwaar tegen de sloopannex monumentenvergunning ongegrond verklaard. Bij de
rechtbank heeft het Cuypersgenootschap tegen het besluit
van de gemeente beroep aangetekend om de
sloopvergunning van tafel te halen. De gemeente daartegen
heeft bij de rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd
omdat de thans lopende procedures vertragend zouden
werken en bang is dat alsnog het te vestigen
bloembollenbemiddelingsbedrijf Lisse verlaat. Begin februari
2005 heeft de rechter bepaald dat de voorlopige voorziening
aan de gemeente zal worden toegekend per 1 mei 2005 om
de staatssecretaris de tijd te geven om een besluit op het
bezwaarschrift te nemen. Dit betekent dat de gemeente Lisse
vanaf 1 mei a.s. het bollenlab kan gaan slopen tenzij de
staatssecretaris bepaalt dat alsnog het laboratorium wordt
aangewezen als rijksmonument. Inmiddels heeft de
staatssecretaris het bezwaar ongegrond verklaard zodat de
weg vrij kwam voor sloop. Inmiddels heeft de gemeente zijn
snode klus geklaard en is het lab gesloopt.
2211
2220
2225
2225 JJ

Katwijk aan Zee

Noordwijkerhout, Behoud kapel (Gert)
Katwijk, Plaatsing monumenten op
gemeentelijke monumentenlijst (Gert, Leo)
Katwijk, Behoud Herv. Jeugdhuis (Leo)
Rotterdams Zeehospitium, Drieplassenweg
17, hoofdgebouw uit 1914

1993-1994
1992-1993
2000
Hoofdgebouw bedreigd met sloop; in 2002 door B&W
spontaan geplaatst op gemeentelijke monumentenlijst
ondanks negatief advies monumentencommissie; mei 2003
aanvraag sloop gepubliceerd; vervolgens zienswijze tegen
voornemen sloop ingediend; sloopvergunning door B&W

2225 XJ

Katwijk aan Zee

2240
2240
2240

geweigerd; juli 2003 nieuw plan met behoud hoofdgebouw
ingediend; we hebben wel bezwaren tegen sloop
portierswoning en vm. school tegen hoofdgebouw; Ook
zullen wij zienswijze indienen tegen een aantal facetten
m.b.t. indeling terrein waarbij behoud en herstel van de
historische structuur bepalend is. Vanaf dec. 2003 tot en met
maart 2004 heeft LD zitting genomen in de door de
gemeente ingestelde klankbordgroep over de indeling van
het terrein.
Vroeg en gaaf voorbeeld van sociale woningbouw in een
vissersdorp. Het complex dient gerenoveerd te worden. Met
de gemeente en de Woningbouwverening is
overeenstemming tot behoud van het grootste deel van het
complex. Om redenen van budgettaire aard is besloten tot
sloop van het zuidelijk deel en vervanging door karakterloze
bebouwing met parkeergarage. Het overige te behouden
gedeelte is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst.
Inmiddels is bezwaar gemaakt tegen de inmiddels verstrekte
sloopvergunning. Dit bezwaar is in maart 2004 ongegrond
verklaard.

Sluisweg 69-115/Meerburgkade e.o.
Volkswoningbouw De Rode Buurt, 19161923, H.J. Jesse

Wassenaar, Behoud Zusterhuis (Gert)
Wassenaar, Behoud Huize Maritima (Gert)
Wassenaar, Behoud Bonifaciusschool van
Co Brandes (Gert)
Wassenaar, Behoud Johannahuis (Gert)
Johannahuis, Schouwweg 72

2240
2243 BJ

Wassenaar

2244 EG

Wassenaar-Zuid

Geref. Bloemcampkerk, Bloemcamplaan,
1941, A.T. Kroon

2264 XZ

Leidschendam

Dr. Neherlaboratorium PTT met toren voor
meetapparatuur, 1953-1955, S.J. van
Embden

1992-1993
1994
1995
1999-2000
rijksmonumentenstatus-aanvraag reeds jaren in behandeling
bij RDMZ om te voorkomen dat sloop zal plaatsvinden in
het inmiddels op de indicatieve lijst van het MSP geplaatste
pand. In februari 2004 is het pand eindelijk geplaatst op de
rijkslijst.
2001 Verzoek tot plaatsing op de gem.. monumentenlijst;
leegstaande kerk inmiddels gekraakt; inmiddels geplaatst op
de gemeentelijke monumentenlijst
is opgenomen in boekwerk Toonbeelden van wederopbouw;
KPN heeft eind 2002 een sloopaanvraag gedaan; B&W heeft
de aanvraag aangehouden i.v.m. studie monumentstatus;
april 2003 B&W wil sloopvergunning afgegeven; onder druk
van de gemeenteraad heeft een groot deel van de bevolking
tijdens een hoorzitting in mei 2003 uitgesproken voor

2283 VH

Rijswijk ZH

2290
2300
2300
2300
2312 KM

Leiden

behoud; op 1 mei j.l. is de aanvraag tot plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst uitgegaan. RDMZ heeft
dringend aan de gemeente verzocht om het complex te
behouden. In 2005 bestaat het 50-jaar. Overwogen wordt
om eind 2003 of in 2004 een rijksmonumentenstatus
aanvraag in te dienen. Begin 2004 komt het complex leeg. Er
komt in 2004 een onderzoek naar een passende bestemming
voor dit complex. Hiermee is sloop voorlopig van de baan.
Belangrijk voorbeeld van Bossche Schoolkerkbouw. Kerk is
per 1 juli 2003 gesloten; door het kerkbestuur is
sloopvergunning aangevraagd. Historische vereniging en
monumentencommissie zijn tegen sloop. Stichting Henri
van Abbe heeft aanvraag tot gemeentelijk monument
ingediend. Wij hebben datzelfde gedaan op 1 mei j.l. Begin
november 2003 heeft B&W ons meegedeeld dat zij het
voornemen hebben om de monumentenaanvraag af te
wijzen. Wij hebben op dat besluit zienswijze uitgebracht. In
feb. 2004 heeft B&W de aanvraag definitief afgewezen met
dezelfde motivering als in november. Stichting Henri van
Abbe zal een voorlopige voorziening aanvragen en bezwaar
aantekenen. De voorlopige voorziening is behandeld op 11
mei 2004. Deze is door de rechter afgewezen. Ook het
bezwaar tegen sloop is opnieuw door de gemeente
afgewezen zodat de weg vrij is gekomen voor sloop van dit
belangrijke wederopbouwkerk. De vrijstaande klokkentoren
blijft voorlopig nog gehandhaafd. Inmiddels is de kerk
medio 2004 gesloopt.

RK-St. Benedictuskerk, Huis te Landelaan,
1957-1959, J. de Jong

Wateringen, Behoud raadhuis (Gert)
Leiden, Behoud Militair Invalidehuis met serre
(Gert en Rens)
Leiden, Behoud Vrouwengevangenis (Gert)
Leiden, Behoud trap Schouwburg (Gert)
Elisabethziekenhuis, Hooigracht 15

1992
1991-1995
1994
1996-1997
bedreigd met sloop; aankondiging aanvraag
rijksmonumentenstatus; projectontwikkelaar heeft zich
teruggetrokken en het pand verkocht aan de Stichting
Studentenhuisvesting; inmiddels geplaatst op gem.
monumentenlijst; art.3-aanvraag ingediend en
voorbeschermd; negatief advies van de gem.; staatssecretaris
heeft aanvraag afgewezen; motivering mij niet bekend; GK

zal niet in beroep gaan tegen het besluit omdat het al
inmiddels op gemeentelijk niveau beschermd is.
2343
2500
2583 SH

2590
2691
2700
3000
3100
3100
3300
3300
3500
3500
3500
3500
3700
3700

Oegstgeest, Behoud Jelgersmakliniek te Oegstgeest
1996
(Gert)
Den Haag, Behoud Gebouw en depot
1985-1987
Algemeen Rijksarchief (Wies en Bernadette)
Den Haag-Duindorp Volkswoningbouw Pluvier- en Meeuwenhof

Scheveningen, Behoud Nieuwe Kerk (Gert)
‘s-Gravenzande, Behoud postkantoor (Gert van
Kleef)
Delft, liturgische aanpassing interieur Maria
van Jessekerk (Gert, Arjen Looyinga)
Stukken van Gert aanwezig
Rotterdam, Behoud Bergsingelkerk (Leo)
Vlaardingen, Behoud toren St. Johannes de
Doperkerk
Vlaardingen, Behoud Pniëlkerk (Bernadette)
Dordrecht, Behoud tuincomplex rond de
“vulkaan” op Soekasari, Park Merwestein
(Bernadette)
Dordrecht, Behoud hoekpand Vrieseweg 82
(Bernadette)
Utrecht, behoud hoofdgebouw II van het
AZU (Ton Bals en Bernadette)
Utrecht, Handhaving sacramentsaltaar in
Catharinacathedraal (Rens)
Utrecht, Gevangenis Wolvenplein
(Bernadette)
Utrecht, Herbestemming Hiëronymushuis
(Rens)
Zeist, Behoud en afwikkeling sloop MSPvilla Lageweg 8 (Gert)
Zeist, Ontwikkelingen rondom landgoed Schoonoord
(Wies)

1998
1990
1984-1988
1999-2000
1985-1987
1997
1993
1996
1987-1989
1994
1999
1999
1995
1998

MSP-rijksmonumenten dreigen gesloopt te worden; RDMZ
heeft geen bezwaar tegen afgifte sloopvergunning; Adhesie
aan actiegroep; 2002-2003 er zijn kansen tot behoud; de
laatste berichten zijn dat het toch niet goed afloopt.
Inmiddels is in 2004 een groot gedeelte van het complex al
gesloopt.

3900
4251
4350
4500
4550
4600
4601
4751
4800
4800
4818 RA

Breda

5046 LP

Tilburg-Hasselt

Rhenen, Behoud Wilhelminamavo (Hein)
Werkendam, Behoud herenhuis Hoogstraat
24a (Willem-Jan)
Middelburg, Behoud seinhuis (Hein)
Oostburg, Behoud Kantongerecht van
Friedhoff (Bernadette)
Hulst, Behoud interieur Maristenkapel (Wies)
Bergen op Zoom, Behoud postkantoor (Gert &
Bernadette)
Bergen op Zoom, Behoud H. Maagdkerk
(Erik Dolné)
Oud-Gastel, Behoud St.
Jozefklooster/Schippersinternaat (Wies)
Breda, H. Hartkerk (Wies en Erik Dolné;
actie loopt nog steeds)
Breda, Behoud Sunny Cottage,
Wilhelminapark 1 (Erik Dolné)
H. Hartkerk, Baronielaan 22

Hasseltsekerk, Hasseltstraat 198, 1897-1898,
A.G. de Beer

1995
1996
19991996
1998
1995-1997
1985-1986
1987-1989
19841986
In dec. 2001 aangewezen tot rijksmonument; eigenaar heeft
bezwaar tegen aanwijzing aangetekend; bezwaar tegen afgifte
sloopvergunning door de rechtbank gegrond verklaard;
staatssecretaris heeft bezwaar van de eigenaar tegen de
aanwijzing ongegrond verklaard ondanks negatief advies van
de bezwarencie. OCW. Begin november 2003 is de zaak
door de rechtbank behandeld. De rechtbank heeft het
bezwaar van de eigenaar afgewezen. Ook de Raad van State
heeft in september 2004 het beroep van de eigenaar
definitief afgewezen zodat na bijna 20 jaar strijd de kerk
definitief is beschermd. Nu moet worden gezocht naar
definitieve herbestemming en herstel van de kerk.
Voormalige RK-kerk zou verbouwd worden tot
wijkcentrum. Bekapping en vieringtoren op 11-7-2003 door
brand verwoest; Overige delen kerk met gewelven zijn
behouden gebleven; terstond aanvraag tot plaatsing op
gemeentelijke monumentenlijst ingediend plus pleidooi tot
behoud; de monumentencommissie heeft negatief
geadviseerd; motivering is mij nog niet bekend; Het college
heeft overeenkomstig het advies besloten. Tegen het besluit
is bezwaar gemaakt wegens het ontbreken van de motivatie
van het besluit. Overigens is bekend geworden dat de kerk

behouden blijft en versoberd word hersteld. Hierbij worden
de gewelven niet hersteld. De verbrande neogotische
vieringtoren wordt vervangen door een modern exemplaar.
In mei 2004 is het bezwaar tegen de afwijzing als
gemeentelijk monument ongegrond verklaard.
5103
5583
5595
5600
5688
5715
5800

Venray

Dongen, Behoud Laurentius en Jozefkerk
(Wies)
Waalre, Sloop MSP-pand Lissevenlaan 8 te
Waalre (Wies)
Leende, Behoud torenportaal (Wies)
Eindhoven, Behoud front Van
Abbemuseum (Bernadette)
Oirschot, Behoud klooster en internaat
Nazareth (Wies)
Lierop, Behoud Henricusgesticht
Vredeskerk

1998-1999
1995
1996-1997
1993-1996
1988
1988-1989
Het Cuypersgenootschap heeft in mei 2001 een verzoek
gedaan aan de gemeente Venray om de kerk te plaatsen op
de gemeentelijke monumentenlijst. Er was door de gemeente
al een sloopvergunning afgegeven op grond van de
Woningwet. Door een actief plaatselijk comité werd actie
gevoerd om de kerk te behouden. Dit heeft geresulteerd dat
de gemeente de kerk voor een half jaar op de gemeentelijke
monumentenlijst is geplaatst om een adempauze in te lassen.
Inmiddels is de kerk verkocht aan de Thuiszorg-NoordLimburg dat de kerk verbouwd tot hun kantoor. Hierbij is
sloop van de kerk van de baan. Wel heeft het
Cuypersgenootschap in december 2001 een verzoek aan de
gemeente gedaan om de kerk definitief te plaatsen op de
gemeentelijke lijst.
De kerk uit 1963-1964 is een belangrijk voorbeeld van
moderne kerkbouw uit de periode 1955-1965. Het is één van
de weinige kerken uit het oeuvre van architect Th. Boosten
die nog niet aan de slopershamer ten offer is gevallen. Zijn
kerken in Eindhoven (H. Pius X), Maastricht (H. Familie) en
Heerlen (H. Pius X) zijn reeds tot puin vermalen. Resteren
nog zijn kerken in Valkenburg en Maastricht (H. Anna).
Verder is de kerk gebouwd als een monument voor vrijheid
en vrede. De grote monumentale natuurstenen plakkaten
aan de gevel herinneren aan de bevrijding van Zuid-

5821 BL

Vierlingsbeek

NS-station

Venlo

Venlo, OLV. kerk (advies inzake wijzigingen 1985
interieur)
Venlo, Behoud retraitehuis Manresa (Jan & 1999-2000
René)
Watertoren, 1958, A. van Eck

5900
5900
5915 PA
5920
5975
6000
6040
6040
6040
6040
6040
6060
6093
6101
6200
6291 HK

Nederland in 1944. Vooral de klokkentoren is een
monument dat ondermeer herinnert aan steden die in de
Tweede Wereldoorlog zijn gebombardeerd. De
gebeeldhouwde opschriften van de steden op de toren
getuigen hierover
Bedreigd; aanvraag gem. monumentenlijst ingediend;
inmiddels heeft B&W de sloopvergunning afgegeven; de
monumentenaanvraag is begin 2004 afgewezen

Vaals

Tegelen, Kasteel de Holtmuhle;
kroonberoep tegen de restauratie
(Bernadette)
Sevenum, Behoud H. Hartschool
(Bernadette)
Weert, Behoud Paterskapel
Roermond, Teeken- annex Ambachtsschool
(Bernadette)
Roermond, Ursulinenkapel van Jos. Cuypers
(Bernadette)
Roermond, Behoud watertoren bij het
spoorwegemplacement (Bernadette)
Roermond, Behoud Ernst Casimirkazerne
(Bernadette)
Roermond, Roersingelplannen met behoud
complex Cillekens-Dreessens (Willem
Cartigny & Bernadette)
Vlodrop, Behoud St. Ludwigcollege
(Bernadette, René)
Heythuysen, Behoud Missiekapel
Echt, Behoud station (Bernadette en Hein)
Behoud 19e-eeuwse interieur St. Servaaskerk
te Maastricht (Wies & Bernadette)
RK-Sint Jozefkerk, Kolmondstraat 1, 19551958, J.H.A. Huysmans

ondanks pogingen tot behoud is de watertoren in april 2004
gesloopt

1988
1987
1988
1984-1996
1984
1994
1998
1998-1999
19971985-1987
1985-1986
1984-1985
Belangrijke wederopbouwkerk; inmiddels gesloten; gem.
oppert naar sloop t.b.v. bouw zgn. Brede School; maart 2003

verzoek tot plaatsing op de gem. monumentenlijst ingediend;
juni 2003 ondanks uitgebreide adhesiebetuiging van de
RDMZ heeft de gem. besloten tot sloop van de kerk. Zij
vinden realisatie van de school belangrijker dan behoud van
de kerk. Op ons verzoek hebben zij ook de RDMZ ingelicht
over hun standpunt. De sloopvergunning moet nog worden
afgegeven. Juridisch is deze zaak verloren aangezien de
gemeente in hun verordening niet de mogelijkheid heeft
opgenomen tot aanwijzing van panden op de gemeentelijke
monumentenlijst. Ook hier komt de redding te laat omdat
het net nog geen 50-jaar oud is. In juli 2004 is men
begonnen met de sloop en is het doek gevallen.
6400
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6600
6600

Heerlen, Behoud Technische School
(Bernadette)
Nijmegen, Canisiuscollege (Wies) alleen
stukken uit 1992 aangetroffen
Nijmegen, Bedreiging 7 kerkgebouwen
(Wies en Erik Dolné)
Nijmegen, Bescherming grafmonumenten
RK-kerkhof (Wies en Erik Dolné)
Nijmegen, Behoud landhuis Oud-Heyendaal
(Willem Jan Pantus i.s.m. Heemschut)
Nijmegen; Behoud en herbestemming van
kloosters (Wies en Erik Dolné)
Nijmegen, Behoud Canisiusziekenhuis en
Verrijzeniskerk (Wies)
Nijmegen-Neerbosch, Plaatsing kapel
Dominicuscollege op rijkslijst (Wies)
Nijmegen, Behoud RK-weeshuis en Titus
Brandsmakapel op de Hessenberg (WillemJan)
Nijmegen, Reactie op aanleg busbanen (Wies)
Nijmegen, Reactie op herbouw Valkhof
(Willem-Jan)
Nijmegen, reconstructie torens spoorbrug
(René en Hein)
Druten, ontwikkelingen rondom H. Ewaldenkerk
(Jan Dekkers)
Druten, verzet tegen afvoer

1996
1984-1992
1984-1987
1985-1987
1987
1988-1997
1988-1992
1989-1990
1992-1999
1996
1996
2000
19851988

7200
7204 NK

Zutphen

Bolderhofcomplex van de gemeentelijke
monumentenlijst (Jan)
Arnhem Kleine Eusebiuskerk
(adhesiebetuiging? corresp. met plaatselijke
actiegroep)
Militaire vliegveldbebouwing uit de Duitse
bezetting “luchtvaartarcheologie” (René)
Oosterbeek, Behoud bungalow Masselink,
Pietersbergseweg 50 te Oosterbeek (Wies)
Beltrum, GSM-antennes aan kerktoren (Leo,
Vladimir)
Zutphen, Behoud Hubertusgesticht (Wies)
Huis van Bewaring, Lunettestraat

7311 NZ

Apeldoorn

Station NS, 1875-1876/1911-1912

7554 PL

Beckum (Hengelo
ov.)

Hengelo Ov., interieur Lambertuskerk
1999(René)
Boerderijcomplex 't Wolfkate, Wolfkaterweg
75, 19e-eeuw

7606 JP

Almelo-West

6800
6800
6861
7156

7550

St. Willibrordkerk, 1965, J. de Jong met
muurschilderingen van Strawinski jr.

1984-1990
19971997-1998
2000
1988
Medio 2002 rijksmonumentenstatus aangevraagd en
voorbeschermd. Eind augustus 2003 door de staatssecretaris
afgewezen. Inmiddels bezwaar gemaakt tegen de afwijzing.
Dit bezwaar is in juni 2004 ongegrond verklaard.
Bedreigd; gemeenteraad wil behoud; college B&W wil sloop;
door diverse instanties wordt druk uitgeoefend op het
college. Voorjaar 2003 pleidooi tijdens zitting gemeenteraad
voor behoud. Inmiddels intern besloten dat het object
monumentwaardig op locaal niveau geniet. In december
2003 heeft B&W onder druk van de bevolking besloten dat
het station behouden blijft en weer in de vooroorlogse
toestand wordt teruggebracht.
Maart 2003 rijksmonumentenstatus aangevraagd. Inmiddels
voorbeschermd. De Raad voor Cultuur heeft op 4-12-2003
een positief advies gegeven omdat dit een zeer bijzonder en
compleet boerderijcomplex betreft. Ook de gemeenteraad
heeft positief geadviseerd. Op 27 januari 2005 heeft de
staatssecretaris de boerderij aangewezen als rijksmonument.
Eigenaar wil kerk en klooster slopen t.b.v. realisatie
woningcomplex; Eind maart 2003 verzoek tot plaatsing op
gem. monumentenlijst ingediend; de monumentencie. heeft
al in sept. 2002 een positief advies gegeven omtrent behoud;
ook RDMZ pleit voor behoud en zijn in onderhandeling
met de gemeente; Juli 2003 de gem. heeft een
sloopvergunning voor de kerk en klooster afgegeven; onze

monumentenaanvraag is bewust door de gem. nog niet in
behandeling genomen i.v.m. de voorbescherming die dan
van kracht wordt; Bezwaarschrift ingediend tegen
sloopvergunning. Tevens klachtbrief verzonden wegens het
niet in behandeling nemen van onze monument-aanvraag.
Stichting Henri Van Abbe heeft bij de rechter voorlopige
voorziening aangevraagd. Inmiddels heeft het college de
monumentenaanvraag afgewezen. Bezwaar is ingediend
wegens de gebrekkige motivering en behandelingsfase.
Bezwaarschrift behandeld door de plaatselijke cie. Bezwaar
en Beroep. Deze heeft het bezwaar omtrent de afwijzing van
de monumentenaanvraag gegrond verklaard. Het bezwaar
op de sloopvergunning acht de commissie ongegrond. B&W
van Almelo heeft in dec. 2003 beide bezwaren ongegrond
verklaard. Beraden wordt om in beroep te gaan bij de
rechtbank. Stichting Henri Van Abbe heeft inmiddels weer
een voorlopige voorziening aangevraagd. Mede namens ons
genootschap start de Stichting Henri Van Abbe met de
bodemprocedure bij de rechtbank. De voorlopige
voorziening is door de rechter afgewezen zodat helaas de
weg vrij is gekomen om de kerk te slopen. Met
samenwerking van de gemeente zullen de belangrijke
schilderingen van Stravinsky (zoon van de componist)
worden gedemonteerd en worden herbestemd. Inmiddels is
de kerk gesloopt. Als pleister op de wonde is er nog een fraai
afscheidsboek over de geschiedenis en architectuur van de
kerk verschenen.
7833
8131
8260
8601
8615

Behoud stations in Drenthe (w.o. Nieuw
Amsterdam), Friesland en Groningen (Gert van
Kleef)
Heino, Buitenplaats Het Nijenhuis
(Bernadette)
Kampen, Behoud stadsziekenhuis
Engelenbergstichting (Wies)
Sneek, St. Martinuskerk (correspondentie
met pastoor L. van Ulden)
Blauwhuis en Roodhuis, plaatsing RK-kerken op
rijkslijst (Peter Karstkarel, Sible de Blaauw, Gert
van Kleef)

1986-1987
1997-1998
1999
1984
1986-1990

8651 EG

IJlst

Schaatsfabriek fa. Nooitgedacht, Eegracht
12, bestaande uit “gelesteentjesgebouw” uit
1893-1899, het “betongebouw” uit 19121918, een verbindingsstuk tussen beide
gebouwen en een deels afgebroken
schoorsteen

8917 CR

Leeuwarden

RK-Bonifatius Hospitaal, Mr. P.J.
Troelstraweg 78, 1931-1935, Bureau Ed.
Cuypers

Complex wordt bedreigd met sloop. Begin 2003
rijksmonumentenstatus aangevraagd en inmiddels
voorbeschermd. De gemeente Wymbritseradiel heeft
negatief geadviseerd. De Raad voor Cultuur adviseerde
positief omdat de fabriek bijna synoniem is voor Friesland
vanwege de schaatsen, het gereedschap en later het houten
speelgoed dat er werd vervaardigd. Verder acht de Raad de
fabriek bouwhistorisch interessant vanwege de vroege
toepassing van een paddenstoelvloer in het “betongebouw”.
De gemeente heeft de sloop-procedure in werking gesteld.
Desondanks is de aanvraag door de staatssecretaris begin
2004 afgewezen. Tegen de afwijzing is bezwaar ingediend.
Inmiddels heeft de gemeente ondanks voorbescherming
zonder kennisgeving aan het Cuypersgenootschap een
monumenten annex sloopvergunning verleend zodat
inmiddels het grootste deel van het complex onder de
slopershamer is gevallen. Slechts een klein deel blijft
bewaard. Door de sloop is het bezwaar tegen de afwijzing
van de rijksmonumentenstatus inmiddels achterhaald.
Dit belangrijke ziekenhuis is op de MSP-lijst geplaatst.
Doordat het gebouw en terrein naderhand is gewijzigd heeft
de Raad van Cultuur een negatief advies gegeven. N.a.v. het
negatieve advies van de R.v.C. heeft de staatssecretaris het
niet geplaatst op de rijkslijst. Overigens heeft de
gemeenteraad wel een positief advies gegeven. Het
ziekenhuis wordt in de toekomst bedreigd. Aan ons is het
verzoek gedaan om actie te ondernemen. Een hernieuwde
rijksmonumentenaanvraag heeft geen zin omdat er geen
nieuwe feiten zijn. Een gemeentelijke monumentenaanvraag
heeft wel zin. Probleem is dat Leeuwarden geen
voorbeschermingsartikel heeft opgenomen in zijn
verordening. Aan de gemeenteraad is een verzoek gericht tot
opneming van de voorbescherming. Tevens is formeel een
verzoek aan B&W gericht tot plaatsing van het ziekenhuis
op de gemeentelijke monumentenlijst. Inmiddels is in
december 2003 door de eigenaar een sloopvergunning voor
het hospitaal aangevraagd. Deze is in maart verleend zonder
publicatie c.q. afkondiging. Tegen deze sloopvergunning is
pro forma bezwaar aangetekend. Verder heeft B&W de
gemeentelijke monumentenaanvraag in april 2004 afgewezen

op grond van bestaande afspraken met de eigenaar. Hierop
is bezwaar gemaakt wegens onzorgvuldige behandeling en
het feit dat de monumentencommissie niet is geraadpleegd,
wat wel in de gemeentelijke verordening is voorgeschreven.
In het verweerschrift heeft de gemeente de onzorgvuldige
behandeling toegegeven en de afwijzing nader uitvoerig
gemotiveerd en verder weergegeven dat de
monumentencommissie reeds positief advies heeft gegeven
tijdens de MSP-procedure. Desondanks is het bezwaar in
september 2004 ongegrond verklaard. Wel heeft de
gemeente toegezegd, dat getracht wordt om de
monumentale delen van het hospitaal te behouden en te
integreren in de “nieuwbouw”.
9600
9640
9663
9675
9693

Hoogezand-Martenshoek, Behoud Martinuskerk
(Gert)
Veendam, Behoud Jugendstilpanden (Gert van
Kleef)
Nieuwe Pekela, Behoud stoomhoutzagerij (Leo)
Winschoten, Kleurstelling synagoge (Leo)
Nieuweschans, Behoud postkantoor (Leo)

1990
1988
1999-2001
1999-2000
1999-2000

