Monumenten en Cultuurhistorie
Hier geldt altijd een regulier welstandsniveau, ongeacht het gebied.

Vergunningvrij?
Ook voor monumenten, zijn er (ondergeschikte) bouwactiviteiten waarvoor u geen
vergunning hoeft aan te vragen. U kunt dit nagaan
op www.omgevingsloket.nl. Wel is de excessenregeling van toepassing.

Ambitie van de gemeente
Onderstaande 11 uitgangspunten gelden als algemeen kader bij de beoordeling van
restauraties en wijzigingen aan monumenten. Voor eigenaren en gebruikers, die
initiatieven ontwikkelen voor hun monumenten, dienen de uitgangspunten als
richtlijn, ontwerpkader en inspiratiebron.

Regels:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05.01. Monumenten zijn van maatschappelijk belang
05.02. Herbestemming
05.03. Bewaar en versterk de relatie tussen het monument en zijn omgeving
05.04. Monumentale waarden als onderlegger
05.05. Behoud gaat voor vernieuwen
05.06. Behoud constructies, materialen, kleuren en details
05.07. Het lezen van de historische ‘lagen’
05.08. Respecteer de stijl en structuur van het monument
05.09. Reclame
05.10. Installaties
05.11. Duurzaamheid

05.01. Monumenten zijn van maatschappelijk belang
Iedere burger heeft wel een bepaalde binding met zijn leefomgeving. In de beleving
en waardering van onze leefomgeving spelen monumenten vaak een grote rol. De
manier waarop we kijken naar onze monumenten is echter voor iedereen
verschillend. Historici zien in het gebouwde erfgoed tastbare sporen van de wijze
waarop onze voorouders het dagelijks leven vorm gaven. Architecten bewonderen
bouwwerken om het interessante en inspirerende ontwerp. Voor veel mensen zijn ze
simpelweg vertrouwde ijkpunten in hun bestaan. Het is dan ook in het belang van
ons allemaal dat deze ijkpunten worden gerespecteerd. Daarom kan het Rijk of de
gemeente Duiven besluiten om een gebouw of gebied een beschermde status toe te
kennen. We spreken dan over een rijksmonument of een gemeentelijk monument.
De diversiteit binnen deze categorieën is groot. Het monumentenbestand loopt
uiteen van kerken en kloosters tot woonhuizen, bedrijfsgebouwen en vestingwerken.
De monumenten geven zo een beeld van het leven in vroeger tijd.

05.02. Herbestemming
Het voortbestaan van beschermde monumenten is het beste gewaarborgd door
regelmatig onderhoud en gebruik. Om dat te stimuleren worden eigenaren van
beschermde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten tegemoet gekomen
met aantrekkelijke financieringen en eventueel belastingaftrekmogelijkheden of
subsidiebijdragen. Het komt voor dat een monument niet meer gebruikt kan worden
voor zijn oorspronkelijke functie. Om het van een vitale toekomst te verzekeren, is
het vinden van een passende herbestemming dan een oplossing. Meestal is het op
zo’n moment nodig om het monument enigszins aan te passen of te verbouwen. Bij
deze veranderingen zal steeds gezocht moeten worden naar een goede balans
tussen de mogelijkheden van het monument en de wensen voor eigentijds gebruik.
Het behoud van het bijzondere karakter van het beschermde monument en de
waardevolle elementen die het bevat vormen hierbij het uitgangspunt.

05.03. Bewaar en versterk de relatie tussen het monument en zijn
omgeving
Waar is het monument gelegen? De situering van een monument, de grondsoort van
de ondergrond, de opbouw van het landschap of het stratenpatroon eromheen: het
zijn allemaal factoren die het monument inbedden in zijn specifieke context en van
invloed zijn geweest op de (bouw)geschiedenis van het monument. De geografische
en maatschappelijke context zegt vaak iets over de functie, het type en de uitstraling
van het monument. Het is van belang dat bij wijzigingen aan een monument wordt
aangesloten bij de specifieke karakteristieken van de omgeving.

05.04. Monumentale waarden als onderlegger
Historische bouwwerken vertellen hun eigen verhaal, hebben hun eigen bouw- en
gebruiksgeschiedenis en bijzondere kenmerken. Voordat een bouwplan voor
wijzigingen aan een monument wordt gemaakt, is het belangrijk dat er een goed
beeld bestaat van de aspecten die juist dat monument waardevol maken. Alleen op
basis hiervan kan bij plannen het benodigde maatwerk worden geleverd. Een eerste
bron voor het achterhalen van de waarde is de zogenaamde redengevende
beschrijving, die van ieder beschermd monument is gemaakt. Deze beschrijving is
vooral juridisch bedoeld en geeft vaak niet voldoende informatie over de specifieke
waarden om een verantwoord plan te kunnen maken. Nader onderzoek naar de
bouwkundige, bouwhistorische, kunst- en architectuurhistorische, cultuurhistorische
of technische aspecten van het monument is in veel gevallen nodig. De gegevens uit
de redengevende beschrijving en het aanvullende onderzoek dat eventueel wordt
uitgevoerd, vormen een belangrijke onderlegger bij het opstellen van plannen. Bij de
beoordeling van de plannen zal worden getoetst of de monumentale aspecten van
het monument voldoende worden gerespecteerd.

05.05. Behoud gaat voor vernieuwen
Een algemeen uitgangspunt bij het omgaan met een monument is: behoud gaat voor
vernieuwen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderhoud is dit uitgangspunt van
groot belang. Het behoud van het monument, en van alle bijbehorende onderdelen
van dat monument, heeft altijd de voorkeur boven vernieuwing, al is herstel of
vervanging van onderdelen van tijd tot tijd noodzakelijk. Bij vernieuwing gaat er
onherroepelijk historisch materiaal verloren. Het is een beslissing die maar één maal
genomen kan worden. Moet er toch iets worden gewijzigd of vernieuwd, dan is het
huidige beschermde monument - de optelsom van ontwerp, hoofdvorm, materiaal,
uitvoering en details - het uitgangspunt. Dat is immers het geheel dat om
weloverwogen redenen op de monumentenlijst is geplaatst en/of in het
bestemmingsplan is opgenomen. Bij wijzigingen draait het telkens om het vinden van
een goede balans tussen de wensen van de gebruiker en de mogelijkheden die het
monument biedt.

05.06. Behoud constructies, materialen, kleuren en details
Het bijzondere van monumenten wordt in hoge mate bepaald door de zichtbare
ouderdom en de daadwerkelijke beleving van die ouderdom. Deze komen niet alleen
tot uitdrukking in de bouwstijl, maar ook in de manier waarop materialen zijn verwerkt
en de wijze waarop ze verouderen. Behoud van historisch bouwmateriaal is daarom
een belangrijk punt. Een ander essentieel aspect is de wijze waarop onze
monumenten zijn gebouwd: hoe de constructie in elkaar steekt en hoe details en
afwerking zijn uitgevoerd. Deze aspecten vertellen namelijk over de tijd waarin het
monument gebouwd is, de plek waar het staat, de functie die het had. Constructie,
materiaal, afwerking en detail bepalen de fysieke ouderdom van het monument en
zijn essentieel voor de monumentale waarde.

05.07. Het lezen van de historische ‘lagen’
Slechts weinig monumenten zijn sinds de bouw of aanleg geheel onveranderd
gebleven. De aanpassingen die in de loop van de tijd zijn gedaan, horen bij de
geschiedenis van het monument. Hoewel sommige wijzigingen wellicht onlogisch
lijken, of misschien zelfs detoneren ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp van
het monument, zeggen zij altijd iets over maatschappelijke en functionele
ontwikkelingen. De wijzigingen kunnen dan ook waardevol zijn vanuit architectonisch,
landschappelijk of bouw- en cultuurhistorisch oogpunt. Bij nieuwe toevoegingen
wordt vaak geadviseerd deze op een eigentijdse manier vorm te geven. Zo blijft de
bouwgeschiedenis voor volgende generaties duidelijk. Een rijke bouw- en
gebruiksgeschiedenis maken monumenten interessant.

05.08. Respecteer de stijl en structuur van het monument
De toegepaste bouwstijl vormt een belangrijk onderdeel van het karakter en de
uitstraling van het monument. En daarmee van de waarde van het monument. Een
bouwstijl is herkenbaar in het ontwerp van de hoofdvorm, de plattegrond, de indeling
van de gevels, de gebruikte materialen, de toegepaste afwerking en de vormgeving
van details en decoraties.

05.09. Reclame
Om de harmonie met deze waarden te bereiken, dienen reclame-uitingen zorgvuldig
te worden afgestemd op de specifieke architectuur van het pand. Reclame-uitingen
dienen gekenmerkt te worden door een gebruik van traditionele middelen,
materialen, vormen en kleuren. Voorbeelden van traditionele middelen zijn het
uithangbord en het beletteren van kroonlijsten of luifels boven entree of etalage
partijen. Uiteraard is het van groot belang dat de reclameaanduiding op harmonieuze
manier opgenomen wordt in de architectuur van het pand of zelfs daartoe bijdraagt.
Felle kleuren, grote ongelede vlakken met reclameboodschappen evenals
lichtbakken zijn ongewenst doordat zij onvoldoende passen in de traditionele
karakteristiek. Het aanlichten van losse letters op gevel of luifel is daarom gewenst.
•
•
•
•
•

gebruik van traditionele middelen, materialen, vormen en kleuren.
bescheiden uithangbord boven entree of etalage partijen.
naamsaanduiding in de vorm van losse letters, afgestemd op de gevel
harmonische afstemming op de specifieke architectuur van het pand
geen lichtbakken (eventueel beperkt aanlichten van de reclame)

05.10. Installaties
Later aangebrachte technische installaties zoals airco-units, schotelantennes en
afvoerpijpen, zijn toegevoegde elementen aan een gebouw en eigenlijk niet als
architectonisch onderdeel te beschouwen.
•
•
•
•

bij voorkeur integreren van installaties in gebouw (onzichtbaar aanbrengen)
plaatsing installaties zo veel mogelijk uit het zicht, bij voorkeur aan de
achterkanten
kleurstelling afstemmen op bestaande beeldwaarde (zo onopvallend mogelijk)
draaiende en reflecterende delen zijn storend en niet toegestaan.

05.11. Duurzaamheid
Een monument is van nature een duurzaam gebouw. Het bouwwerk staat er al jaren
of zelfs eeuwen en heeft daarom wat betreft materialen en bruikbaarheid inmiddels
zijn duurzaamheid bewezen. Op het gebied van energiezuinigheid, isolatie en
comfort valt er soms echter het nodige te verbeteren. Omdat we ook in een
monument op een verantwoorde en comfortabele wijze moeten kunnen wonen en
werken, is de gemeente Duiven bereid om mee te denken over oplossingen op dit
gebied. Een monument is echter anders dan een nieuwbouwwoning en vraagt om
een specifieke behandeling. Het gebouw heeft tijdenlang een eigen vocht- en
temperatuurhuishouding gehad. Wanneer we opeens deze bouwfysische gesteldheid
wijzigen, kan dit nare gevolgen, zoals vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot
hebben. Ook moet rekening worden gehouden met de monumentale waarden van
het pand. Zo is bijvoorbeeld het aanbrengen van HR++-glas in veel gevallen niet
mogelijk. Een goede oplossing kan soms worden gevonden in het plaatsen van
isolerende voorzetramen aan de binnenzijde. Als dit ook niet mogelijk of wenselijk is,
zijn er tegenwoordig ook soorten isolerende beglazing in de handel die veel dunner
zijn en in sommige gevallen wél in historische ramen kunnen worden geplaatst. Of
het mogelijk is om zonnecollectoren te plaatsen zal per geval moeten worden
bekeken. Uitgangspunt is in ieder geval dat de zonnecollectoren niet zichtbaar zijn.

