
REDENGEVENDE BESCHRIJVINGEN GEMEENTE BAARN 

In het eerste kwartaal van 2020 is het Monumenten Advies Bureau gestart 

met het samenstellen van 112 redengevende beschrijvingen van potentiële 

gemeentelijke monumenten in Baarn. De te beschrijven objecten zijn in het 

veld bezocht, geïnventariseerd en gefotografeerd. Indien relevant is archief- 

en literatuuronderzoek uitgevoerd. In principe heeft het MAB getracht zowel 

exterieur als interieur (indien aanwezig) in de beschrijving op te nemen, maar 

dit is zeker niet voor alle objecten gelukt.                

                

Alle redengevende beschrijvingen zijn opgesteld conform het in de gemeente 

Baarn gehanteerde format. In de beschrijving is duidelijk aangegeven welke 

gebouwonderdelen wel en welke niet beschermenswaardig zijn. Het project 

zal begin 2021 worden afgerond. 

DE BAERKENHUIZEN ZIJN AANMER-

KELIJK OUDER DAN GEDACHT! 

In november 2020 werd een artikel over de 

Baerkenhuizen in Doesburg gepubliceerd 

in het blad Doesborgh Nieuws.  Het artikel, 

geschreven door Frank Haans, vertelt over 

het bouwhistorisch onderzoek, waarbij 

een aanmerkelijk leeftijdsverschil werd 

ontdekt. Zo bleek de renaissancegevel van 

de panden ruim 100 jaar jonger te zijn dan  

het daarachter gelegen huis zelf.  Het hele 

artikel te vinden op onze vernieuwde web-

site.  
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Groepsfoto van het MAB-team. 

 

SPONSORING 

Het MAB sponsort Schaakvereniging Het Kasteel in 

Wijchen, GaySwim Spetters in Nijmegen en Historisch 

Genootschap Lochem-Laren-Barchem. 

DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE 

ANNAKAPEL  

In het cultuurhistorische jaarboek Kamper 

Almanak is een door Gerrit Korenberg ge-

schreven artikel gepubliceerd. Het artikel 

betreft de bouw-, restauratie– en gebruiks-

geschiedenis van de markante Annakapel 

in Kampen. Het uitgebreide artikel gaat 

diep in op de geschiedenis en wordt onder-

steund door zowel moderne als historische 

foto’s en tekeningen. Geïntrigeerd en be-

nieuwd naar meer? Het gehele artikel is te 

vinden op kamperalmanak.nl. 
 

    

   

  

Boven vanaf links Frank Haans, CeesJan 
Frank en Connie van den Broek. In het 
midden Miranda Lemmens en John de 
Jong. Beneden Gerrit Korenberg, Daan 
Schaars en Leonie Valckx. 

www.monumentenadviesbureau.nl 

NIEUWE WEBSITE 

Sinds december 2020 beschikt het MAB over een geheel nieuwe website.  In 

het afgelopen half jaar heeft stagiaire Isabelle Smit, in samenwerking met 

Connie van den Broek, hier hard aan gewerkt. Met de nieuwe website hopen 

wij u nog beter van dienst te kunnen zijn. De website bevat veel informatie 

over de uiteenlopende werkvelden van het MAB, actuele projecten en onze 

medewerkers. Mocht u benieuwd zijn naar de website, breng dan een bezoek-

je aan het vernieuwde monumentenadviesbureau.nl.  

 

In opdracht van eigenaar Grolsch Bierbrouwerij B.V. is een bouwhistorisch onder-

zoek uitgevoerd van het pand Grotestraat 11 in Nijmegen. Na de sluiting van het 

roemruchte nachtcafé Extase is men op zoek gegaan naar een nieuwe uitbater en 

bijgevolg zullen voor het nieuwe bedrijf in het monumentale pand verbouwingen 

moeten plaats vinden. Ten behoeve van de planvorming en plantoetsing door de 

gemeente is een waardestellend bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.  

Grotestraat 11 in Nijmegen maakt deel uit van een rijtje historische panden (nrs. 1-

13) in deze voorheen belangrijke straat waarvan het merendeel van de oude huizen 

tussen 1955 en 1970 is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Bij het onderzoek 

van Grotestraat 11 werd duidelijk dat het in oorsprong voorname huis nog in kern 

(kelders, gevels, balklagen, dakconstructies) dateert uit de late middeleeuwen en 

de 16de eeuw. Verrassend was vooral de vondst in de kelder onder het voorhuis 

van een portaal met een rondboogopening in tufsteen en een bijbehorende zij-

muur die ook overwegend in natuursteen (tufsteen, kalksteen, veldkei) is opge-

trokken. Het vermoeden is dat dit tufstenen portaal een restant is van een waar-

schijnlijk in de vroege 13de eeuw opgetrokken gebouw.  

Hoewel in het verleden in dit deel van het Nijmeegse centrum veel resten van mid-

deleeuwse natuurstenen huizen zijn gevonden is hiervan door ingrijpende sanerin-

gen bijna niets bewaard gebleven. De restanten in Grotestraat 11 zijn dus alleen 

daarom al van groot belang. Het portaal heeft deel uitgemaakt van een vanaf 1200, 

of na de stadsbrand van 1265 gebouwd voornaam huis, waarvan de kelder en mo-

gelijk ook de gevels daarboven in natuursteen waren gebouwd. 

RESTANT VAN NATUURSTENEN 
MIDDELEEUWS HUIS IN  
NIJMEGEN 
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COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

het Monumenten Advies Bureau en 

verschijnt tweemaal per jaar. De 

nieuwsbrief wordt gratis verspreid 

onder onze relaties. 

 

MONUMENTEN ADVIES BUREAU 

Het MAB is actief sinds 1990 als facili-

tair bureau voor overheden, particu-

lieren en bedrijven op het gebied van 

bouw– en architectuurgeschiedenis, 

historische  geografie, stedenbouw 

en cultuurlandschap. 

Wij verzorgen architectuur– en kunst-

historisch onderzoek, gebiedsanaly-

ses, cultuurhistorische waardenkaar-

ten, bouwhistorisch onderzoek, res-

tauratie-, onderhouds– en technische 

advisering en publicaties.  

Het bureau bestaat uit een team van 

goed op elkaar ingespeelde bouw– 

en architectuurhistorici, restauratie-

adviseurs en een historisch geograaf. 

MEDEWERKERS  

Drs. CeesJan Frank 

Drs. Frank Haans 

Drs. Connie van den Broek 

Drs. John de Jong 

Ing. Gerrit Korenberg 

Drs. Miranda Lemmens 

Daan Schaars, MA 

Drs. Leonie Valckx 

 

 

Bredestraat 1 

6542 SN  NIJMEGEN 

tel: 024-3786742 

info@monumentenadviesbureau.nl 

www.monumentenadviesbureau.nl 

Rondboogopening in tufsteen, november 2020.  

Wij willen al onze relaties bedanken voor het vertrouwen en de 

aangename samenwerking in 2020. Hierbij wenst het MAB u een 

voorspoedig en gezond 2021 toe.
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ARCHITECTUUR– EN BOUWHISTORIE 

CERTIFICERING 
BOUWHISTORICUS 

Sinds eind 2014 beschikt MAB 
over twee medewerkers, die 
als erkend bouwhistoricus 
BNB (Bond Nederlandse 
Bouwhistorici) zijn gecertifi-
ceerd, namelijk Frank Haans 
en Gerrit Korenberg.  

Het lidmaatschap van de BNB 
biedt een waarborg voor de 
kwaliteit van bouwhistorisch 
onderzoek en is uitsluitend 
voorbehouden aan diegenen 
die minimaal voldoen aan de 
kennis, capaciteiten en vaar-
digheden zoals die zijn vastge-
legd in de kwaliteitscriteria.  

 

ONDERZOEK        
KAZERNE WEERT 

In opdracht van Horne Quar-
tier B.V. is in eind 2020 een 
bouwhistorisch onderzoek 
uitgevoerd naar de Van Horne-
kazerne in Weert. Hierbij lag 
de nadruk op de rijksmonu-
mentale gebouwen. Een direc-
te aanleiding voor het verrich-
ten van dit onderzoek vormt 
de voorgenomen herontwik-
keling van het terrein. Aan het 
einde van de jaren 30 is een 
groot aantal nieuwe kazernes 
gebouwd aan de grenzen van  
Nederland met oog op de 
dreiging van oorlog. Een voor-
beeld hiervan is de Van Horne-
kazerne, deze is in 1938-1939 
gebouwd ter ondersteuning 
van de verdediging van de 
grenslinies van Nederland. 
Door de jaren heeft het MAB 
al veel kazernes onderzocht 
en gewaardeerd, waaronder 
een aantal Boost-kazernes 
zoals de Palmkazerne in Bus-
sum en de Willem II kazerne in 
Tilburg. De Generaal de Bons-
kazerne in Grave is vergelijk-
baar met de kazerne in Weert. 
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BOUWHISTORISCH ONDERZOEK IN 2020 

Sinds de uitgave van de vorige nieuwsbrief in het voorjaar van 2019 

is een groot aantal bouwhistorische verkenningen en documenta-

ties door het MAB uitgevoerd. In Grave werd in 2020 de John S. 

Thompsonbrug, gezamenlijk met het stuw– en sluizencomplex, 

onderzocht. Het complex is aangelegd in de late jaren 20 om de 

waterbeheersing en bereikbaarheid van het landverkeer tussen 

Grave en Gelderland te verbeteren. De brug werd vanwege zijn rol 

in de Tweede Wereldoorlog beroemd, nadat de brug in september 

1944 tijdens operatie Market Garden door een eenheid van de Ame-

rikaanse 82e Luchtlandingsdivisie werd ingenomen.  

Het MAB heeft met dit bouwhistorisch onderzoek met een heldere 

duiding van de monumentale kwaliteiten een zinvolle bijdrage we-

ten te leveren aan de fasegewijze planvorming en toekomstvisie 

voor het complex. Het MAB heeft voor Rijkswaterstaat al veel 

bouwhistorische onderzoeken van zogenaamde kunstwerken uitge-

voerd. Voorbeelden hiervan zijn de Van Brienenoordbrug, de Mer-

wedebrug, het Prins Clausplein, de Schellingwouderbrug en de 

sluiscomplexen bij Weurt en Heumen. 

 

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK LLOYDHOTEL 

Het gebouw werd ontworpen als Landverhuizershotel, een tijdelijk 

onderkomen voor Oost-Europese emigranten die vanuit Amster-

dam vertrokken voor een nieuw leven in Zuid-Amerika. Na een peri-

ode in gebruik te zijn geweest als kunstenaarskolonie kreeg het na 

een grondige verbouwing in 2004 een nieuwe functie als hotel.    

In 2019 is Kentie & Partners Architecten BV gevraagd het hotel te 

actualiseren. Hiervoor zullen zeker aanpassingen nodig zijn en van-

wege de monumentale status dient daarbij zorgvuldig met de aan-

wezige cultuurhistorische waarden te worden omgegaan. Om die 

reden kreeg het Monumenten Advies Bureau opdracht voor het 

uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek van het Lloydhotel aan de 

Oostelijke Handelskade in Amsterdam.  

BOERENLEENBANK IN HEERLEN 

In april 2020 kreeg het Monumenten Advies Bureau van de gemeente 

Heerlen het verzoek voor het opstellen van een cultuurhistorische 

quickscan met waardenbepaling voor het pand Promenade 14-26 in Heer-

len, het voormalige kantoor met de bovenwoningen. Het gebouw werd 

in 1969/70 gerealiseerd als bankgebouw voor de Boerenleenbank, afde-

ling Heerlen, aan de toen volop in ontwikkeling zijnde moderne winkel-

straat Promenade in het centrum.  

Enige tijd geleden is het gebouw door de Rabobank verlaten en na een 

leegstand heeft de gemeente Heerlen het pand in 2017 aangekocht. 

De cultuur- en bouwhistorische quickscan en de waardenstelling van het 

exterieur en het interieur dienen om inzicht te krijgen in de aanwezige 

waarden.  

  NIEUWSBRIEF  

OVERZICHT BIJZONDER CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 

In de periode najaar 2019 - eind 2020 heeft het MAB verschillende cultuurhistorische analy-

ses en inventarisaties uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de bijzondere projecten:  

 Cultuurhistorisch onderzoek van tien begraafplaatsen in de gemeente Tiel. 

 Cultuurhistorische analyses van de Usseler Es, wijk Twekkelerveld en het Cromhoff-

park (quickscan) in Enschede. 

 Cultuurhistorische analyse Huibert van Eijkenstraat Naarden. 

 Samenstellen van cultuurhistorische biografie van de gemeente Gooise Meren in 

samenwerking met RAAP. 

 Cultuurhistorisch onderzoek gebieden Veemarkt en Diezerkade Zwolle. 

 Objectanalyses in onder meer Enschede, Apeldoorn, Bromckhorst en Soest. 

 Vervolg  project cultuurhistorische analyse centrumgebied Emmen. 

 18 omschrijvingen van Orde 2 panden aan de Schalkwijkerweg in Haarlem.  

 Cultuurhistorisch onderzoek Kruithoornterrein in Den Bosch. 

 Quickscan cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in de wijk Elden, Arnhem. 

 Actualiseren waardenstelling van 170 objecten in Leusden. 

 Cultuurhistorische gebiedsherkenning ‘Eibergen Zuid’ in Eibergen. 

CULTUURHISTORISCH       
ONDERZOEK KERKENVISIE 
OOST-ACHTERHOEK 

Doel van het onderzoek is om de erf-

goedwaarden in beeld te brengen. Zo is 

onderlinge vergelijking mogelijk, maar ook 

wordt per gebouw zichtbaar welke waar-

den in hoge of lage mate aanwezig zijn. 

Ieder kerkgebouw wordt volgens de zoge-

naamde QuickScan methode getoetst aan 

een set relevante erfgoedcriteria.  

Inmiddels zijn bijna alle 55 kerkgebouwen 

van de samenwerkende gemeenten in 

kaart gebracht. 

CULTUURHISTORISCH       
ONDERZOEK KERKENVISIE 
OOST-ACHTERHOEK 

In januari 2020 kreeg het MAB de opdracht 

om cultuurhistorisch onderzoek ten be-

hoeve van project Kerkenvisie Oost Achter-

hoek (gemeenten Aalten, Oost Gelre en 

Winterswijk) uit te voeren. Omdat er al 

enige jaren zorgen zijn over de toekomst 

van de kerken in deze gemeenten was er 

de wens om een visie te formuleren over 

hoe om te gaan met de leegkomende kerk-

gebouwen en het veranderende gebruik 

ervan. Voor alle gebouwen moest daarom 

een cultuurhistorisch onderzoek worden 

uitgevoerd.  
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CULTUURHISTORIE                                                 ADVISERING 

Interieur Zieuwent Werenfriduskerk, juli 2020 

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAARTEN 

Sinds 2012 werkt het Monumenten Advies Bureau samen met RAAP, adviesbureau voor 

archeologie, cultuurhistorie en erfgoed aan het samenstellen van cultuurhistorische waar-

denkaarten. Inmiddels zijn (deel)kaarten gemaakt voor de gemeenten Leiden, Aa en Hunze, 

Gouda, Putten, Geldermalsen, Nieuwegein, Vianen, Veenendaal, Schijndel, Lochem, Baarn 

en Deurne. In 2020 is de kaart voor Groningen voltooid. Thans wordt gewerkt aan de kaar-

ten van Katwijk, Bernheze, Neder-Betuwe, West-Betuwe en Gulpen-Wittem. 

De kaarten laten zien waar en welke cultuurhistorische waarden en kwaliteiten voorkomen 

of zijn te verwachten. Het kan dan gaan om aardkundige, archeologische, historisch-

geografische, landschappelijke, (steden)bouwkundige en andere waarden. De chwk dient 

als ondersteuning van het erfgoedbeleid, maar is ook een belangrijke onderlegger voor de 

planologische borging van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen en het om-

gevingsplan. Tevens inspireert de kaart ruimtelijk ontwerp. Ook toeristisch-recreatieve pro-

jecten en lokaal historisch onderzoek vinden veel informatie in het vooral digitale product.  

LOCHEM, GRAVE, CUIJK, MILL EN 

NIJMEGEN  

In Lochem is CeesJan extern adviseur van 

de Erfgoedcommissie. Frank Haans heeft 

zitting in de Commissie Ruimtelijke Kwali-

teitszorg van de gemeenten Grave, Cuijk 

en Mill. Connie en Miranda hebben in 2019 

en 2020 de gemeente Nijmegen onder-

steund als secretaris van de commissie 

Beeldkwaliteit. Miranda is daarnaast ook  

ingezet bij gemeente Arnhem voor het 

actualiseren en bijwerken van de digitale 

monumentenkaart van de gemeente. 

Industrieel erfgoed in de wijk Twekkelerveld, Enschede 


