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EEN STAALKAART

Met gebouwd erfgoed illustreert een beschaving de kern 
van haar bestaan. Dat zegt Ubbo Hylkema, onder meer 
oud-directeur van de Academie van Bouwkunst Amster-
dam elders in dit boek. En daar kunnen wij ons alleen 
maar bij aansluiten. Cultureel erfgoed vertelt ons iets 
over onze geschiedenis. Het geeft duiding en wijken een 
identiteit. Het heeft ook iets vertrouwds. 

Dudok Wonen heeft een reputatie als het gaat om cul-
tureel erfgoed. We zeggen dan ook niet voor niets dat 
cultureel erfgoed bij ons in de genen zit. In deze uitgave 
laten wij zien hoe wij als wooncorporatie met ons toch 
wel heel bijzondere bezit omgaan. Tevens brengen wij een 
aantal projecten over het voetlicht. En huurders vertel-
len hoe het is om in cultureel erfgoed te wonen of te wer-
ken. Verder zijn wij natuurlijk trots dat naast de al eerder 
aangehaalde Ubbo Hylkema, BOEi-directeur Arno Boon 
en architect en stedenbouwkundige Hans Ruijssenaars

bereid hebben gevonden hun visie te geven op de terrei-
nen behoud, herbestemmen en nieuwbouw van cultureel 
erfgoed.

Het is ook de driedeling die in dit boek wordt gehanteerd 
en de wijze waarop wij als Dudok Wonen naar ons erfgoed 
kijken. Behouden wat goed en uniek is en terugbrengen 
in de oude staat maar wel met de huidige comfortwensen. 
Het geven van een nieuwe bestemming en daarmee een 
nieuwe toekomst van industrieel erfgoed. En als laatste 
nieuwbouw waarbij wij altijd streven naar het realiseren 
van monumenten van de toekomst.  

Al met al zijn we heel trots op de staalkaart die op deze 
wijze is ontstaan en wensen wij u dan ook heel veel lees-
plezier.

Leon Bobbe, bestuurder Dudok Wonen   
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Sjoerd Quint
directeur Ontwikkeling 

van Dudok Wonen 



Ruim 2.000 woningen van Dudok Wonen hebben de 

status van Rijksmonument, gemeentelijk monument 

of behoren tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

Afgezet tegen het totale bezit van 7.000 woningen is 

het dan ook bijna niet meer dan logisch, dat Dudok 

Wonen het behoud van cultureel erfgoed in de mis-

sie heeft staan. Maar in het huidige economische kli-

maat moeten er wel steeds scherpere keuzes worden 

gemaakt. Een gesprek met Sjoerd Quint, directeur Ont-

wikkeling van Dudok Wonen over omgaan met cultu-

reel erfgoed. “Het zit in onze genen.”    

 
Cultureel erfgoed staat tegenwoordig volop in de belang-
stelling. Ook Sjoerd Quint merkt bij huurders en onderne-
mers meer waardering voor gebouwen uit het verleden. 
“Lange tijd is de teneur geweest dat alles nieuw moest. Dat 
is duidelijk voorbij. Dat komt misschien ook een beetje door 
het huidige economische klimaat. Mensen grijpen in tijden 
dat het minder gaat, graag terug op het vertrouwde. Zelfs 
‘Wie van de drie’ is terug op televisie.” Voor Dudok Wonen 
is omgaan met cultureel erfgoed niet gebonden aan welke 
tijdgeest dan ook. Dat heeft, zo geeft Quint toe, alles te ma-
ken met de hoeveelheid woningen met “een of andere vorm 
van beschermde status” in portefeuille. “Dus of we dit nu 
leuk vinden of niet, het is voor ons gewoon een fact of life.” 
Dat de medewerkers ervan houden staat volgens hem bui-
ten kijf. Hij merkt dat vaak aan kleine dingen. Een treffend 
voorbeeld daarvan is de aankoop en restauratie van een 
oude voormalige politiepost ontworpen door Dudok. “Bij 
niemand is er hier enige twijfel geweest of je dat nu wel of 
niet moest doen.” Ook zijn er soms felle discussies als er 
een voorstel ligt om een gebouw te verkopen. “Het is toch 

cultureel erfgoed?, wordt er dan geroepen, moeten we dat 
dan wel doen? Het bewijst ook de emotionele betrokkenheid 
van onze medewerkers bij ons bezit.”

Onlangs is het cultureel erfgoed door Architectuur Lokaal 
onder de loep laten nemen. “Daar is een lijst uit voortge-
komen die door Hans Ruijssenaars architecten is bekeken”, 
vertelt Quint. Vervolgens zijn er door Dudok Wonen tien ico-
nen aangewezen. “Bijzondere gebouwen en ensembles waar 
wij iets mee hebben.” Deze iconen zijn aan het einde van dit 
boek te vinden.

LAST
Op de vraag of zoveel cultureel erfgoedbezit soms ook niet 
als een last voelt, antwoordt Quint ontkennend. “Geen last. 
Het is natuurlijk wel zo dat je, wanneer je iets moet aanpak-
ken, te maken krijgt met allerlei instanties en dat inwoners 
van een stad een mening over ‘hun’ erfgoed hebben. Dat 
geeft extra complexiteit aan een herbestemming of reno-
vatie. Mensen hebben allemaal wel een beeld van hoe om te 
gaan met cultureel erfgoed. Hardliners gaan altijd over res-
taureren en het terugbrengen in de staat zoals het vroeger 
ooit was. Wij vinden dat je ook moet kijken naar het toekom-
stige gebruik. Dat betekent woningen bij renovatie wel het 
hedendaagse en energetisch comfort geven.”

Als voorbeeld geeft hij de Hilversumse Bloemenbuurt, waar 
in totaal zeshonderd woningen gerenoveerd moeten wor-
den. “Binnen kunnen de bewoners kiezen uit verschillende 
pakketten. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de buitenkant 
van de woning en de architectonische uitstraling. Dus daar 
willen we het generieke beeld houden. Dat heeft te maken

‘CULTUREEL ERFGOED ZIT IN ONZE GENEN’
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met hoe het ooit was en in welke staat je het weer wilt 
terugbrengen. Uiteraard moet er natuurlijk wel dubbel 
glas in komen. Toen de woning gemaakt werd bestond dat 
nog niet. Tegelijkertijd willen we toch ook die roedes in de 
ramen terug hebben, dus daar worden nieuwe technie-
ken voor ingezet. Maar het zal duidelijk zijn dat dit niet 
de goedkoopste oplossingen zijn.”

Daarmee geeft hij exact aan wat de aanpak van cultureel 
erfgoed in de praktijk zo lastig maakt. “Het is duurder dan 
het renoveren van een rijtje jaren zeventig woningen.” 
Bij vernieuwingen samen optrekken met bijvoorbeeld ge-
meenten ligt dan ook voor de hand. Het resultaat van een 
dergelijke gezamenlijke aanpak is de Hilversumse wijk 
Liebergen. In het kader van Dudok Revisited zijn hier wo-
ningen gerenoveerd maar ook gesloopt en geheel in de 
stijl van architect W.M. Dudok opnieuw opgebouwd. Tij-
dens deze grootscheepse operatie is de openbare ruimte 
door de gemeente aangepakt. Quint: “Daarvoor was op 
dat moment bij de gemeente het geld aanwezig. Kijken 
we nu naar de Bloemenbuurt, dan zien we dat de gemeen-
telijke budgetten flink zijn teruggeschroefd. Het is te ho-
pen dat de gemeente in de toekomst daar toch weer een 
impuls aan kan geven. Want juist het samengaan van 
investeren in zowel de woningen als de openbare ruimte 
maakt het succes.”

WAARDECREATIE
Die totaalaanpak zorgt ook voor de waardecreatie waar 
Dudok Wonen met de aanpak van cultureel erfgoed naar 
streeft. Waardecreatie moet uiteindelijk de hogere inves-
teringen op de lange termijn terugbetalen. De investe-
ringen die Dudok Wonen in de woningen doet, renderen 
immers niet direct. “Je praat over woningen met een ge-
middelde maandhuur van 450 euro. Vervolgens gaan we 
vijftig- of zestigduizend euro aan de woning verspijke-

ren. Dit rechtvaardigt soms nog een beperkte huurverho-
ging zodat de maandelijkse huur naar vijfhonderd euro 
kan. Zo’n verhoging is uiteraard niet dekkend voor een 
investering van 50.000 euro. Bij verkoop over tien of vijf-
tien jaar moet de investering terugkomen. Maar dat kan 
alleen als de waarde van de woning gestegen is.”

NIEUWbOUW
De grootste valkuil op het financiële vlak is dat de pool-
stok te kort is. De haalbaarheid van een project is van 
groot belang. Ook nieuwbouwprojecten legt Dudok Wonen 
altijd langs de maatstaf van programma, financiële 
haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. “Dat is de stan-
daarddriehoek waarin we plannen in een bepaalde ba-
lans vormgeven. En cultureel erfgoed geeft daaraan een 
extra dimensie. Dat maakt een en ander wel complex. Op 
het moment dat een architect aan de gang gaat met een 
krap budget dan krijg je uiteindelijk waar je voor betaalt. 
En in het ergste geval ook nog met goedkope materia-
len, dus niet duurzaam in de tijd.  Of zeg je, waar wij als 
Dudok Wonen expliciet voor kiezen, ‘ik geef de architect 
ruimte en extra budget voor de woning, zodat er op die 
manier duurzame gebouwen voor de toekomst ontstaan?’ 
En”, voegt hij er in één adem aan toe, “als het een beetje 
meezit dus ook de monumenten van de toekomst.”

KIEZEN
Het is allemaal een kwestie van kiezen. Een keuze die 
dus door krappere budgetten wel steeds lastiger gaat 
worden. Vooral ook omdat volgens Quint de automatis-
men van ‘woningcorporaties lossen het wel op’, en ‘die 
investeren wel’, toch minder zullen worden.  “Kortom, we 
moeten scherpere keuzes maken. Liever één object goed 
aanpakken dan drie half. Die keuzes  zullen we ook goed 
moeten verantwoorden en ook laten zien wat daar uitein-
delijk de consequenties van zijn.”
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Bij het behouden van cultureel erfgoed speelt unici-

teit altijd een belangrijke rol. Natuurlijk naast andere 

aspecten zoals de staat van het gebouw en uiteraard 

het toekomstperspectief. Maar het zal duidelijk zijn 

dat wanneer een gebouw uit een bijzondere periode 

stamt of op een andere manier van grote waarde is, 

het behouden ervan belangrijker is dan pakweg een 

doorsnee jaren zeventig woningen. 

Dit kan overigens nog wel eens veranderen. Een goed 
daarvan zijn de genoemde Airey-woningen. Deze wo-
ningen zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog in de we-
deropbouwperiode gebouwd. Vanwege de schaarste aan 
materiële en financiële middelen werd er in die tijd flink 
geëxperimenteerd met nieuwe industriële bouwwijzen. 
De Airey-woningen bestonden uit een skelet van beton 
en staal met buiten- en binnenbekleding van beton- en 
houtvezelplaat. In heel Nederland zijn honderden van 
deze huizen gebouwd. Ze werden gerealiseerd met het 
idee om ze na 25 jaar weer te slopen. Ze waren ook klein 
en verdwenen dan ook meestal als eerste tijdens de her-
structureringsoperaties die in de jaren negentig in gang 
werden gezet. De Airey-woningen van Dudok Wonen in 
de Jan Bottemastraat in Bussum stonden tien jaar gele-
den ook op de nominatie om te worden gesloopt. Dat werd 
toen uitgesteld en, achteraf gezien, maar goed ook. Want 
inmiddels zijn er in Nederland niet zoveel meer van over 
en krijgen de woningen door de geschiedenis een extra 
dimensie. Het staat immers voor een bepaalde periode en 
laat zien hoe wij toen onze woningen bouwden. Dus de 
Airey-woningen aan de Jan Bottemastraat zijn flink op-
geknapt. Zo hebben ze een nieuwe plattegrond gekregen 

en zijn de woningen aangepast aan de eisen van deze 
tijd. De levensduur van deze onmiskenbare toekomstige 
monumenten is daarmee flink verlengd.

De voormalige politiepost in Hilversum is weer van een 
geheel andere orde. Deze kleine post in de wijk Over ’t 
Spoor is van de hand van Dudok. Geen beschermd mo-
nument maar in al zijn eenvoud een schoonheid. Het 
gebouwtje was echter door de tand des tijds flink aan-
getast en stond er verpauperd bij. Dudok Wonen heeft 
het aangekocht en gerestaureerd. Gewoon omdat het 
voor het nageslacht behouden moet blijven. Volgens 
Ubbo Hylkema, onder meer oud-directeur van de 
Academie van Bouwkunst Amsterdam en oprichter van 
de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel een volstrekt 
legitieme beslissing. “Dergelijke gebouwen laten ons na-
melijk zien waar we vandaan komen. Het geeft duiding”, 
zegt hij elders in dit hoofdstuk. Tegelijkertijd plaatst hij 
ook de kanttekening dat de functie van een gebouw wel 
bepalend is voor het behouden ervan. “Als er voor een 
monument echt geen functie meer te bedenken is en ook 
hergebruik niet meer mogelijk is, dan moeten we durven 
beslissen dat het echt over is.” In dit kader maakt Hylkema 
zich bijvoorbeeld ernstig zorgen over de toekomst van 
veel kerken in Nederland. “Ik zie de Nederlandse samenle-
ving niet in staat het onderhoud en restauraties te blijven 
doen en overal een passende functie voor te vinden.”

Het is een discussie die Dudok Wonen niet uit de weg 
gaat. Tegelijkertijd ziet het gelukkig vooral veel belang-
stelling voor het erfgoed.

bEHOUDEN WAT bIJZONDER IS
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FAbRIKEURSWONING OUD VOOR JONG
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Oscar Paanen
directeur Elastos



OUD VOOR JONG

WAT? 
Fabrikeurswoning aan de Groest in Hilversum.

GESCHIEDENIS?  
Pand, ontworpen door architect Rietbergen, da-
teert uit 1900 en was vermoedelijk de woning 
van de directeur van de Tapijtfabriek die achter 
het huis stond.

MOOI?  
Absoluut. De woning bevat tal van details uit de 
Jugendstil en is een gemeentemonument.  

EN NU?  
Na jaren leeg te hebben gestaan heeft Dudok 
Wonen het gebouw verbouwd tot negen apparte-
menten speciaal voor jongeren.

bEHOUD  |  KANSEN VOOR CULTUREEL ERFGOED  
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 Oscar Paanen
‘EEN ZICHTbARE SCHAKEL’

“De Fabrikeurswoning in Hilversum stond al een tijd leeg, 
voordat Dudok Wonen besloot om het geheel te renove-
ren en er appartementen voor jongeren in te maken. De 
Fabrikeurswoning staat midden in Hilversum en is een 
vrijstaand monumentaal pand. Waarschijnlijk was het 
oorspronkelijk bedoeld voor de huisvesting van de direc-
teur van de Tapijtfabriek. Dat juist dit oude gebouw met 
al zijn historie nu bestemd is voor jongeren om te wonen, 
is een mooi gegeven. Wij hebben ons geconcentreerd op 
de twee plafonds in de pronkkamers van de woning. Deze 
kamers waren in vroeger tijden gemeengoed. Ze werden 
niet vaak gebruikt, maar waren bedoeld om de rijkdom 
van de eigenaar te tonen. Echt om mee te pronken dus. 

Ons bedrijf richt zich op het restaureren en herornamen-
teren van authentieke, oude plafonds. Denk hierbij aan 
rosetten, lijsten en bochten. Na inspectie bleek dat wij 
de mallen voor ornamenten aan deze plafonds al eens 
gemaakt hadden. Dit maakte het project voor ons een 
stuk gemakkelijker. Als dit niet het geval is, gaat er nog 
veel meer werk aan vooraf. Zo moet je bijvoorbeeld echt 
hakken, de verf van de oude ornamenten verwijderen 
et cetera. Nu konden we direct aan de slag om het mooi 
schoongemaakte plafond weer op te bouwen in authen-
tieke staat. Voor de start meten we alles op, maken we 
foto’s en een werkplan. We zijn twee dagen bezig geweest 
met de renovatie, een plafond per dag. We zijn misschien 
een kleine schakel in de restauratieketen, maar wel een 
erg zichtbare.”

bEHOUD  |  KANSEN VOOR CULTUREEL ERFGOED  
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“De Fabrikeurswoning in Hilversum stond al een tijd leeg, 
voordat Dudok Wonen besloot om het geheel te renoveren 
en er appartementen voor jongeren in te maken. De Fabri-
keurswoning staat midden in Hilversum en is een vrijstaand 
monumentaal pand. Waarschijnlijk was het oorspronkelijk 
bedoeld voor de huisvesting van de directeur van de Tapijt-
fabriek. Dat juist dit oude gebouw met al zijn historie nu 
bestemd is voor jongeren om te wonen, is een mooi gegeven. 
Wij hebben ons geconcentreerd op de twee plafonds in de 
pronkkamers van de woning. Deze kamers waren in vroeger 
tijden gemeengoed. Ze werden niet vaak gebruikt, maar wa-
ren bedoeld om de rijkdom van de eigenaar te tonen. Echt 
om mee te pronken dus. 

Ons bedrijf richt zich op het restaureren en herornamente-
ren van authentieke, oude plafonds. Denk hierbij aan roset-

ten, lijsten en bochten. Na inspectie bleek dat wij de mallen 
voor ornamenten aan deze plafonds al eens gemaakt had-
den. Dit maakte het project voor ons een stuk gemakkelij-
ker. Als dit niet het geval is, gaat er nog veel meer werk aan 
vooraf. Zo moet je bijvoorbeeld echt hakken, de verf van de 
oude ornamenten verwijderen et cetera. Nu konden we di-
rect aan de slag om het mooi schoongemaakte plafond weer 
op te bouwen in authentieke staat. Voor de start meten we 
alles op, maken we foto’s en een werkplan. We zijn twee da-
gen bezig geweest met de renovatie, een plafond per dag. We 
zijn misschien een kleine schakel in de restauratieketen, 
maar wel een erg zichtbare.”

‘Kamers om mee te pronken’

Interview
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OUD VOOR JONG

WAT? 
Fabrikeurswoning aan de Groest in Hilversum.

GESCHIEDENIS?  
Pand, ontworpen door architect Rietbergen, da-
teert uit 1900 en was vermoedelijk de woning 
van de directeur van de Tapijtfabriek die achter 
het huis stond.

MOOI?  
Absoluut. De woning bevat tal van details uit de 
Jugendstil en is een gemeentemonument.  

EN NU?  
Na jaren leeg te hebben gestaan heeft Dudok 
Wonen het gebouw gekocht en verbouwd tot ne-
gen appartementen speciaal voor jongeren.

FAbRIKEURSWONING
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OUD VOOR JONG TERUG IN OUDE 
LUISTER

WAT? 
Renovatie van 564 woningen in Hilversum.

WAAROM?   
De tachtig tot negentig jaar oude woningen vol-
doen niet meer aan de eisen van deze tijd en krij- 
gen daarom onder andere betere isolatie, elek-
tra en sanitaire voorzieningen.

MEER?   
De woningen zijn ook klein en worden waar mo-
gelijk uitgebouwd.

bIJZONDERHEDEN?  
Door de renovatie krijgt de Bloemenbuurt het 
gezicht terug dat de architecten Dudok, Worm-
ser, Vorkink en Verschuyl destijds voor ogen 
hadden toen zij de woningen ontwierpen.

bLOEMENbUURT
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Wil Overman
bewoner
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‘GEbOREN EN GETOGEN’

“Er wordt momenteel druk gewerkt aan de Godelinde-
buurt in Bussum. De gevels worden teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat, terwijl de huizen zelf helemaal 
vernieuwd worden. De woningen zijn gebouwd in 1921 
en ontworpen door architect K.P.C. de Bazel. Al sinds 
mijn geboorte in 1957 mag ik de Godelindebuurt tot mijn 
woonplaats rekenen. Ik ben in deze buurt geboren en ge-
togen. Ook mijn vrouw is hier opgegroeid. Na ons trouwen 
zijn mijn vrouw en ik in een flat getrokken, maar we wil-
den toch graag weer terug. Zo graag, dat we brutaal bij 
een aantal bewoners een briefje in de bus deden. Al gauw 
reageerde er iemand die zijn woning wel wilde ruilen en 
woonden we weer in deze prachtige buurt!

Het bijzondere van de Godelindebuurt is de uitstraling, 
maar ook de saamhorigheid. Je kunt hier bij wijze van 
spreken gerust je voor- en achterdeur open laten staan. 
En tijdens het WK Voetbal zat de hele buurt in het buurt-
huis, allemaal oranje getooid. Dit onderhouden we met 
een aantal vrijwilligers van de buurtvereniging waar ik 
penningmeester van ben. De renovatie was grondig, van 
ons huis stonden alleen de buitenmuren nog, maar alles 
is erg mooi en ruim geworden. Eerst leefde er in de buurt 
nogal wat aversie tegen de restauratieplannen, maar 
toen alles helder werd, bleken de meesten positief. Een 
groot deel is echter vertrokken, hoewel sommigen nu 
maar wat graag weer terug willen!”

‘Alleen de buitenmuren 
stonden er nog’

Interview
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GODELINDEbUURT WONINGEN VAN 
EEN LIEFHEbbER

WAT? 
Restauratie en renovatie van 85 woningen in 
Godelindebuurt in Bussum.

bIJZONDER?   
Jazeker. De woningen dateren uit 1921. En ze zijn 
evenals het stedenbouwkundig plan ontworpen 
door  K.P.C. de Bazel. Deze architect was een lief-
hebber van de Amsterdamse School, goed te zien 
aan de sterke horizontale gevelindeling van de 
woningen.

OPGAVE?    
De gevels worden in de oorspronkelijke staat uit 
1921 teruggebracht. Achter de gevel worden de 
woningen helemaal vernieuwd.

KLAAR?   
In 2015.
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WONINGEN VAN 
EEN LIEFHEbbER

EEN PARELTJE

WAT? 
De Duivenstraat in Hilversum.

bIJZONDER?  
In 1928 ontwierp Dudok deze woningen voor 
mensen met weinig geld. Inmiddels is het een 
Rijksmonument.

KWALITEIT?  
Die zit vooral in de combinatie van de woningen 
met in het midden het plantsoen. 

OPGEKNAPT? 
In 2003 zijn de woningen gerestaureerd. De 
straat ziet er nu weer net zo uit als in 1928. Wel 
zijn de woningen groter. Sommigen zijn samen-
gevoegd waardoor er van de 37, 25 woningen zijn 
overgebleven.

DUIVENSTRAAT
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WAT? 
Een voormalige politiepost.

WAAR? 
Aan de Kleine Drift in Hilversum.

OUD? 
De post ontworpen door Dudok, dateert uit 1919. 
Het gebouw had onder andere twee politiecellen, 
een wachtlokaal en een fietsenstalling.  

WAAROM? 
Om de rust in ‘Over ’t Spoor’ te bewaren. 
In 1934 werd de post gesloten.

EN TOEN? 
Het werd een woning en in 2011 ingrijpend 
gerenoveerd. Nu heeft de voormalige politiepost 
een derde leven als kantoor.

KLEIN MAAR FIJN
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POLITIEPOST



Ubbo Hylkema
oprichter en president-commissaris van de 

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel



Hij noemt het een asset als een beschaving zich 

beseft dat het de kern van haar bestaan wil blijven 

illustreren met gebouwd erfgoed. “Ik word er geluk-

kig van”, aldus Ubbo Hylkema. Tegelijkertijd is hij er 

geen voorstander van om alles maar tot in lengte van 

jaren te behouden. “Als er voor een monument echt 

geen functie meer is en ook hergebruik niet meer mo-

gelijk is dan moeten we durven beslissen dat het over 

is.” Een gesprek met Hylkema over de ruimhartige 

toewijzing van monumenten en de toekomst van het 

behoud van cultureel erfgoed. “Daar ben ik eigenlijk 

best somber over.”

Ubbo Hylkema, onder meer oud-directeur van de Academie 
van Bouwkunst Amsterdam, oprichter en president-com-
missaris van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel en 
thans vennoot van Hylkema Consultants heeft er zichtbaar 
zin in om te praten over het behoud van cultureel erfgoed. 
Als de koffie eenmaal is ingeschonken trapt hij direct af 
om te constateren, dat erfgoed een beschaving roots geeft. 
“Maar ook hechting, warmte en vreugde. Kortom, het heeft al-
lemaal positieve eigenschappen. Dus behoud is fantastisch.”

Tegelijkertijd moet je dat in zijn ogen wel selectief doen. 
“Op de Rijksmonumentenlijst staan duizenden monumen-
ten. Ik geloof dat we zestigduizend Rijksmonumenten in 
ons land hebben. Daar zit natuurlijk gradatie in. Hoe je het 
ook wendt of keert, er is natuurlijk wel een verschil tussen 
het Paleis op de Dam en een boerderij in Friesland. Allebei 
een Rijksmonument maar wel totaal verschillend. Er is ook 
een verschil in importantie. Het Paleis op de Dam is in de 
eerste plaats natuurlijk van een uitzonderlijke architec-

tuur, buitengewoon mooi gecomponeerd en gebouwd met 
bijzondere materialen. Feitelijk is alles daar heel bijzonder. 
Die boerderij in Friesland speelt bovenlokaal natuurlijk een 
belangrijke rol. Er zijn er niet zoveel meer van en je kan een 
landschap zonder dergelijke boerderijen bijna niet voorstel-
len. Maar het is toch van een andere orde.”

Als hij de huidige monumentenlijsten bekijkt kan Hylkema 
ook niet anders dan constateren dat men wel ruimhartig 
aan het toewijzen is geweest. En dat zal volgens hem uit-
eindelijk niet zonder gevolgen blijven. “Ik ben van mening 
dat als er op een gegeven moment voor een monument echt 
geen functie meer is, ook niet in hergebruik, we ook moeten 
durven beslissen dat het over is.” En dit laatste laat als het 
gaat om kerken in zijn visie niet lang meer op zich wachten. 
Hylkema: “Het dendert op ons af. We hebben 15.000 kerk-
gebouwen. Meer dan de helft zijn Rijks- of gemeentelijke 
monumenten. Nou, hoeveel procent van de Nederlandse 
bevolking gaat nog ter kerke en is actief lid? Nu kun je in 
kerken heel goed andere functies vestigen. Je kan er een 
gezondheidscentrum in maken, er woningen in realiseren, 
gemeentelijke diensten in vestigen, noem maar op. Ik heb 
zelfs meegemaakt dat er van een kerk een zwembad is ge-
maakt. Het is allemaal mogelijk maar, geloof mij, het houdt 
een keer ergens op.” 

COMPLEx PRObLEEM
Hij neemt een slok van zijn koffie en zegt dan: “Ik zie de 
Nederlandse samenleving niet in staat het onderhoud en 
restauraties te blijven doen en overal een passende functie 
voor te vinden. Het is echt een complex probleem. 

‘bEHOUD MAAKT MIJ GELUKKIG’
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Op dit moment worden er wekelijks gemiddeld twee ker-
ken gesloten. Dat betekent dat we nu al op ruim honderd 
per jaar zitten, en dat gaat steeds harder. Dan weet je 
dit gaat nooit voor 100 procent goed. Het grappige is dat 
hoe ontkerkelijk de mensen tegenwoordig ook zijn, als 
er een gesloopt dreigt te worden dan staat iedereen op 
z’n achterste benen en moet er toch weer wat geld bij. 
Dat gaat nog een tijdje zo door maar dan moeten er toch 
keuzes worden gemaakt en kerken zullen dan gesloopt 
gaan worden.”

POLITIEK KLIMAAT
Hoe het behoud van cultureel erfgoed zich verder gaat 
ontwikkelen hangt aldus Hylkema sterk af van het poli-
tieke klimaat. En daar is hij niet al te optimistisch over. 
“Ik verwacht dat de rijksoverheid zich uit het speelveld 
zal terugtrekken. En dan komt de regiefunctie  nog meer 
bij de gemeente te liggen. En daarmee wordt Monumen-
tenzorg of beter gezegd Erfgoedzorg een factor in het 
hele machtspel van de ruimtelijke ordening. Want als 
alle benefits wegvallen, en dat is bij gemeentelijke be-
scherming het geval, dan wordt het alleen maar minder. 
Daar ben ik erg huiverig voor.” 

“Een somber beeld?”, herhaalt hij de vraag. “Er is nu een-
maal een relatie tussen actieve Monumentenzorg en be-
schikbaar kapitaal. De traditionele Rijksmonumenten-
zorg in Nederland handelde vanuit haar eigen waarde 
en verordonneerde. Daar kon geen provincie- of gemeen-
tebestuurder om heen want dat werd beschermd door de 
minister. Als dat wegvalt, en dat gaat gebeuren, dan is 
het maar de vraag of de mensen die de beschermers van 

het erfgoed zijn zich in het sectorgevecht staande weten 
te houden. Daar heb ik grote twijfels over. Omdat ze niet 
zo sterk zijn. Omdat het vaak aardige, lieve, warme min-
naars van monumenten zijn maar ook het debat uit de 
weg gaan. En in de traditie van de Rijksmonumentenzorg 
kon dat ook altijd. Het is zo, punt. Maar het gaat nu om 
gevechten voor het behoud in alle sectoren van de ruim-
telijke ordening. Niet letterlijk natuurlijk, maar meer in 
strategische zin. Focus op wat belangrijk is en inwisse-
len wat van minder belang is. En dat heeft men nog niet 
geleerd. Dat komt wel maar dat heeft tijd nodig.”

LEREN
Wat dat betreft kunnen in zijn ogen monumentenbe-
schermers nog veel leren van de natuur- en milieube-
schermers. “De natuur- en milieuorganisaties hebben 
zelfs een rijksprogramma in de vorm van een ecologi-
sche hoofdstructuur. De Monumentenzorg loopt daar 
mijlenver op achter. Die krijgen die grote gelden niet. 
Daar zie je dus het verschil. Ze hebben de lobby niet goed 
gedaan.” Dan, na een korte stilte: “Ze hebben één voor-
deel, iedere dag wordt een monument ouder en niemand 
wil een cultuurbarbaar zijn. Maar het valt of staat bij de 
vraag of de nieuwe generatie monumentenzorgers leert 
een gevecht intelligent te voeren binnen de brede ruim-
telijke ordening. Als je dat kan, dan win je ook.”







Het herbestemmen van het cultureel erfgoed ziet 

Dudok Wonen als een spannende uitdaging. Het is als- 

of je een gebouw een tweede leven en daarmee letter-

lijk een nieuwe toekomst geeft. Tegelijkertijd is het 

vaak ook een uiterst lastige exercitie. Een exercitie die 

veel inspanning vergt en geloof in een goede afloop. 

Gek genoeg stuit het herbestemmen van cultureel erf-
goed nog al eens op verzet van professionals. Een ge-
bouw moet immers voor een nieuwe functie geschikt wor-
den gemaakt. Dat betekent in de praktijk dat er vaak de 
nodige aanpassingen moeten worden gedaan. En vooral 
dat laatste kan bij de hardliners wel eens op bezwaren 
stuiten. Tegelijkertijd is dat toch onontkoombaar. 

Dudok Wonen gaat bij het herbestemmen vooral uit van 
de bijzondere en daarmee onderscheidende onderdelen 
van een gebouw. Waar gaat het nu om bij dit gebouw? 
Welke elementen kunnen we aanpakken en waar moeten 
we vooral vanaf blijven? Bij de voormalige Melkfabriek 
in Hilversum is dat bijvoorbeeld de enorme fabriekshal. 
Hier werd, toen de fabriek nog in bedrijf was, de melk 
gefabriceerd en gebotteld. Met een dergelijke ruimte is 
het verleidelijk om deze te verkavelen in kleinere ruim-
te. Maar daarmee wordt wel de grootsheid van de hal te 
niet gedaan. Dus in de keuze van de invulling van de hal 
wordt er voor gezorgd dat je ook in de nieuwe situatie de 
grootsheid van de hal blijft ervaren en dat het niet dicht-
slibt en volgebouwd wordt. 

Een dergelijke benadering betekent rekenen en tekenen. 
Want uiteindelijk moet het gebouw wel te exploiteren 

zijn. De grote melkopslagtanks kunnen weg. Die voegen 
op hun beurt weinig toe. Maar daarentegen wordt de oude 
binnenstraat, waar vroeger de melkkarren reden, weer 
wel in ere hersteld omdat dit iets extra’s aan het gebouw 
toevoegt. Kortom, het is zoeken naar de balans tussen 
het programma, de financiële haalbaarheid en ruimte-
lijke kwaliteit. In deze standaarddriehoek krijgen plan-
nen vorm. Cultureel erfgoed zorgt voor een extra dimen-
sie zowel in de hoek van ruimtelijke kwaliteit maar ook 
in behoud van zaken die waarde hebben. Daarmee wordt 
een driedimensionale zoektocht, een vierdimensionale 
zoektocht. Complex maar tegelijkertijd wel uitdagend. 
Zeker wanneer dergelijke objecten uiteindelijk uitgroei-
en tot iconen van de wijk en daarmee ook een betekenis 
voor de buurt krijgen. Het geeft immers identiteit.

Maar zoals gezegd is het herbestemmen van cultureel 
vastgoed niet eenvoudig. Dat beaamt in dit hoofdstuk 
ook Arno Boon, directeur van de non-profitorganisatie 
BOEi. Aan nieuwe functies voor zijn industrieel erfgoed 
geen gebrek. Waar herbestemmingen volgens hem vaak 
op stuklopen zijn de regels. “De regelgeving maakt het 
er allemaal niet eenvoudiger op”, verzucht Boon. En dat 
is jammer want vooral in het kader van duurzaamheid 
en milieu is herbestemming beter dan sloop. “Betonnen 
gebouwen vragen immers verschrikkelijk veel energie 
om te maken. Dus als je dat sloopt, ben je al die energie 
weer aan het weggooien. Wanneer je dat karkas opnieuw 
kan hergebruiken ben je uit oogpunt van duurzaamheid 
natuurlijk heel verstandig bezig.”

OP WEG NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST
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Jurriaan van Stigt
LEVS architecten
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‘HET IS ZOEKEN NAAR bALANS’

“Cacaofabriek De Bensdorp is voor veel Bussumers een be-
kende plek en bijna niet weg te denken uit het straatbeeld. 
Bij LEVS architecten hebben we een plan gemaakt om de fa-
briek weer een actief onderdeel van de stad te laten worden. 
Straks is wonen, werken en verblijven in De Bensdorp heel 
goed mogelijk. Sinds 2004 zijn wij al bezig met het plan voor 
de herinrichting van De Bensdorp. Ons uitgangspunt is om 
een mooie balans te vinden tussen moderne leefbaarheid 
en het behouden van de karakteristieke uitstraling van de 
fabriek. 
De Bensdorp heeft een bijzondere plek in de geschiedenis 
van Bussum. En alle partijen zijn het er dan ook over eens 
dat die identiteit bewaard moet blijven. Cultureel erfgoed 
behouden is een mooi streven en daarnaast is het onder-
deel van de historie van een plaats. Maar niet bewust bezig 

zijn om het erfgoed in te passen in het heden is ontzettend 
zonde en gedoemd te mislukken. Het terrein krijgt daarom 
een nieuwe bestemming met behoud van de karakteristieke 
elementen. Loftachtige woningen wisselen we af met ge-
zinswoningen die grenzen aan een reeks hofjes waar het 
gedachtegoed van de voormalige fabriek in is verwerkt. Ook 
wordt er gewerkt en komt er cultuur, passend bij de uitstra-
ling van het gebied. De context van het plan is extreem 
ingewikkeld met geluidsoverlast van het spoor en zware 
eisen op het gebied van externe veiligheid. Dat hebben 
we allemaal opgelost. Op dit moment is het gebouwtje dat 
vroeger dienstdeed als kantoor in gebruik genomen door 
Dudok Wonen en een bedrijf dat huiswerkles geeft. In 2012 
hopen we een start te maken met het vervolg.”

‘Erfgoed behouden is een 
mooi streven’

Interview



CHOCOLADE-
FAbRIEK

 GEEFT IDENTITEIT 

WAT? 
De Bensdorp in Bussum.

ERFGOED?   
Het is een voormalige chocoladefabriek.

EN NU?  
Het karakteristieke gebouw krijgt een nieuwe 
invulling. In De Bensdorp kun je straks wonen, 
werken maar er is ook volop ruimte voor horeca 
en cultuur. 

UITDAGEND? 
Ja, want door de toevoeging van nieuwe gebouw-
en en het behoud van de industriële fabrieks-
gebouwen is De Bensdorp een nieuw stuk stad. 
Maar wel een stuk stad met een identiteit.
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DE bENSDORP
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WAT? 
Ons Gebouw in Hilversum.

HISTORIE?   
Ons Gebouw uit 1932 heeft heel wat functies ge-
had. Zo diende het onder andere als radiostu-
dio voor de VARA maar is het ook een bioscoop  
geweest en vervolgens een jongerencentrum, 
verenigingsgebouw, buurthuis én peuterspeel-
zaal.

EN NU? 
Dudok Wonen is in 2010 begonnen met het 
restaureren van het gebouw en de bouw van 
18 appartementen.  

DUS WONEN?  
Ja, en voor een bijzondere doelgroep namelijk 
jongeren met een lichte verstandelijke of licha-
melijke beperking. Sherpa begeleidt hen.

VAN RADIOSTUDIO
TOT 
WOONGEbOUW

ONS GEbOUW
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Willem Veenman
bewoner
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‘KLASSIEK EN MODERN IN bALANS’

“Alweer 4,5 jaar bewoon ik de toren van de Vredekerk in 
Bussum. Die is vijf verdiepingen en 88 treden rijk, op een 
goede dag loop ik zo’n 1000 treden op en neer. Vergelijk 
het met het dagelijks beklimmen van de Utrechtse Dom-
toren. Natuurlijk was dit even wennen, je leeft ineens 
verticaal. Voor mij woonde er iemand met een kindje, dat 
is geen doen. Ik kende de Vredekerk van de tijd dat ik 
nog actief was in de kerkmuziek. De indeling is voor mij 
ideaal. De woongedeeltes zijn in de onderste verdiepin-
gen gesitueerd en mijn muziekschool zit in de bovenste 
regionen. We kunnen hier dus vrijuit oefenen en muziek 
maken zonder dat iemand daar last van heeft. Helemaal 
bovenin staat een digitale piano en kunnen opnames ge-

maakt worden. Op de wat klassiekere vierde verdieping 
staat de vleugel. Op de derde is de deur waar ik mijn leer-
lingen ontvang, onze privédeur is op de eerste. Je moet 
wel altijd eerst door de kerkdeuren naar binnen. 
Veel mensen zijn toch wel nieuwsgierig naar mijn woon-
situatie. Vooral kinderen vinden het hier het einde. Elke 
verdieping heeft zijn eigen charme. De bovenste verdie-
ping heeft rondom ramen en op een mooie, zonnige dag 
is het daar heerlijk toeven op 24 meter hoogte. Bij wat 
minder weer is het juist fijn om op de tweede verdieping 
in lounge-achtige sfeer de warmte binnenshuis op te 
zoeken. Een moderne leefstijl en de klassieke elementen 
zijn tijdens de verbouwing mooi in balans gehouden.”

‘Kinderen vinden het 
hier het einde’

Interview
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VREDEKERKWONEN IN 
EEN KERK

WAT? 
De Vredekerk in Bussum.

OUD?    
De kerk is meer dan 100 jaar oud. In 1996 verloor 
het zijn kerkelijke functie. Vanaf dat moment 
stond het leeg.

EN TOEN?     
Dudok Wonen heeft er in 2006 18 appartementen 
in gerealiseerd.

bIJZONDER?   
Voor de herbestemming heeft Dudok Wonen een 
eervolle vermelding gekregen in het kader van 
de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs Bussum. De jury 
vond de Vredekerk een voorbeeld van een bij-
zondere functietransformatie.
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WONEN, WERKEN
 EN LEREN

WAT? 
Melkfabriek.

WAAR?   
De Larenseweg in Hilversum.

bIJZONDER?   
Gebouw is een voorbeeld van industriële archi-
tectuur uit de jaren ’50 en staat al een tijdje leeg.

EN NU?   
De fabriek wordt een nieuw onderkomen voor 
wonen, werken en leren. Er komen woningen in 
maar er is ook ruimte voor bedrijfsruimtes en 
kantoren. Een basisschool, kinderdagverblijf en 
naschoolse opvang geven invulling aan leren.

NOG MEER?    
Een ondergrondse parkeergarage.

MELKFAbRIEK



Arno Boon
directeur BOEi



“Ik voel mij niet langer een Don Quichot die gemeen-

tebestuurders tegen wil en dank probeert ervan te 

overtuigen om een oude fabriek niet te slopen. Wat 

dat betreft staat het herbestemmen van industrieel 

erfgoed inmiddels wel op de kaart.” Aldus Arno Boon, 

directeur van Nationale Maatschappij tot Behoud 

Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed, 

kortweg BOEi. Het is echter vaak de regelgeving die 

in zijn ogen het herbestemmen lastig maakt. “Het is 

een leuke maar zeker geen eenvoudige tak van sport.”

Ruim acht jaar geleden begon Arno Boon bij BOEi. Met een 
zoals hij noemt, halve secretaresse, richtte hij zich met de 
bekende stadsherstelformule op industrieel erfgoed. Met 
andere woorden, koop het monument, restaureer het en 
geef het de economische functie terug zodat de toekomst 
gewaarborgd is. Boon: “We zijn breed in de vastgoedketen 
actief en hebben daar verschillende rollen in. We zijn niet 
alleen een partij die haalbaarheidsonderzoeken voor ons-
zelf en voor derden doet, maar vooral ook non profit ontwik-
kelaar én belegger. We houden uiteindelijk gebouwen bij ons 
die we verhuren.”

AFGEKLOVEN VOORWERPEN
Inmiddels is de organisatie uitgegroeid van anderhalve fte 
naar negen fte’s en twintig medewerkers in het land, die op 
freelancebasis één of meerdere projecten uitvoeren.  “Als je 
een organisatie in het leven roept en je zegt tegen de maat-
schappij ‘geef ons uw afgekloven boterhammen als het gaat 
om monumentaal vastgoed’. Dan stel ik nu terugblikkend de 
vraag of we toen wel doorhadden wat we aan ambitie had-
den? Het zijn altijd gebouwen die een functie verloren heb-

ben. Ze zijn niet meer courant en daar heb je gelijk het al-
lergrootste probleem: wie wil er wel in zitten en wat kan er?”
Het vinden van gebruikers is volgens Boon een belangrijke 
opgave. “Je moet het gebouw goed kennen en kunnen zien 
welke mogelijkheden het heeft. En vervolgens ga je de markt 
op, de stad of het dorp in om bij burgers en notabelen draag-
vlak te creëren. En dat laatste ontstaat vooral door wat er 
in komt en niet zozeer het behoud van het gebouw alleen. 
Het gaat om wat de toekomst is van het monument en wat 
die toekomst betekent voor het monument, de samenleving 
en de economie. Als je dus een functie vindt die zorgt voor 
samenhang in de samenleving of gebruikers die al lang op 
zoek zijn naar een geschikte ruimte, dan krijg je daar de 
handen voor op elkaar en lukt het ook om de rendabele top 
gedekt te krijgen. Want, geloof mij, er zit altijd een onren-
dabele top op.” 

LANGDURIG
Tegelijkertijd zijn het vaak langdurige processen. Zo heeft 
Boon drie dagen voor het gesprek bijna groen licht gekre-
gen over de herbestemming van de sojafabriek Cereol in de 
Utrechtse wijk Oog en Al. In de fabriek werden vanaf 1908 vee-
voederkoeken gemaakt en is dus een agrarisch industrieel 
monument. Het krijgt nu een nieuwe toekomst als onderko-
men voor een school, sportzaal, bibliotheek en een wijk- en 
cultureel centrum. “Het heeft zeven jaar geduurd. Zeven jaar 
van onderzoeken, rekenen, tekenen en praten met de ontwik-
kelaars Heijmans en Blauwhoed, gebruikers en de gemeente. 
Uit  verschillende potten, zowel gemeentelijk, provinciaal, 
Rijk, als van de marktpartijen en van cultuurfondsen komen 
nu gelden die nodig zijn om de onrendabele top af te dekken. 
Maar dan ontstaat er een project dat quitte kan draaien.”

‘REGELGEVING ZIT HERbESTEMMEN DWARS’
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Zeven jaar. Het kan volgens Boon ook wel eens korter.    
Zoals bijvoorbeeld de aankoop van de Clemenskerk in 
Hilversum eind december 2010. “Wij hoorden half novem-
ber 2010 dat, als er niet snel een partij zou zijn die het op 
zou pakken, alles wat daarvoor was gedaan voor niets 
zou zijn geweest. Er was een restauratieplan,  en er waren 
subsidies om het gebouw te restaureren. In vier weken 
hebben we besloten om dit te doen. Toch een investering 
van bijna 5 miljoen, nog exclusief de investering voor de 
herbestemming.” 

REGELGEVING
Aan industrieel, agrarisch en religieus erfgoed geen 
gebrek. En ook gebruikers zijn er dus altijd wel te vin-
den. De grootste opgave ziet Boon in het omgaan met de 
soms wurgende greep van de regelgeving. Hij geeft als 
voorbeeld het herbestemmen van een kerk. “Dan moet je 
er parkeerplaatsen bij maken. Een kerk heeft toch vaak 
het probleem dat het middenin een buurt staat waardoor 
dat lastig is omdat er weinig terrein beschikbaar is voor 
parkeren. Als je met zo’n regel soepeler omgaat dan kun 
je er gemakkelijker functies in brengen. Maar neem het 
herbestemmen van meer moderne leegstaande kantoren 
tot wonen”, zegt Boon, “dat wordt vaak bemoeilijkt omdat 
ze onvoldoende daglicht hebben qua woonnormen. Maar 
je kunt ze misschien wel geschikt maken voor studenten-
huisvesting. Studenten leven zo wat bij kunstlicht. Dat is 
geen pleidooi om ze in bunkers onder te brengen, maar 
we hebben het onszelf met al die regels ook wel heel erg 
ingewikkeld gemaakt. Het is allemaal te veel afgestemd 
op nieuwbouw; en aan nieuw vastgoed hebben we voorlo-
pig weinig behoefte gezien de leegstand van monumen-
ten en ander vastgoed”

Boon vindt wel dat in de jaren dat hij zich nu met indus-
trieel erfgoed bezighoudt dat de keuze tussen sloop of 
herbestemmen vaker in het voordeel van de laatste uit-
valt. Dat wordt volgens hem ook vooral aangejaagd door 
de toenemende aandacht voor duurzaamheid. “Elk ge-
bouw dat je sloopt is een vernietiging van gestolde ener-
gie. Betonnen gebouwen vragen immers verschrikkelijk 
veel energie om te maken. Dus als je dat sloopt, ben je al 
die energie weer aan het weggooien. En als je dat skelet 
opnieuw kan hergebruiken ben je uit het oogpunt van 
duurzaamheid natuurlijk heel verstandig bezig. Kortom, 
ik voel mij geen Don Quishot meer die de gemeenteraad 
tegen wil en  dank moet overtuigen om die leegstaande 
monumenten her te gebruiken. Niet in de laatste plaats 
door de economische of maatschappelijke betekenis van 
nieuwe invullingen. ” 

PIONIEREN
Dat wil overigens niet zeggen dat alles vanzelf gaat. 
“Zeker niet”, benadrukt Boon snel, “het blijft trekken en 
sleuren. Ook zijn wij nog steeds aan het pionieren. Nu 
bijvoorbeeld weer op het gebied van duurzaamheid. Zo 
gaan we in Haarlem samen met de huurders een super 
duurzaam monument maken. Ook omdat we vinden dat 
we een taak hebben om te verkennen wat een monument 
kan hebben om het duurzaam te maken. Want al snel heb 
je het over isoleren maar dan raak je vaak letterlijk en 
figuurlijk het zicht kwijt op het monument. Dat is dus 
een zoektocht naar enerzijds hoe je het verhaal van het 
gebouw leesbaar houdt en mensen zien dat het monu-
ment is, en anderzijds voorkomt dat je gebruikers over 
de kop gaan omdat ze de energierekening niet meer kun-
nen betalen.”







Nieuwbouw is in de visie van Dudok Wonen een an-

dere manier van omgaan met cultureel erfgoed. Dat 

kan nieuwbouw zijn van woningen die appelleren aan 

het verleden maar die uiteraard wel voldoen aan de 

woonwensen en eisen van deze tijd op het gebied van 

wooncomfort, energiegebruik en duurzaamheid. 

In dit kader is Dudok Revisited natuurlijk een uitste-
kend voorbeeld. In de Hilversumse wijk Liebergen zijn 
700 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Een groot deel 
daarvan zijn geheel in stijl van Dudok gerealiseerd. El-
ders in dit hoofdstuk merkt de maker van het steden-
bouwkundig masterplan Hans Ruijssenaars op, dat deze 
woningen geen rechtstreekse kopieën van het origineel 
zijn. “De kwaliteiten van Dudok, zoals onder andere de 
wijze van detaillering zijn universeel en gaan door de 
tijd heen. Die wilde ik terugbrengen, maar het is nooit 
hetzelfde als het was. Zo waren er ook een paar woningen 
onder de maat en die hebben we met kwaliteiten van 
Dudok als uitgangspunt ontworpen en gerealiseerd. Deze 
woningen passen zich nu veel beter en rijker aan dan de 
woningen die Dudok destijds moest maken”, aldus Ruijs-
senaars.

En daarmee raakt hij in essentie de kern van de visie van 
Dudok Wonen op nieuwbouw. Het moet zich voegen naar  
de omgeving. Daarbij is het uitgangspunt dat iedere in-
greep die je doet in het stedelijk netwerk op het gebied 
van architectuur ook een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid heeft. Dat klinkt wellicht wat zwaar maar goed 
beschouwd laat je wel iets achter in de openbare ruimte. 
Nu valt er over smaak niet te twisten en is vooral de 

architectuur niet zelden onderwerp van discussie. Maar 
los van de vormgeving is bijvoorbeeld aan het materi-
aalgebruik en detaillering te zien of het budget voor de 
architect wel of niet voldoende was en of het gebouw in 
harmonie is met zijn omgeving. En nogmaals, dan maakt 
het niet uit of het gaat om een gebouw van moderne ar-
chitectuur of juist architectuur die het verleden laat her-
leven. In beide gevallen zijn het naar ons idee monumen-
ten van de toekomst.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de woningen aan het 
Adriaan Dortsmanplein in Naarden-Vesting. Hier gaan 
twaalf nieuwbouwappartementen schuil achter een ogen-
schijnlijk historische gevel. Historiserend? Zeker. Kitsch, 
zoals critici deze vorm van architectuur nogal eens 
bestempelen? Zeker niet. Hier is met veel gevoel voor de-
taillering en materiaalgebruik een gevelwand ontstaan 
waarvan iedereen denkt dat het er al eeuwen staat. En de 
bewoners van deze sociale huurwoningen, zowel oude-
ren als starters op de woningenmarkt, beschikken over 
een uiterst moderne woning. Een zelfde voorbeeld is de 
fortwachterswoning op het eiland Pampus. Meer dan een 
kale ruïne op het ooit zo trotse forteiland was het niet. 
De woning is geheel in oude luister hersteld maar dan 
natuurlijk wel met het comfort van vandaag.

bOUWEN AAN 
TOEKOMSTIGE MONUMENTEN
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Nanny Blank
bewoner
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‘IK bEN EEN FORTWACHTER’

“In 2000 klom ik bij het fort over het hek. Daar trof ik 
een onherkenbaar stuk gebied aan dat ooit Fort Werk 
IV was. Van de oorspronkelijk vijf forten bestaat alleen 
het hoofdwerk Fort Werk 1V nog. Het fort is een verdedi-
gingswerk, gebouwd in 1869 en onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 
Ik besloot het initiatief te nemen om dit stuk geschiede-
nis op te knappen en er weer een levend stuk van Bus-
sum van te maken. Na een gezamenlijke lunch met drie 
directeuren van woningcorporaties waarin ik mijn idee-
en uit de doeken deed, bleek dat Leon Bobbe, directeur 
van Dudok Wonen een fantastisch idee had. Hij verbond 
het herbouwen van het fortwachtershuisje met het lus-
trum van zijn woningcorporatie. 

Met behulp van oude bestektekeningen met als spreken-
de titel ‘Bestek Eener Wooning’ werd de fortwachterswo-
ning in één jaar tijd weer herbouwd. De oude artillerie-

loods is nu in gebruik als atelier. Hier geeft Vernissage 
haar creatieve en culinaire arrangementen, workshops, 
atelierlessen en feesten, alles op maat en naar wens. 
Ook in de sfeervolle kazematten kan men met een intiem 
gezelschap ongestoord genieten van allerlei evenemen-
ten. Er is zelfs een professionele keuken aanwezig. Hier 
geven we onder andere kookles aan kinderen met dia-
betes. 
Sinds 2010 zijn we zelfs een trouwlocatie! Bij het opknap-
pen van het terrein en het restaureren van het Fort heb-
ben we zoveel mogelijk de authenticiteit van het fort 
bewaard en we krijgen bezoekers van jong tot oud, van 
heinde en verre. 
Iedereen voelt zich hier thuis. Het is een plek geworden 
waar zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten Voor 
mij is het letterlijk mijn thuis: ik woon als echte fort-
wachter in de fortwachterswoning.”
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‘In één jaar is de woning 
herbouwd’

Interview
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WONEN bIJ 
EEN FORT

WAT? 
Fortwachterswoning in Bussum.

FORTWACHTERSWONING?  
In het kader van de Nieuwe Hollandse Water-
linie  kreeg Bussum in 1868 met Fortwerk IV een 
verdedigingswerk. Bij het fort werd een fort-
wachterswoning gebouwd.

EN TOEN?  
Uiteindelijk leidde Fortwerk IV en de woning een 
zieltogend bestaan. Totdat in 2007 zowel het fort 
als de fortwachterswoning nieuw leven werd in-
geblazen. 

NIEUWbOUW? 
De oorspronkelijke woning is gesloopt en vol-
gens de oude bestektekeningen helemaal 
opnieuw opgebouwd.

FORTWACHTERSWONING



WONEN bIJ 
EEN FORT
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FORTWACHTERSWONING



Huub Bammens
bewoner



‘ECHT TYPISCH DUDOK’

“Het ontwerp van de Duivenstraat is van stadsarchitect 
Willem Marinus Dudok. Het plantsoentje in het midden 
is typisch Dudok - hij had in zijn ontwerpen altijd veel 
oog voor groen -  en je kijkt door de Duivenstraat uit op 
de toren van de Nassauschool - ook een stijlkenmerk van 
Dudok.
 
Zelf woon ik sinds de laatste renovatie in 2002 in de Dui-
venstraat. Wij lazen een advertentie voor deze woning 
in de krant en wisten meteen: dit is ons huis. Onze wens 
was namelijk om een goede vriend in huis te nemen, hij is 
verstandelijk beperkt, en dat kon perfect in dit huis. We 
waren erg blij met deze buitenkans. Tijdens de renovatie 
kreeg de straat weer dezelfde uitstraling als in 1928. Wij 
als bewoners parkeren ook niet in deze straat, dat ge-
beurde ten slotte in de jaren ’30 ook niet. 

In de jaren ’80 waren de huizen omgebouwd naar de toen 
geldende normen, een soort doorzonwoningen. Nu heeft 
elk huis weer de buitenkant zoals hij ooit was, maar is 
van binnen van alle moderne gemakken voorzien. De 
meeste woningen hebben één verdieping. Alleen de vier 
hogere woningen, die de twee ingangen van de straat 
markeren, hebben er meer. Hier woonden vroeger de op-
zichters, terwijl de arbeiders van de nabije gasfabriek in 
de lagere huisjes woonden. 
Na de renovatie was het hier bijna elke zondag een soort 
museum. Geïnteresseerden en architecten vanuit de hele 
wereld kwamen onze huizen bekijken. Niet alleen de bui-
tenkant trok bekijks, ook binnen keken de internationale 
gasten hun ogen uit. Zoals de Koreanen bij het toilet (zo 
groot!) en de Amerikanen bij onze koelkast (zo klein!).”
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‘Elke zondag een soort 
van museum’

Interview
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DUDOK REVISITED NIEUWbOUW 
MET HISTORIE
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NIEUWbOUW 
MET HISTORIE

WAT? 
Aanpak wijk Liebergen in Hilversum.

OPGAVE?    
250 nieuwbouwwoningen geheel in stijl van 
Dudok. Daarnaast zijn er 450 woningen ge-
renoveerd en gerestaureerd.

DUDOK REVISITED?    
Ja, Dudok opnieuw ontdekt. Geheel volgens 
Dudok’s visie zijn zijn oorspronkelijke ontwer-
pen verbeterd uitgevoerd.

bETER?   
In die zin dat de woningen groter zijn en daar-
door dus voldoen aan de wooneisen van deze tijd.
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WAT? 
Sloop en nieuwbouw van 47 woningen in de 
Godelindebuurt in Bussum.

bIJZONDER?    
Woningen en stedenbouwkundig plan voor 
de buurt zijn van de hand van architect K.P.C. 
de Bazel. De witte woningen zijn gesloopt en 
opnieuw opgebouwd.

NAMAKEN?
Het lijkt natuurlijk als twee druppels water op 
het origineel maar ze voldoen veel beter aan de 
wooneisen van deze tijd. De ongemakken uit de 
eerste versie zijn er uit.  

RESULTAAT?  
Een zeer geslaagde herstructureringsoperatie 
die niet alleen bij de bewoners in de smaak is 
gevallen. Zo kreeg de buurt vorig jaar van de ge-
meente Bussum ‘De ruimtelijke Kwaliteitsprijs’ 
voor de categorie nieuwbouw.

‘bETER’ DAN 
HET ORIGINEEL
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‘bETER’ DAN 
HET ORIGINEEL
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bAZEL REVISITED
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WAT? 
Fortwachterswoning op eiland Pampus.

bIJZONDER?
Van het trotse forteiland Pampus was weinig 
meer over en ook de woning was niet meer dan 
een ruïne.

EN TOEN?
Samen met woningstichting de Key is de fort-
wachterswoning opnieuw opgebouwd en lijkt 
het of het er al eeuwen staat. 

WIE WIL DAAR WONEN? 
Heel veel mensen. Er is een televisieprogramma 
geweest om het meest geschikte echtpaar uit te 
kiezen.

WAAROM? 
Omdat Pampus een toeristische attractie is 
geworden.

ALS EEN 
PHOENIx…
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PAMPUS
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Hans Ruijssenaars
architect
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Architect Hans Ruijssenaars gruwelt bij het idee om 

monumenten exact na te bouwen. De huidige hang 

naar de zogenoemde jaren-dertig-architectuur noemt 

hij angst voor de toekomst. “En angst is een slechte 

raadgever.” Ruijssenaars bouwt liever aan de monu-

menten van de toekomst. “Want daar gaan wij naar 

toe. De toekomst stormt op ons af, daar moeten we ons 

zeker niet van afkeren. Met het verleden in onze rug-

zak gaan we hollend de toekomst in.”

Een gesprek met Hans Ruijssenaars is eigenlijk vooral 
luisteren. Met veel liefde en passie voor het vak praat, 
nee, doceert hij architectuur. Het is ook sinds zijn af-
studeren in 1969 aan de TU Delft zijn wereld. “Ik geniet 
van mooie gebouwen die met liefde gemaakt zijn, of ze 
nu heel recent zijn of al op leeftijd.” Hij won twee keer 
de Nationale Renovatieprijs en was met Magna Plaza in 
Amsterdam één van de voorlopers in het anders omgaan 
met monumenten. “Vrijwel iedereen wilde dat oude Post-
kantoor toen afbreken, maar gelukkig hebben we het om 
kunnen bouwen tot een winkelcentrum. Daarmee is het 
behouden en het functioneert voortreffelijk.”

ONVOLDOENDE VERNIEUWEN
Wie daarmee denkt dat Ruijssenaars graag alles bij 
het oude laat komt bedrogen uit. “Je moet blijven ver-
nieuwen.” Hij betreurt het dat Nederland in de wereld 
op het gebied van woningbouw geen gidsland meer is. 
“In de vorige eeuw waren wij dat natuurlijk wel met ar-
chitecten als Berlage en Dudok. Die positie van gidsland 
zijn we kwijtgeraakt. Dat heeft voor een deel te maken 
met het feit dat we onvoldoende vernieuwen. Dudok gaf 

vorm aan het aloude arbeidersideaal dat je met z’n al-
len in één groot gebouw woont, zeg maar een paleis voor 
het volk. Een wooncomplex als één gebouw met ‘n begin 
en ‘n eind. Dat aspect is nu helemaal verlaten, want ie-
dereen wil tegenwoordig in zijn eigen paleisje wonen. 
Tien paleizen naast elkaar is natuurlijk havermout. Dan 
krijgt elke woning zijn eigen kleur en moeten de ramen 
iets verspringen, en dat is het dan. Elk huisje z’n eigen 
identiteit, maar 100 verschillende huisjes naast elkaar is 
geen identiteit. Ik vind dat zodanig regressief dat je dan 
een dief bent van je eigen talent. Dat is angst. Dan bouw 
je iets waarmee je denkt dat je vertrouwd bent en je hebt 
geen oog meer voor de toekomst. Dan sta je met je rug 
naar de toekomst. Maar we gaan er wel naar toe. Dus je 
moet je omdraaien, je historische bagage meenemen en 
naar voren gericht zijn.”

bEELDSCHOON
Ruijssenaars is als maker van het stedebouwkundig 
masterplan nauw betrokken geweest bij de vernieuwing 
van de Hilversumse wijk Liebergen. “Terug naar vroeger 
maar wel op een andere manier”, legt hij uit.  “Het waren 
onder andere Rijksmonumenten waar je eigenlijk niet 
meer goed in kon wonen. Feitelijk schoten deze wonin-
gen aan alle kanten tekort. De oppervlakte op de begane 
grond was ongeveer 35m² en dan was er onder de kap nog 
wat ruimte, zodat je maximaal uitkwam op pakweg 50m². 
De oppervlakte van een gemiddelde eengezinswoning is 
tegenwoordig ruim twee keer zo groot. Ze waren vaak wel 
beeldschoon. Van buiten kon je niet goed zien hoe klein 
ze van binnen waren.”

‘HET VERLEDEN bINDEN AAN HET HEDEN’
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Voor Ruijssenaars aan de wijk Liebergen begon bestu-
deerde hij zorgvuldig de architectuur van Dudok. De bij-
zonderheden en de kenmerken. “Dudok wilde zich nooit 
herhalen. De uitspraak dat je dan een dief bent van je 
eigen talent komt van hem. Tegelijkertijd heeft hij ook 
wel een duidelijk handschrift. Er is vaak te weinig tijd 
of geld om het wiel opnieuw uit te vinden. Zijn kwalitei-
ten, zoals bijvoorbeeld de wijze van detaillering, zijn 
universeel en gaan door de tijd heen. Die wilde ik terug. 
Het is niet hetzelfde als het was. Het bedient zich van de 
wetmatigheden die nog steeds van kracht zijn. Dan kan 
het wel. Zo is Dudok Revisited ontstaan. Dudok opnieuw 
bekeken, opnieuw beschouwd. De Rijksmonumenten heb 
ik vrijwel identiek gehouden. Die waren het waard. Maar 
er waren ook een paar woonblokjes die zwaar onder de 
maat waren. Blijkbaar was dan ook bij Dudok het geld 
op. Deze woningen heb ik samen met het team van ar-
chitecten, waarmee ik werkte, opnieuw gebouwd. Maar 
wel gebaseerd op de eerder geformuleerde universele 
uitgangspunten. De woningen passen zich nu beter en 
rijker aan dan de woningen die Dudok destijds noodge-
dwongen moest maken.” 

NIET bEGREPEN
Zijn bemoeienis met de aanpak van Liebergen is door 
mensen die Ruijssenaars goed kennen niet altijd begre-
pen. Er verschijnt een brede lach op zijn gezicht. “Ik was 
een keer op een congres en toen kwam een belangrijke 
wethouder van een grote stad op mij af en die zei:  ‘Hans, 
dit is toch niets voor jou, hoe kan je dat nu doen?’ Ik rea-
geerde:  ‘wacht nu maar even, ik zal het je zo uitleggen’. 
Ik heb mijn lezing daar gegeven en mijn wijze van wer-

ken uitgelegd. Na afloop kwam hij weer op mij af, nam hij 
zijn woorden terug en zei: ‘eigenlijk moet ik zeggen: fan-
tastisch, want je doet feitelijk twee dingen: je gebruikt de 
goede dingen ui t het verleden en maakt daar vervolgens 
nieuwe woningen van met een extra kwaliteit. Daarmee 
verbind je het heden met het verleden. Dit zou een les 
moeten zijn voor hergebruik en herbestemming’. Kortom, 
in anderhalf uur tijd was hij 180 graden omgedraaid.”

Ruijssenaars voelde zich bij zijn visie en aanpak ge-
steund door Dudok Wonen. “Zij hebben een goed oog voor 
het eigenaar zijn van cultureel erfgoed. Dat proberen ze 
ook veilig te stellen.” In één adem voegt hij daar aan toe 
dat zoiets vaak extra kosten met zich meebrengt. “En 
Dudok Wonen heeft daar ook extra geld voor over.”

bESEF
De architect is ervan overtuigd dat bij veel mensen het 
gevoel voor cultureel erfgoed in beginsel aanwezig is. Bij 
de overheid is het besef er ook wel, maar wordt er onvol-
doende geld voor vrijgemaakt. “Wanneer je als gemeen-
schap vindt dat een gebouw iets waard is, heb er dan ook 
wat voor over. Met andere woorden, als we met z’n allen 
vinden dat iets van culturele waarde is en we willen dat 
behouden, heb er dan gemeenschapsgeld voor over. Leg 
die last dan niet alleen op de schouders van iemand die 
daar toevallig de eigenaar van is.”
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ADRIAAN
DORTSMANPLEIN

VERbORGEN
 ACHTER 

DE GEVEL

WAT? 
Nieuwbouw in Naarden-Vesting.

WAAR DAN?   
Op de plek van de voormalige brandweerkazerne 
aan het Adriaan Dortsmanplein.

NIEUWbOUW?   
Zeker. Vanaf de straatzijde lijken het vier wo-
ningen die er qua uitstraling en architectuur 
altijd al gestaan lijken te hebben. Maar zelfs het 
aantal is schijn want achter de gevel bevinden 
zich twaalf moderne appartementen.

DOELGROEP?  
Een bijzondere combinatie. Namelijk zowel 
ouderen als starters op de woningmarkt. Er zijn 
vier ouderenwoningen en acht starterswo-
ningen gerealiseerd.



Architectuur Lokaal heeft het cultureel erfgoed beoordeeld op criteria als cultuurhistorisch en architectuurhis-
torisch bijzonder, kwetsbaarheid en versterking op de wijk. De groslijst is vervolgens onder de loep genomen door 
Hans Ruijssenaars architecten bv. Uiteindelijk heeft Dudok Wonen de tien voor hen meest bijzondere gebouwen en 
ensembles gekozen onder het motto de 10 Iconen van Dudok Wonen.

DE TIEN ICONEN VAN DUDOK WONEN

POLITIEPOST
Hilversum, pagina 18

MELKFAbRIEK
Hilversum, pagina 33

VREDEKERK 
Bussum, pagina 32

FAbRIKEURSWONING
Hilversum, pagina 12

VEENSHOF
Hilversum

ONS GEbOUW
Hilversum, pagina 29

SPREEUWENSTRAAT
Hilversum

JAN bLANKENLAAN
Hilversum

OPENbARE LEESZAAL
Hilversum

DUIVENSTRAAT
Hilversum, pagina 17
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