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HOOFDSTUK 1  ACHTERGRONDEN 
1.1. Inleiding 
De gemeente Schoonhoven heeft voor de herontwikkeling van een terrein aan de Lopikersingel (11, 11a 
en 11b), gemeentelijk bekend als de Kommerlocatie, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Naar 
aanleiding hiervan zijn enkele zienswijzen binnen gekomen. De indieners van de zienswijzen richten een 
deel van hun bezwaren tegen de wijze waarop is omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische 
waarden in het gebied. Zij stellen onder andere dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar welke 
waarden aanwezig zijn in het gebied. Tevens hebben zij bedenkingen over hoe inhoudelijk met de 
waarde is omgegaan. Om deze reden heeft de gemeente aan Culthis gevraagd de aanwezige waarden te 
verkennen. Aanvullend zullen de effecten van de ontwikkeling (definitief ontwerp) en de zienswijzen aan 
de uitkomsten van dit onderzoek worden getoetst.  
 

1.2. Plangebied 
Het gebied waarop deze rapportage betrekking heeft 
wordt begrensd door de Lopikersingel, Halve Maan, 
het Borghleenpad en de woning Lopikersingel 13 
(afbeelding 1). Het betreft het perceel waarop de 
voormalige stoomzuivelfabriek is gelegen. Deze is 
thans deels in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw en 
deels als bouwmarkt.  
 
1.3. Vigerend beleid 
Rijksoverheid 
Het plangebied grenst aan het beschermde 
stadsgezicht dat in 1974 door het rijk is vastgesteld. 
De langs de Lopikersingel gelegen Grote Gracht vormt 
de oostelijke begrenzing van het beschermde gebied. 
Binnen het beschermde stadsgezicht zijn drie 
categorieën van bescherming aangebracht. Voor het 
deel ter plaatste van de Grote Gracht geldt een 
gemiddelde beschermingsvorm, Klasse B. De focus 
wordt daarbij gelegd op het patroon van straten en 
grachten, de rooilijnen van bebouwing aan de 

openbare ruimten en de ‘schaal’ van de bebouwing. Ondanks dat het perceel buiten het beschermde 
gebied valt, dient er op beperkte schaal rekening te worden gehouden met de uitgangspunten van het 
beschermde stadsgezicht. De reden hiervoor is gelegen in de korte afstand tussen het perceel en het 
beschermde gebied. De Grote Gracht is tevens aangewezen als rijksmonument. 
 
De wetswijziging van 1 januari 2012 zorgt ervoor dat cultuurhistorie onderdeel is van de ruimtelijke 
afwegingen binnen de ontwikkeling van een bestemmingsplan1. In het betreffende artikel in het Besluit 
Ruimtelijke Ordening (BRO) wordt verwezen naar ‘hoe is omgegaan met’. Uit deze beschrijving blijkt 
duidelijk dat cultuurhistorie slechts één van de af te wegen belangen is binnen de planontwikkeling.  
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeente Schoonhoven heeft aan het artikel uit de BRO uitvoering gegeven door voor het gehele 
grondgebied een cultuurhistorische waardenkaart op te stellen. De cultuurhistorische waardenkaart geeft 
voor deze locatie enkele structuren en objecten aan met een hoge waarde. Het betreft: 

1. De structuur van de Grote Gracht en de Lopikersingel, als onderdeel van de vesting 
Schoonhoven; 

2. De structuur van het ravelijn ter plaatse van Halve Maan, als onderdeel van de vesting 
Schoonhoven; 

3. De voormalige stoomzuivelfabriek aan de Lopikersingel 11, 11A en 11B, als herinnering aan de 
bedrijvigheid in Schoonhoven (CHW163). 

                                                
1 Besluit Ruimtelijke Ordening, art. 3.1.6. lid 2a verwijst naar: `Een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige 

Afbeelding 1 Plangebied aan de Lopikersingel 
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Voor de omgang met de aanwezige cultuurhistorische waarden van de vesting zijn in de adviesnota 
cultureel erfgoed, die de cultuurhistorische waardenkaart begeleidt, kernkwaliteiten en omgangsregels 
opgenomen2. Deze luiden als volgt: 

- Behoud en benutting van open doorzichten naar het achterland op de aangegeven singels en 
vanaf de bastions,  

- Behoud van de hoogteverschillen in de stad tussen de voormalige positie van de Middeleeuwse 
stadsmuren en latere vestingswallen en de overige stadsdelen. 

- Behoud en benutting van de resterende golvende structuur van de oude loop van de 
vestinggracht. 

- Afleesbaar houden meer homogene structuur en architectuur in de jonge uitbreidingswijk buiten 
de Middeleeuwse stadsmuur en binnen de vestingstructuur. 

- Achterkanten tussen Havenstraatse Wal en Oude Singel blijven benaderen als achterkanten 
(d.m.v. informelere inrichting terreinen en benadering van gevels) ter herinnering aan de 
Middeleeuwse beëindiging van de stad. 

 
Binnen het thema bedrijvigheid is er niet echt sprake van een hoofdstructuur en zijn er ook geen 
richtlijnen voor de kenkwaliteiten opgenomen. De verschillende typen bedrijven vormen stippen en 
vlekken op de kaart van Schoonhoven zonder duidelijke gemene deler of verbindende structuur.3 In de 
nota wordt daarom verwezen naar de ruimtelijke karakteristieken van de individuele objecten zoals 
opschreven in de waarderingslijst cultuurhistorie, welke bij de cultuurhistorische waardenkaart is gevoegd. 
De waarderende omschrijving van de stoomzuivelfabriek noteert als notabene dat niet alle delen van het 
gebouw cultuurhistorisch relevant zijn en dat dit nader onderzocht dient te worden. De ruimtelijke 
karakteristiek / waardering4 wordt vervolgens als volgt omschreven:  

- De stoomzuivelfabriek heeft een samengestelde massaopbouw in maximaal drie bouwlagen 
onder een kap met een variërende nokrichting;  

- Zichtbare herinnering aan de ontwikkeling van grootschalige bedrijvigheid in Schoonhoven; 
- Zichtbare herinnering aan de bedrijvigheid langs de oostelijke stadsrand van Schoonhoven; 
- Herkenbare typologie voor een vroeg 20e-eeuws fabrieksgebouw. 

 
Voor de omgang met het hoog gewaardeerde erfgoed zijn richtlijnen (bijlage I) opgenomen. Deze 
gelden voor gebieden, structuren en objecten met een hoge cultuurhistorische waardering. Enkele 
richtlijnen zullen meer of minder van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het voorgestelde initiatief.5 
De richtlijnen gaan in op de verschillende aspecten van bebouwing zoals de schaal, materialen en 
toevoegingen.  
 
Naast het erfgoed met een hoge waarde, komt er op de cultuurhistorische waardenkaart ter plaatste van 
het plangebied ook één cultuurhistorisch relict voor met een middelhoge waarde. Dit betreft: 

1. De structuur van het Borghleenpad, als onderdeel van de Middeleeuwse (pre-stedelijke 
ontginningen. 

Voor deze structuur wordt het behoud van de loop van deze structuur voorgestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Adviesnota cultureel Erfgoed Schoonhoven, p.31 
3 Idem, p. 32. 
4 Waarderingslijst van op de cultuurhistorische waardenkaart opgenomen erfgoed, nummer CHW163. 
5 Idem p. 36 t/m 38. 
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HOOFDSTUK 2  BEKNOPTE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET PLANGEBIED.   
2.1 . Ontwikkeling plangebied 
De Kommerlocatie ligt buiten de oude stadskern van Schoonhoven in het gebied dat was ingericht voor 
de verdedigende functie van de stad. Op afbeelding 2 is een detail van de plattegrond van de vesting 
Schoonhoven te zien uit 1772. In het geel omkaderde vlak is het noordelijke ravelijn te zien. Het huidige 
oost-west lopende deel van de Halve Maan volgt de loop van het oude ravelijn. De Kommerlocatie 
grenst direct aan de noordzijde van het ravelijn op de plek waar in 1772 nog water loopt en de 
buitenring van de Grote Gracht ligt, ofwel de Lopikersingel. In die tijd is het gebied buiten de vesting 
voornamelijk in gebruik voor siertuinen, boomgaarden en een enkel agrarisch bedrijf. Op de 
Kommerlocatie is geen bebouwing aanwezig. Hier ligt dan de een ‘vuilnishoek.’ Enkele jaren later, 
wanneer in de Franse Tijd een kadastrale kaart van het gebied wordt opgesteld, ligt op deze locatie een 
particulier plantsoen.  
 
In 1816 wordt de vesting, als onderdeel van de Hollandse Waterlinie, opgeheven. Het ravelijn ter plaatse 
van de huidige Kommerlocatie is het eerste onderdeel van de oude vesting dat wordt opgeheven. Op 
de topografische militaire kaart uit 1850-1864 is zichtbaar hoe de Lopikerstraat wordt verlengd en de 
gracht ten oosten van het ravelijn is gedempt. Het terrein is nog steeds braakliggend, maar het 
verdwijnen van de vestingfunctie opent de weg voor stadsuitbreidingen buiten de singelgracht. Overal 
rondom Schoonhoven verschijnen aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw nieuwe 
staduitbreidingen (zoals aan de oude Singel, Lopikerweg, de Nieuwe Singel en Nassaukade). In deze tijd 
wordt ook de eerste bebouwing aan de Lopikersingel gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de oostzijde wordt het terrein in die tijd begrensd door het Moordenaarslaantje, ook wel 
Lollaardssteeg of Moordenaarssteeg genoemd (groene pijl op afbeelding 2) . Dit was waarschijnlijk een 
oude ontginningskade in de ontginning De Nesse, bestaande uit een landweg met een wetering. Het 
vormde een verbinding tussen de De Montignylaan en de Lopikerweg. Deze structuur dateerde al uit de 
13e eeuw of eerder.  
 
2.2. Stoomzuivelfabriek 
In 1901 richten de gebroeders P.A.A. Ooms en W. Ooms een stoomzuivelfabriek op aan de 
Lopikersingel. Deze fabriek die geheel volgens de laatste technologieën was ingericht moest al in 1909 
het faillissement aanvragen. Het bestond destijds uit een dienstwoning en het markante gebouw met 
haaks op de weg gelegen zadeldak. In 1910 werden beide gebouwen gekocht door L. Klussmann uit 
Oost – Friesland. Het beheer van de fabriek ging over op NV melkfabriek Consus. Maar ook dit bedrijf 
was geen lang leven beschoren. In 1913 ging het wederom failliet. Het kwam toen in handen van de NV 
Rotterdamse melkinrichting. Zij bouwden in 1916 achter de fabriek een grotere hal. In 1927 kwam de 
fabriek in handen van de Amilko. Zij breidde verder uit met een vergroot magazijn, een tankgebouw en 
melklokaal. In de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw werden er nog veranderingen en uitbreidingen  
 
 

Afbeelding 2  Detail 
plattegrond van de vestingen 
Schoonhoven en 
Nieuwpoort, 1772 
(Nationaal Archief, Collectie 
Ministerie van Oorlog, Plan 
van Vestingen, 
Inventarisnummer S78). Het 
gele vlak geeft de ligging van 
het ravelijn en daarbinnen 
het plangebied aan. De 
groene pijl wijst naar het 
Moordenaarslaantje.  

Afbeelding 3  Detail  van een 
ansichtkaart van de 
Lopikergracht (thans 
lopikersingel genaamd). Op 
de achtergrond is de 
melkfabriek en de 
aangrenzende bebouwing te 
zien, poststempel 1913 
(Groene Hart archieven, 
serienummer 464, 
stamnummer 60535) 
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aan verschillende delen van de fabriek uitgevoerd. De fabriek heeft tot 1976 dienst gedaan. Daarna is het 
in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw.  
Door de tijd heen is er veel verbouwd. Ook de gevels hebben meerdere veranderingen moeten 
ondergaan, waardoor het gebouw niet geheel origineel meer is. Aan de noordzijde van de fabriek is in 
het midden van de 20e eeuw een lage uitbreiding van het fabrieksgebouw gemaakt dat op de plaats van 
de voormalige dienstwoning kwam te staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 3 RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEKEN  
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De huidige situatie van het plangebied heeft grote overeenkomsten met de historische ruimtelijke 
inrichting. Veel van de historische ruimtelijke componenten zijn nog aanwezig en daarmee draagt het 
gebied een historisch karakter. Maar daar staat ook tegenover dat ruimtelijke componenten zijn 
verdwenen en zijn aangepast aan het huidige gebruik van het gebied.  
 
3.1. Historische ruimtelijke kenmerken 
Enkele historische afbeeldingen van het gebied in de periode 1910 – 1920 en uit 1920 geven een goed 
beeld van de Lopikersingel aan het begin van de 20e eeuw als de stadsontwikkeling buiten de vesting net 
is ontstaan.  
De Grote Gracht heeft door zijn aanwezigheid een duidelijk stempel gedrukt op de aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit langs de Lopikersingel. Van het ravelijn is dan al niets meer zichtbaar. Alleen de 
infrastructuur van de Halve Maan is dan nog herkenbaar als zijstraat van de Lopikersingel, die door zijn 
schuine loop afwijkt van de andere straten. Langs de singel is bescheiden perceelsgewijze woningbouw 
tot stand gekomen. De stoomzuivelfabriek met het meer bedrijfsmatige karakter vormt hierop een 
uitzondering. Het brede water van de gracht zorgt voor een open ruimtelijke structuur met ruim zicht 
op de stoomzuivelfabriek. De ruimtelijkheid wordt echter enigszins ingeperkt door de aanwezigheid van 
een grote hoeveelheid bomen langs de oevers van de singel. De bomen waren onderdeel geweest van 
het verdedigingssysteem van de vestingstad en werden gebruikt als stedelijke hakhoutvoorraad. 
Op de afbeeldingen 3 en 4 is duidelijk te zien dat er voor de woningen aan de noordzijde van de 
stoomzuivelfabriek ondiepe voortuinen aanwezig zijn, afgezet met wit geschilderde houten hekjes. De 
bebouwing langs de Lopikersingel kent op dat moment diverse hoogten, variërend van woonhuizen met 
één bouwlaag en een kap tot het fabrieksgebouw met tweeëneenhalve bouwlaag achter een schijngevel 
van drie bouwlagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 4  Detail ansichtkaart van 
de Verlengde Lopikerstraat. Op de 
achtergrond is de stoomzuivelfabriek 
en de aangrenzende bebouwing te 
zien, ca. 1915 (Groene Hart archieven, 
serienummer 548, stamnummer 
60535) 

Afbeelding 5   Detail ansichtkaart van de 
Lopikersingel. Op de achtergrond is de 
melkfabriek en de aangrenzende bebouwing te 
zien. De kaart dateert uit 1930 (afbeelding van 
internet picturesfrom.nl, nummer 195814) 
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Ook de bebouwing ter plaatse van de stoomzuivelfabriek kent een afleesbare perceelsgewijze 
ontwikkeling van de gebouwen. In de gevels en de diversiteit ervan is afleesbaar dat er geen sprake is van 
een als eenheid ontworpen situatie. De bebouwing is het gevolg van individuele ontwikkelingen.  
 
Eind jaren ’20 / begin jaren ’30 van de 20e eeuw wordt de fabriek vervangen (afbeelding 5). Dan wordt 
het hoofdvolume gevormd door een gebouw met drie bouwlagen en een kap. De fabriek krijgt hierdoor 
een prominent karakter binnen de stedelijke ruimte die verder overwegend bestaat uit woonhuizen met 
één à twee bouwlagen onder een kap. Ondanks de ontwikkeling van het gebied in deze periode blijft er 
sprake van perceelsgewijze bouwontwikkeling. De verschillende gebouwen behouden allen hun eigen 
karakter.  
 
Het ten oosten van de stoomzuivelfabriek lopende Moordenaarslaantje is dan nog grotendeels in tact en 
zal zich hebben gekenmerkt als een verhoogd in het landschap gelegen weg geflankeerd door bomen.   
 
3.2. Huidige ruimtelijke kenmerken  
In de huidige situatie is het gebied ingericht voor het gebruik als bedrijfsverzamelgebouw en bouwmarkt 
(afbeelding 6). Opvallend hierbij is dat het gebied rondom de stoomzuivelfabriek erg versteend is. De 
bomen rondom het gebied zijn in aantal afgenomen en meest nog zeer jong. Ook heeft er intensivering 
van bebouwing plaatsgevonden ten noorden en ten (noord)oosten van de stoomzuivelfabriek. Hierbij 
zijn nieuwe wooncomplexen ontstaan met vier of meer bouwlagen. Deze liggen op enige afstand van de 
stoomzuivelfabriek.  
De Halve Maan is nog steeds als infrastructuur aanwezig. Deze straat heeft een verstedelijkt karakter 
door de aanwezigheid van een groot aantal arbeiderswoningen daterend uit het einde van de 19e eeuw. 
De aanwezigheid van de singel is hier wel aanwezig en voelbaar. Dit uit zich in het hoogteverschil tussen 
de oost- en westzijde van de straat, waarbij de westzijde, aan de kant van de Lopikersingel duidelijk 
hoger ligt dan de oostzijde.  
Het Borghleenpad, de oude Moordenaarslaantje, heeft een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter 
verloren. De structuur als rechte laan door het landschap is nog duidelijk afleesbaar, maar de inrichting 
vertoont nauwelijks nog verwantschap met de oorspronkelijke inrichting als kade. Thans wordt het 
Borghleenpad gebruikt als fietsers- en wandelroute tussen de bebouwing door. Er is wel enigszins sprake 
van een groene begeleiding, maar deze is minimaal te noemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Aanwezige cultuurhistorische ruimtelijke karakteristieken 
Zoals aangegeven aan het begin van dit hoofdstuk is er nog veel van de historische elementen aanwezig 
in de ruimtelijke inrichting. Deze zorgt nog steeds voor een deel van de ruimtelijke kwaliteit binnen het 
plangebied.  
Belangrijke ruimtelijke karakteristieken welke voortvloeien uit de cultuurhistorische ontwikkeling van het 
gebied zijn: 

1. Open stedelijke structuur als gevolg van de aanwezigheid van de Grote Gracht; 
2. Beplanting met bomen aan de zijde van de Grote Gracht; 

Afbeelding 6   Huidige situatie aan de Lopikersingel 
11, 11 a en b (foto uit beeldkwaliteitsplan 
gemeente Schoonhoven) 
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3. Perceelsgewijze ontwikkeling van de bebouwing; 
4. Variatie in bouwhoogten; 
5. Rechte structuur van het voormalige Moordenaarslaantje; 
6. Hoogteverschil en afwijkende richting in de loop van de Halve Maan ten opzichte van de 

structuur in de overige delen van het plangebied.  
 
3.4. Historische ruimtelijke en architectonische karakteristieken van de stoomzuivelfabriek 
De stoomzuivelfabriek is in meerdere bouwfases tot stand gekomen. Zoals uit afbeelding 3 en 4 blijkt 
was de gevel van de stoomzuivelfabriek voor de verbouwing uit de jaren ’20 van de 20e eeuw anders 
dan daarna.  
Aan het begin van de 20e eeuw bestond de fabriek uit twee gebouwen: een gebouw met een duidelijk 
pakhuiskarakter als gevolg van de aanwezige laadluiken en de geprononceerde verticaliteit. Dit deel van 
de fabriek was opgetrokken in baksteen in tweeënhalve bouwlaag onder een kap. De voorgevel was 
doorgetrokken als een schijngevel met een flauwe tuit. Ten zuiden van het pakhuis stond een gebouw 
met één bouwlaag onder een bewoonbaar, gebroken zadeldak van anderhalve laag. De voorgevel was 
uitgewerkt als een tuitgevel. Dit traditioneel gebouwde object was waarschijnlijk onderdeel van de 
fabriek. Ten noorden van het pakhuis lag een gebouw met een L-vormige plattegrond, opgetrokken in 
één bouwlaag onder een samengesteld dak. Dit gebouw heeft de karakteristiek van een vroeg 20e 
eeuwse woning in overgangsarchitectuur. Dit ensemble was in 1901 gebouwd.  
 
In de jaren ’20 van de 20e eeuw heeft een verbouwing plaatsgevonden. Waarschijnlijk is dit kort na de 
overname van de fabriek door Amilko gebeurd. Hierbij is het oude ensemble van individuele gebouwen 
(deels) afgebroken en zijn nieuwe gebouwen opgetrokken. Dit leverde een nieuw ensemble op van 
individueel opgerichte gebouwen. Op de hoek van de Halve Maan en de Lopikersingel verrees een voor 
de tijd architectonisch en stedenbouwkundig kenmerkend gebouw met een afgeschuinde hoek en 
betonbanden. Het pakhuis en het ernaast (zuid) gelegen fabrieksdeel werd (gedeeltelijk) gesloopt en 
uitgebreid. Het pakhuis kreeg in ieder geval een nieuwe gevel en de verticale geleding verdween. Aan de 
achterzijde van het pakhuis werd de fabriek ook uitgebreid. Hierbij werden een magazijn toegevoegd en 
een grote fabriekshal. Het magazijn werd later nog verhoogd en steekt nu boven het complex uit.  
De dienstwoning die aan de noordzijde van de fabriek stond werd vervangen door een lage 
bedrijfsruimte van een à twee bouwlagen. Deels dateert deze uit het Interbellum en deels pas uit de 
jaren ’60 van de 20e eeuw.  
 
De stoomzuivelfabriek heeft een complexe opbouw, die karakteristiek is voor een gegroeid vroeg 20e 
eeuws fabrieksgebouw. De gevels zijn grotendeels opgetrokken in traditionele baksteenarchitectuur. 
Zoals op de oude afbeeldingen te zien is, is de oude fabriek enigszins dominant ten opzichte van de 
aangrenzende bebouwing. Dit is het gevolg van de groei van het gebouw waarbij steeds hoge en lage 
bouwmassa’s werden aangebouwd, afhankelijk van de ruimtebehoefte en van het productieproces.  
 
3.5. Huidige ruimtelijke en architectonische karakteristieken van de stoomzuivelfabriek 
De fabriek heeft in de afgelopen decennia sterk te leiden gehad van vele veranderingen aan het gebouw 
(afbeelding 7, 8 en 9). Het voormalige pakhuis is nog steeds aanwezig in zijn oorspronkelijke hoofdvorm, 
zoals deze na 1927 werd gerealiseerd. De gevelindelingen zijn echter ernstig aangetast in de 
architectuurhistorische waarde. De raamopeningen zijn voorzien van moderne puien uit de jaren ’80 van 
de 20e eeuw. De gevel is voorzien van een grijze verflaag. Het ten zuiden van het voormalige pakhuis 
gelegen gebouw is afgetopt. Deze heeft nu twee bouwlagen onder een plat dak. Hierdoor krijgt het 
voormalige pakhuis op oneigenlijke gronden een meer prominent karakter dan in de oorspronkelijke 
situatie. Ook van dit afgetopte bouwdeel zijn de raamopeningen aangepast en voorzien van puien uit de 
jaren ’80 van de 20e eeuw. Het gebouw op de hoek Halve Maan – Lopikersingel heeft ook de nodige 
veranderingen ondergaan. De hoofdvorm van het gebouw is echter nog in tact. De gevelelementen zijn 
uitgebreid met een balkon op de tweede bouwlaag. Ook de raamindelingen zijn aangepast. De zij- en 
achtergevel aan de Halve Maan zijn eigenlijk nog het meest oorspronkelijk. Aan deze zijde heeft de 
fabriek de kenmerken van een bedrijfsgebouw uit het Interbellum (afbeelding 11). Opvallend is de kloeke 
architectuur met eenvoudige stalen ramen en betonlateien boven de ramen. Het gebroken zadeldak  
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 7, 8 en 9   Huidige situatie van de 
voormalige stoomzuivelfabriek (foto’s 2013) 
  

Fabriekshal aan de zijde van de Halve 
Maan (foto 2013)  

Afbeelding 10  
Huidige situatie van 
de voormalige 
stoomzuivelfabriek  
gezien vanaf de 
Nassaukade (foto 
gemeente 
Schoonhoven 
2014) 
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heeft een zeer flauwe dakhelling. De gevels langs de Halve Maan zijn voorzien van een later 
aangebrachte verflaag. 
 
Ten noorden van het voormalige pakhuis is in de jaren ’60 een nieuw gebouw van twee bouwlagen 
opgetrokken (afbeelding 7). Dit werd aan een ouder gebouw aangebouwd dat tegen het voormalige 
pakhuis aan staat.  
Deze beide gebouwdelen hebben geen visuele , architectonische verbondenheid met de zuivelfabriek, 
alhoewel deze er functioneel wel was. Dit is het gevolg van de keuze in materiaal en uitvoering. De 
gevels bestaan voornamelijk uit glaspuien of massief gevulde puien tussen gemetselde zijmuren en 
penanten. Deze  gebouwen liggen enigszins terug ten opzichte van der rooilijn van de overige 
gebouwdelen. De tussenbouw bestaat slechts uit een bouwlaag onder een golfplaten zadeldak. Deze 
twee gebouwdelen hebben daardoor een enigszins ondergeschikte rol binnen de stedenbouwkundige 
setting. Door de aanwezige reclamevoering en materialisering vragen ze wel de nodige visuele aandacht. 
 
De verschillende aanpassingen, waaronder de verandering van de gevelopeningen, het schilderen, 
aftoppen van het fabrieksgebouw en de vele reclame-uitingen doen afbreuk aan de kwaliteit van de 
architectuur. Dit heeft tevens een negatieve uitwerking op de ruimtelijke kwaliteit langs dit deel van de 
Lopikersingel.  
 
3.6. Waardering stoomzuivelfabriek 
De fabriek heeft met name cultuurhistorische waarden als herinnering aan de ontwikkeling van de 
bedrijvigheid in Schoonhoven en als vroeg 20e eeuws fabrieksgebouw langs de oostelijke stadsrand van 
Schoonhoven. De karakteristieke vormgeving is daarvan de tastbare herinnering. Er is sprake van een 
zekere zeldzaamheidswaarde omdat de meeste fabrieken uit deze periode verdwenen zijn. Toch geldt 
dit niet voor de gehele fabriek en betreft het gedeeltelijk alleen de hoofdvorm (afbeelding 12).  
 
De fabriek is een voorbeeld van de vroeg 20e eeuwse fabrieksbouw. Uitzondering hierop vormen de 
delen ten noorden van het voormalige pakhuis, welke in de jaren na 1930 zijn aangebouwd ter 
vervanging van de dienstwoning. Deze laatste was een integraal onderdeel van de kleinschalige fabriek. 
De nieuwe uitbreidingen waren functioneel wel verbonden met de fabriek, maar zijn geen onderdeel van 
de vroege fabrieksontwikkeling. Hierdoor heeft de jonge toevoeging ten noorden van de het voormalige 
pakhuis een indifferente cultuurhistorische waarde. 
De hoge waarden die met name ook aan de functie zijn verbonden gelden voor het voormalige pakhuis 
en de bouw ten zuiden daarvan. Van deze gebouwen gaat het met name om de architectonische 
hoofdvorm en baksteendetailleringen. De architectuurhistorische waarden van de gevelelementen, zoals 
de kozijnen, zijn al ernstig aangetast in het verleden. Ook de bebouwing aan de zijde van de Halve Maan 
behoort tot de hoge cultuurhistorische waarden vanwege de typologie en de verwijzing naar de 
ontwikkelingen buiten de vesting aan het einde van de 19e en begin 20e eeuw. Hiervan is de 
architectuurhistorische waarde hoger omdat de gevelelementen bijna allen nog in tact zijn.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de voormalige stoomzuivelfabriek de volgende ruimtelijke 
cultuurhistorische waarden vertegenwoordigt: 
1. De stoomzuivelfabriek heeft een samengestelde massaopbouw in maximaal drie bouwlagen onder 

een kap met een variërende nokrichting en één hoogte accent aan de achterzijde van het 
voormalige pakhuis; 

2. Het industriële karakter van de massa,  in traditionele baksteenarchitectuur en stalen kozijnen, vormt 
een tastbare herinnering aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Schoonhoven in het algemeen 
en aan de (industriële) stadsuitbreidingen langs de oostelijke stadsrand van Schoonhoven in het 
bijzonder; 

3. De stoomzuivelfabriek heeft een herkenbare typologie voor een vroeg 20e-eeuws geleidelijk 
gegroeid fabrieksgebouw. 

 
Architectonisch komen de ruimtelijke aspecten tot uiting door: 

a. Gevels in traditionele en industriële baksteenarchitectuur met ambachtelijke detailleringen zoals 
de uitkragende schouderstukken van het voormalige pakhuis; 
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b. Fraaie detaillering van de gevelelementen (zoals stalen kozijnen) met name aan de achterzijde en 
zijde ter plaatse van de Halve Maan; 

c. Gegroeide (perceelsgewijs ontstane) bouwmassa’s waardoor een diversiteit aan architectonische 
uitwerkingen naast elkaar de fabriek vorm geeft.  

 
N.B. Omdat dit een onderzoek met betrekking tot de stedenbouwkundige uitgangspunten rondom de 
voormalige stoomzuivelfabriek gaat, wordt niet dieper in gegaan op de architectonische waardering van 
de verschillende gevels. Ook is het interieur niet bezocht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12   Waarderingsbeeld van de 
architectonische elementen van de fabriek. De 
binnen het rode kader vallende gebouwdelen 
hebben vanwege de ouderdom en de 
architetonische typologie een hoge 
architectuur-/cultuurhistorische waarde. De 
binnen de gele delen vallende gebouwen 
hebben een indifferente architectuur-
/cultuurhistorische waarde. De ouderdom is 
beperkt en de architectonische uitwerking is 
niet gerelateerd aan de typologie van de vroeg 
20e eeuwse fabrieksbouw (googlemaps, 
bewerking auteur)    
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HOOFDSTUK 4 GEVOLGEN PLANONTWIKKELING 
AM architecten heeft voor de Kommerlocatie een plan getekend dat ten noorden van de het voormalige 
pakhuis van de stoomzuivelfabriek is gelegen (afbeelding 13). Het woningbouwcomplex dat op deze 
locatie is geprojecteerd heeft drie bouwlagen en een plat dak. Hiermee evenaart het de hoogte van het 
voormalige pakhuis. Het complex ligt iets naar achteren ten opzichte van de rooilijn de voormalige 
fabriek, maar de terrassen voor het woningbouwcomplex liggen in dezelfde rooilijn. Ter plaatste van de 
aansluiting van de voormalige fabriek en het nieuwe complex is een setback in de gevel aanwezig. De 
terrassen steken ca. 1 m buiten de rooilijn en worden door middel van muurtjes begrensd.  
 
4.1. Effecten bouwplan op de aanwezige ruimtelijke karakteristieken 
Elke wijziging in een bestaande situatie heeft effecten op de aanwezige ruimtelijke karakteristieken en 
kwaliteit. Dit is inherent aan verandering en maakt ook onderdeel uit van de cultuurhistorie uit het 
verleden en het heden. Immers na het ontmantelen van de vesting veranderde het plangebied tot het 
gebied dat nu, vanwege de huidige karakteristieken, wordt gewaardeerd. Verandering is ook noodzakelijk 
om erfgoed te behouden. Stilstand betekent achteruitgang en leegstand leidt uiteindelijk tot afbraak van 
erfgoed. Toch kunnen de veranderingen leiden tot negatieve effecten voor de thans gewaardeerde 
ruimtelijke kwaliteit De verandering en de waarden moeten met elkaar in verhouding blijven en zouden 
niet mogen leiden tot aantasting van de cultuurhistorische waarden. Om deze reden worden de 
uitgangspunten van de planontwikkeling getoetst aan de aanwezige waarden zoals deze in paragraaf 3.4. 
zijn benoemd.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Open stedelijke structuur als gevolg van de aanwezigheid van de Grote Gracht. 
De huidige ruimtelijke structuur verandert door de aanwezigheid van het nieuwe woningbouwcomplex 
niet. De ligging van de hoofdmassa in de rooilijn van de voormalige stoomzuivelfabriek en de villa aan de 
Lopikersingel 13 betekent een slechts zo kleine verandering van de positie van de bouwmassa dat het 
open karakter van de stedenbouwkundige structuur langs de Grote Gracht in tact blijft.  
De afstand tot de villa aan de Lopikersingel blijft gehandhaafd. Het bebouwingsvlak van het 
wooncomplex valt binnen de bestaande rooilijnen van de bouwmarkt (aanbouwen voormalige 
stoomzuivelfabriek). Het huidige doorzicht tussen de villa en het woningbouwcomplex blijft hierdoor 
gehandhaafd.  
Een laatste punt dat van invloed kan zijn op de openheid van de stedenbouwkundige structuur is de 
hoogte van het nieuwe complex. Alhoewel er sprake is van een verzwaring van de stedenbouwkundige 
massa op deze locatie heeft dit niet direct gevolgen voor de openheid van de ruimtelijke structuur. De 
voormalige stoomzuivelfabriek heeft zelf ook enkele hoogteaccenten. Daar het huidige gebouw is 
ontwikkeld vanuit de ruimtebehoefte van de fabriek, zijn er slechts enkele hoogte accenten aanwezig ter 
plaatse van het voormalige pakhuis en direct daarachter. Deze elementen kunnen voor de tijd waarin 
deze gebouwd werden beschouwd worden als hoogbouw. Ter plaatse van de huidige bouwmarkt was 
deze ruimte voor de aan de fabriek gerelateerde functies niet nodig en is derhalve beperkt gebleven. De 
aanwezigheid van reeds enkele hoge gebouwen ter plaatse van de fabriek laat zien dat deze hoogte 

Afbeelding 13   Verbeelding van 
het definitief ontwerp voor het 
woningbouwcomplex op de 
Kommerlocatie (AM Architecten 
2013/14) 
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weinig tot geen effect heeft op de open structuur van de stedelijke ruimte ter plaatste van de Grote 
Gracht.  
De architectonische uitwerking van de nieuwbouw reageert daarnaast op de open stedelijke ruimte 
door een gedifferentieerde hoogte te suggereren door het verspringen van de rooilijn in de voorgevel 
en het gebruik van verschillende materialen ter plaatse van deze setbacks.  
De ontwikkeling heeft een indifferent effect op de aanwezige ruimtelijke structuur. 
 
2. Beplanting met bomen aan de zijde van de Grote Gracht. 
Binnen de nieuwe planontwikkeling blijft de huidige bomenstructuur gehandhaafd. De ontwikkeling heeft 
een indifferent effect op de aanwezige bomenstructuur 
 
3. Perceelsgewijze ontwikkeling van de bebouwing. 
De voormalige stoomzuivelfabriek is in verschillende perioden gebouwd. Iets wat duidelijk afleesbaar is in 
de architectonische uitwerking van de gevels. Het nieuwbouwcomplex probeert deze structuur over te 
nemen door de opbouw van de gevel met een verspringende rooilijn, waardoor in plaats van één groot 
complex drie individuele gevels ontstaan. In de uitwerking van de beëindiging van de gevels is gezocht 
naar variatie in de detaillering en uitwerking ter versterking van het concept. Alhoewel deze uitwerking 
aansluiting zoekt bij de perceelsgewijze groei van het plangebied, is deze niet uitermate sterk. De 
perceelsgewijze opbouw van het plangebied wordt in enige mate beïnvloedt door de nieuwe 
ontwikkeling.  
 
4. Variatie in bouwhoogten. 
Zoals al onder punt 1 aangegeven wordt in de architectonische uitwerking van de nieuwbouw 
gereageerd op de open stedelijke ruimte door een gedifferentieerde hoogte te suggereren met het 
verspringen van de rooilijn in de voorgevel. Dit architectonische concept wordt versterkt door het 
gebruik van andere materialen ter plaatse van de setbacks, waardoor een kap wordt gesuggereerd.  
Alhoewel deze uitwerking aansluiting zoekt bij de hoogteverschillen van het plangebied, is deze niet 
uitermate sterk.  
De bouwhoogte van het nieuwe woningbouwcomplex is bijna gelijk aan de hoogte van het voormalige 
pakhuis van de stoomzuivelfabriek. Hierdoor verliest dit bouwdeel zijn huidige prominente karakter in de 
stedenbouwkundige ruimte. De vraag rijst hierbij of dit een aantasting van de aanwezige 
cultuurhistorische waarde van deze bouwmassa is. Daarvoor dient ook gekeken te worden naar de 
achtergronden van dit hoogte-accent. De hoogte van dit bouwdeel is het gevolg van de functie. In eerste 
instantie waarschijnlijk pakhuis en later als onderdeel van de fabriek. Binnen de ontwikkeling van de 
fabriek is er geen sprake geweest van een bewust, ontworpen hoogte-accent op deze locatie. Het is 
ontstaan. Daarnaast is het prominente karakter ook het gevolg van het aftoppen van het ten zuiden 
hiervan gelegen bouwdeel. Dat neemt niet weg dat het nu een ruimtelijk gegeven is dat dit bouwdeel 
een prominente positie inneemt. Deze prominente rol wordt door de nieuwe planontwikkeling niet 
geheel ontnomen. De beëindiging van het voormalige pakhuis met een tuitgevel is een duidelijk andere 
beëindiging dan die van de nieuwe gevels, die een lijst krijgen. Hierdoor blijft de oorspronkelijke functie 
en eigenheid van dit gebouwdeel herkenbaar. Gezien de handhaving van de eigen vormgeving en de 
ontstaanswijze van dit hoogte-accent leidt de nieuwbouw niet tot aantasting van de cultuurhistorische 
waarden, maar slechts tot een beperkte afname van de herkenbaarheid van de cultuurhistorische 
waarden. 
De perceelsgewijze opbouw van het plangebied en het hoogte-accent van de stoomzuivelfabriek 
worden in enige mate beïnvloedt door de nieuwe ontwikkeling.   
 
5. Rechte structuur van het voormalige Moordenaarslaantje. 
De structuur van het voormalige Moordenaarslaantje blijft geheel onaangetast. De planontwikkeling heeft 
geen effect op de aanwezige structuur. 
 
6. Hoogteverschil en afwijkende richting in de loop van de Halve Maan ten opzichte van de structuur in de 

overige delen van het plangebied.  
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De structuur van de Halve Maan blijft geheel onaangetast. De groene begeleiding van deze laan wordt 
versterkt door het plaatsen van een haag langs het plangebied. De planontwikkeling heeft geen effect op 
de aanwezige structuur. 
 
4.2. Effecten architectuur- en cultuurhistorische uitwerking 
De cultuurhistorische waarden hebben met name betrekking op de stoomzuivelfabriek zelf en niet 
zozeer op de aangrenzende percelen. Het deel dat ten behoeve van het woningbouwcomplex wordt 
afgebroken, heeft een indifferente cultuurhistorische waarde. Deze vallen daarom ook niet binnen de 
hieronder genoemde karakteristieken.  
De hieronder nogmaals opgesomde cultuurhistorische waardering wordt door de nieuwbouw niet 
beïnvloedt.  
1. De stoomzuivelfabriek heeft een samengestelde massaopbouw in maximaal drie bouwlagen onder 

een kap met een variërende nokrichting en één hoogte accent aan de achterzijde van het 
voormalige pakhuis; 

2. Het industriële karakter van de massa vormt een tastbare herinnering aan de ontwikkeling van de 
bedrijvigheid in Schoonhoven in het algemeen en aan de (industriële) stadsuitbreidingen langs de 
oostelijke stadsrand van Schoonhoven in het bijzonder; 

3. De stoomzuivelfabriek heeft een herkenbare typologie voor een vroeg 20e-eeuws fabrieksgebouw. 
 
Ten aanzien van de architectuurhistorische waarden kan worden gesteld dat ook deze in tact blijven 
aangezien het deel met een hoge architectuurhistorische waarde naast de nieuwbouw blijft bestaan.  
Het nieuwe plan zoekt daarnaast aansluiting met de bestaande architectuur op het punt a en c:  
a. Gevels in traditionele en industriële baksteenarchitectuur met ambachtelijke detailleringen zoals de 

uitkragende schouderstukken van het voormalige pakhuis. 
De gevels worden opgetrokken in baksteen. De metselverbanden worden verrijkt met 
siermetselwerkbanden en andere detailleringen. De benadrukking van de verticaliteit door accentuering 
van de penanten vindt aansluiting bij de industriële (pakhuis)architectuur (afbeelding 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  Gegroeide (perceelsgewijs ontstane) bouwmassa’s waardoor een diversiteit aan architectonische 
     uitwerkingen naast elkaar de fabriek vorm geeft.  
Op dit punt is ook binnen de stedenbouwkundige karakteristieken al antwoord gegeven. De 
architectonische uitwerking kent een verspringing van de rooilijn en verschillende uitwerkingen van de 
gevels, waardoor een percellering wordt gesuggereerd. 
 
4.3. Conclusie effecten nieuwbouw woningcomplex  
Het woningbouw complex is gelegen binnen een gebied met hoge cultuurhistorische waarden. Deze 
waarden worden gevormd door enkele ruimtelijke structuren zoals de Lopikersingel en de Grote Gracht, 
de Halve Maan en het Borghleenpad. Daarnaast is de voormalige stoomzuivelfabriek aan de 
Lopikersingel 11a en 11b van cultuurhistorisch belang als herinnering aan de ontwikkeling van 
bedrijvigheid en fabrieken binnen Schoonhoven in het algemeen. In het bijzonder vormt de voormalige 

Afbeelding 14   Detail voorgevel DO 
bouwtekeningen (AM Architecten 
2013/14) 



 17 

fabriek een herinnering aan de ontwikkeling bedrijven buiten de vesting, als stadsuitbreidingen, aan het 
einde van de 19e en begin 20e eeuw.  
Als gevolg van deze aanwezige cultuurhistorische waarden zijn er in het voorontwerp bestemmingsplan 
regels opgenomen die de aanwezige waarden dienen te verankeren in ruimtelijke ontwikkelingen. De 
bestemming Cultuurhistorie ‘Waarde – 1” is daarbij leidend over andere bestemmingen.  
 
Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend die onder andere op het 
punt cultuurhistorie ingaan. De indieners van de zienswijzen kaarten de volgende inhoudelijke punten 
aan: 

1. De lage bebouwing aan de noordzijde van het voormalige pakhuis is wel cultuurhistorisch 
relevant, in ieder geval qua bouwmassa, hierbij wordt verwezen naar een ansicht (afb. 5 van dit 
rapport); 

2. De nieuwbouw tast de historische samenhang aan; 
3. De nieuwbouw zorgt ervoor dat de fabriek slechts een aanhangsel wordt in plaats van een 

prominente drager van de stedelijke ruimte; 
4. Bebouwing leidt tot onevenredige aantasting van de landschaps- en bebouwingsstructuren en de 

landschapselementen; 
5. Een bebouwingshoogte van 12m (ongeclauseerd) zonder goothoogte vormt een aantasting van 

de aanwezige cultuurhistorische waarden ; 
6. Het basement dat ca. 1m voor de rooilijn van de fabriek uitsteekt, tast de cultuurhistorische 

waarden van de fabriek aan. 
7. Er wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat de Lopikersingel, als grensgebied tussen stad en 

achterland was ingericht, voornamelijk bestond uit kleine huizen en villa’s die contact hebben 
met het buitengebied. De stoomzuivelfabriek is binnen dit stedenbouwkundig kader verrezen.  

 
Om tot de conclusie te komen of en welke effecten de ontwikkeling van de Kommer-locatie op de 
aanwezige cultuurhistorische waarden heeft is het definitieve ontwerp getoetst aan de ruimtelijke en 
architectonische karakteristieken, voortvloeiend uit de historische ontwikkeling van het gebied. Hierbij 
zijn ook alle door de indieners van de zienswijzen aangehaalde punten aan de orde gekomen.  
Daarbij wordt genoemd dat de effecten van het voorgenomen bouwplan zijn getoetst en niet de regels 
in het voorontwerpbestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan.  
 
Ontwikkelingen zijn nooit effectloos. De ontwikkeling van de stoomzuivelfabriek laat zien dat er door de 
20e eeuw heen al flink wat veranderingen hebben plaatsgevonden in de stedenbouwkundige 
karakteristieken langs de Lopikersingel (van open gebied naar bebouwde straatwand), het gebruik, de 
uitwerking en het bouwvolume. De ontwikkelingen waren altijd gekoppeld aan de ruimtebehoefte en de 
functie van een gebouw of een uitbreiding. Hierdoor is het aanzicht van dit deel van de Lopikersingel en 
ook de fabriek al meerdere malen gewijzigd.  
Ook bij de huidige ontwikkeling van de Kommer-locatie is er sprake van effecten op de ruimtelijke 
karakteristieken en de architectuur- en cultuurhistorische waarden. Uit een analyse van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden en het voorliggende plan blijkt dat er voldoende verbanden zijn gelegd tussen 
de aanwezige cultuurhistorische waarden en de planontwikkeling. De effecten kunnen als een minimale 
ingreep op de aanwezige cultuurhistorische waarden worden beschouwd. Er is zeker geen sprake van een 
ernstige aantasting van aanwezige waarden. Met deze uitkomst kan gesteld worden dat de in de 
zienswijzen aangehaalde, inhoudelijke punten met betrekking tot de cultuurhistorie weerlegd kunnen 
worden. 
 
De minimale ingreep op de cultuurhistorie is het gevolg van het niet letterlijk overnemen in het 
woningbouwcomplex van alle ruimtelijke en architectuurhistorische aspecten die bepalend zijn voor de 
historische context. Het betreft dan met name de hoogte van de nieuwbouw en de aansluiting tussen 
oudbouw en nieuwbouw (de punten 3 en 4 van de ruimtelijke karakteristieken). Genoemd moet 
worden dat de nieuwe ontwikkeling duidelijk wel aansluiting zoekt op deze twee punten bij de 
bestaande karakteristieken van het gebied, maar daarnaast ook aansluiting zoekt bij de meer eigentijdse 
vormen en de hedendaagse typologie van een woningbouwcomplex.  Het voorgenomen complex zet 
architectonische middelen in, zoals setbacks en materialisering van de gevels, om de historische 
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ruimtelijke en architectuurhistorische karakteristieken over te nemen. Alhoewel dit geen 
stedenbouwkundige oplossingen zijn zoals bij de historische bebouwing langs de Lopikersingel, dragen 
deze wel degelijk bij aan het inpassen van het woningbouwcomplex binnen de historische context. Daar 
staat tegenover dat het deel van de stoomzuivelfabriek met een hoge cultuurhistorische waarde, 
vanwege de herkenbaarheid, ouderdom, hoofdvorm en detaillering van dit deel, in stand blijft binnen 
deze ontwikkeling.  
 
De stedelijke ruimte rondom het complex is daarnaast dusdanig open en wijds dat de toename van het 
volume nauwelijks tot geen invloed heeft op de aanwezige historische stedenbouwkundige en 
landschappelijke structuren. Zeker daar de ontwikkeling grotendeels binnen de huidige rooilijnen blijft. 
Hierdoor blijft ook het doorzicht tussen de villa aan de Lopikersingel 13 en het als bouwmarkt in gebruik 
zijnde deel van de voormalige fabriek bestaan.  
 
Relatie beleid 
Het beleid van de gemeente stelt dat de cultuurhistorie leidend dient te zijn op de plekken waar een 
hoge cultuurhistorische waarde, waarde – 1, is vastgelegd. Ook voor gebieden in waarde -1 stelt het 
beleid dat ontwikkelingen mogelijk zijn, mits rekening wordt gehouden met de aanwezige ruimtelijke 
karakteristieken die voortvloeien uit de cultuurhistorische ontwikkeling van de waarde. Nu is 
geconstateerd dat de voorgenomen ontwikkeling in beperkte mate afwijkend van die ruimtelijke 
karakteristieken kan geconcludeerd worden dat de ontwikkelend aansluit op de uitgangspunten van het 
beleid van de gemeente inzake verankering van cultuurhistorische waarden.  
 
N.B. De indieners van de zienswijzen stellen dat door de invoering van de Modernisering van de 
Monumentenwet (MoMo) cultuurhistorie en ontwikkeling verplicht op elkaar afgestemd moeten 
worden. De aanpassing van de wet in 2012 betekent echter niet dat cultuurhistorie altijd moet worden 
geïntegreerd. In het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) is een regel opgenomen die cultuurhistorie als 
één van de aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen benoemd. Er dient te worden aangegeven hoe er 
rekening mee is gehouden. Dit betekent echter niet dat alles moet worden meegenomen in een 
toekomstige ontwikkeling. Als bij de ruimtelijke afwegingen blijkt dat er aanleiding is de cultuurhistorie 
slechts ten dele leidend te laten zijn en dit als zodanig wordt toegelicht, dan is voldaan aan de regels van 
de BRO.  
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BIJLAGE 1 
Richtlijnen voor ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ 
 
- Oorspronkelijkheid: De historische gelaagdheid is wat een bepaald cultuurhistorisch gebied, structuur of 
object bijzonder maakt. Verlies van deze gelaagdheid, betekent daarom direct een verlies aan 
cultuurhistorische waarde. De gelaagdheid geldt voor materiaal, constructie en bouwgeschiedenis. Bij 
verandering en ontwikkeling is het noodzakelijk om de gelaagdheid en de afleesbaarheid daarvan te 
behouden en bij voorkeur te benutten.  
Bij realisatie van nieuwe onderdelen wordt gestuurd op een nieuwe eigentijdse laag die respect heeft 
voor het oude en een nieuwe waarde toevoegt aan het geheel. Reconstructie wordt over het algemeen 
niet gestimuleerd om ‘valse historie’ te voorkomen.  
 
- Behoud gaat voor vernieuwen: Het vervangen van materialen, constructie en structuur (=de aanleg van 
een park en opbouw van gevels, e.d.) moet per te vervangen onderdeel goed onderzocht worden. Het 
uitgangspunt is dat oorspronkelijkheid boven vervanging gaat ook wanneer bepaalde onderdelen aan 
vervanging toe zijn. Waar mogelijk moet gezocht worden naar reparatie van de slechte delen, waardoor 
behoud van overige delen gegarandeerd kan worden.  
 
- Authentiek materiaalgebruik bij vervanging: Indien materiaaldelen, constructies of structuren vervangen 
moeten worden voor nieuwe, wordt tot op detailniveau uitgegaan van gelijkwaardige materialen, 
constructies en structuren. Denk hierbij ook aan de samenstelling/opbouw van onder andere materiaal, 
detaillering, metselwijze, gevelafwerkingen en raamindelingen.  
 
-  Structuur: De externe structuur van een gebouw of afgebakend gebied dient gerespecteerd te blijven. 
Dat betekent concreet dat bij ontwikkeling rekening moet worden gehouden met de hoeken van 
gebouwen en de voor- en achtergevelrooilijn herkenbaar moet blijven. Dit betekent niet dat er geen 
aanpassingen mogen plaatsvinden, maar dat oorspronkelijke opzet en hoofdvorm beleefbaar blijft.  
 
- Structuur bij stedenbouwkundige ensembles en infrastructuur: Bij ensembles en infrastructuur speelt de 
structuur ook een belangrijke rol. De opbouw van gebieden en de samenhang tussen bebouwing en 
openbare ruimte dient gerespecteerd te worden. Binnen de kaders van de onderliggende structuur zijn 
ontwikkelingen mogelijk. Dit betekent dat de grote lijnen herkenbaar en afleesbaar moeten blijven en de 
verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte gerespecteerd dient te worden.  
 
- Toevoegen van nieuwe laag: Bij het toevoegen van een nieuwe laag mag de cultuurhistorische waarde, 
zoals omschreven in de waardering niet aangetast worden. De nieuwe laag moet in materiaal, 
constructie en structuur gelijkwaardig zijn aan het oorspronkelijke laag (zoals gebied, structuur of object 
was bedoeld ten tijde van de realisatie). Er mag gezocht worden naar contrast, maar met in achtneming 
van historische opbouw en hiërarchie. 
 
- Bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek: Aanvullend aan een ontwikkeling of verandering kan, indien 
aangegeven binnen de regelgeving van het bestemmingsplan, een bouwhistorisch of cultuurhistorisch 
onderzoek gevraagd worden. Eén van deze onderzoeken kan worden gevraagd naar aanleiding van 
onduidelijkheid over de monumentale of  
cultuurhistorische waarde van een bepaald onderdeel in relatie tot de ontwikkeling.   
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