VERSLAG MONUMENTENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

5 maart 2014
14.30 – 16.30
Kampen, stadhuis

Aanwezig: dhr. Koen Alderliesten
dhr. Ben van ’t Hul
dhr. Alexander Jager
dhr. Jo Kleinmeulman
mw. Hélène Meelissen
dhr. Roelof Oost
dhr. Geraart Westerink
mw. Janita Tabak
dhr. Henk van der Werf
mw. Annelies Scholtz (verslag)

KA
BH
AJ
JK
HM
RO
GW
JT
HW
AS

M.k.a.:

HWn

mw. Hilde van de Werven

1. Opening / vaststelling agenda
JK opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Presentie / Samenstelling Monumentenraad
- HM vervangt ook dit keer Joke Batelaan wegens zwangerschapsverlof. Joke is herstellende en zal
er de volgende keer weer bij zijn.
- HWn heeft zich wegens ziekte afgemeld voor deze vergadering.
- De vacature vanuit het OVK is nog niet ingevuld. BH benadert Fré Helleman opnieuw.
- BH zal namens de Monumentenraad Rob Alferink bezoeken met een presentje bij wijze van
afscheid.
3. Terugblik bijeenkomst 9 oktober 2013
Op 9 oktober hebben we rondleidingen gedaan door de Bovenkerk en de Van Heutszkazerne. Men
vond dit erg nuttig en leerzaam.
4. Voortgang projecten
Kerkenpilot:
HM geeft een toelichting op de kerkenpilot tot nu toe. De kerkenbijeenkomst van 1 oktober was heel
nuttig. Het was opvallend dat de problematiek van leeglopende kerken en steeds lastiger exploitatie
bij bijna alle kerken speelt. Nu is het eindelijk bespreekbaar en worden contacten gelegd onderling.
Eén van de conclusies was dat men elkaar niet moet gaan beconcurreren met zaalverhuur. Men
wilde graag vaker bij elkaar komen.
Eind maart zal het advies van het Oversticht aan gemeente Kampen gereed zijn. Het concept zal
ook aan de Monumentenraad worden gestuurd (AS).
IJsselkogge:
JT geeft een toelichting op het proces tot nu toe. De Quickscan wees uit dat de Kogge toegevoegde
waarde heeft voor Kampen. De wijze van exposeren is daarbij van groot belang. Het moet meer zijn
dan alleen de Kogge. In december is een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Tegelijk diende
het onderwaterconcept zich aan. De raad heeft toestemming gegeven om dit concept verder te
onderzoeken. Het blijkt dat de landelijke Beleidslijn grote rivieren een struikelblok kan vormen. Het
besluit droog of nat conserveren moet in mei vallen, dus haast is geboden. Daarom worden nu ook
terugvalopties onderzocht.
De indruk is in dit proces steeds sterker dat Kampen er alleen aan trekt. Provincie en RCE stellen
zich passief op. Ondanks dat de vondst van Europees belang is.
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Momosessie Maritiem Erfgoed:
AS geeft een kort verslag van de avond. De opkomst was groot en divers: Koggewerf, Stichting
Maritiem Kampen, Stichting Oude Buitenhaven, Botterstichting, de Visrokerij etc. Maar ook diverse
eigenaars van historische schepen. Ook de erfgoedraad, de monumentenraad en de historische
vereniging waren vertegenwoordigd. Conclusie van de avond was dat er veel gebeurt, maar de
samenhang lijkt te missen, waardoor de aanwezige kracht nog niet optimaal benut wordt.
De wens van de aanwezigen was om de krachten te bundelen. De Erfgoedraad wil in een brief aan
de gemeente aangeven waar ze concreet aan willen werken. De Historische Vereniging Jan van
Arkel gaat een onderzoeksgroepje Maritiem Erfgoed opstarten om kennis te bundelen en
verdiepen. Dit groepje kan een aanzet zijn tot een expositie rond Hanze en Kogge in 2017.
5. Stand van zaken restauraties en ruimtelijke ontwikkeling
Bovenhavenstraat e.o
Er is een haalbaarheidsstudie in de maak. Er zijn gesprekken met Philadelphia over een mogelijke
woon/zorg bestemming.
Van Heutszkazerne
De nieuwe naam is Stadskazerne! De exercitieloods wordt gesloopt, op die plek komt het
archeologisch depot. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar diverse wandschilderingen in het
gebouw.
Beltweg stallen
De stal (gemeentelijk monument) is verkocht, de eigenaar heeft een plan ingediend voor herstel en
herbestemming als woon/werklocatie. Ook de garages (geen monument) worden verkocht.
Gotisch Huis
Geen nieuws.
Gebouwen Theologische Universiteit
De Gilden is in gesprek met BOEi om de mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen op deze
locaties te onderzoeken.
Stadsgehoorzaal
De provincie heeft een subsidie van bijna 4 ton beschikbaar gesteld voor groot herstel aan gevels
en dak. Aan het interieur is inmiddels al heel veel gebeurd. De suggestie is om dit pand tijdens de
excursie in juni te bezoeken.
Margaretha
Er wordt nu gewerkt aan bodemsanering. De archeologische opgraving wacht hierop. In het tracé
langs de Burgel is mogelijk nog een deel van een oude stadspoort aanwezig. Dit ligt grotendeels in
de straat (net buiten het plangebied). De verwachting is dat binnen het plangebied restanten van
een kapel en een kerkhof aanwezig zijn.
6. Wvttk
Erfgoedprijs
Op donderdag 6 maart om 18.45 uur is in de raadzaal de bekendmaking van de winnaar van de
geldprijs.
Bezuinigingen
Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor nieuwe bezuinigingen. We moeten de nieuwe
coalitie en de decentralisaties afwachten.
7. Rondvraag / vergaderdata 2014
- KA vertelt dat hij bezig is met een mogelijke uitgave van een boekje over de IJssellinie in de
meidagen van 1940. Hij heeft contact met de Historische Vereniging. Ook heeft hij bij Zalk restanten
gezien van een mogelijk ontplofte kazemat.
- GW vraagt hoe het staat met het torengebouw achter de Stadskazerne. Hij signaleert dat het pand
niet meer wind- en waterdicht is. Deltawonen ziet op dit moment geen mogelijkheden om dit te
herontwikkelen.
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- HM vertelt dat de regeling Streekeigen Huis en Erf is afgesloten met de uitgave van een
Streekeigen Onderhoudswijzer. Deze is nog niet digitaal beschikbaar.
Vergaderdata 2014:
Woensdag 4 juni
Woensdag 8 oktober

Excursie (in plaats van 11 juni!)
AS stuurt mail over het verzetten van deze datum.

8. Sluiting
JK sluit de vergadering.

Actielijst
Datum

Onderwerp

Actie

17-06-10

Pilot Religieus Erfgoed

BH/JK/AS

10-11-10

Boerderij Keulvoet: volgen

23-03-11

Doornse Sluis in de bypass: volgen

HW

05-03-2014

OVK benaderen ivm vacature

BH

05-03-2014

Presentje voor Rob Alferink

BH

05-03-2014

Datum oktober aanpassen

AS

05-03-2014

Concept advies kerkenpilot rondmailen

AS

05-03-2014

Rapport schoolgebouw Van Heutsz

HW

Planning

Agenderen

Datum

Onderwerp

Actie

06-03-13

Duurzaamheid: themabijeenkomst inplannen?

BH

06-03-13

Lijst personalia / interessante websites

BH

05-03-14

Definitieve Erfgoedagenda

AS

05-03-14

Excursie juni: Stadsgehoorzaal en gebouwen TU

AS

Planning
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