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Geacht college, 

Al een aantal jaar zijn we als Monumentenraad betrokken bij het project van Wederopbouwarchitectuur 

in Kampen. Recent zijn 2 objecten uit deze periode aangewezen als gemeentelijk monument, echter wij 

maken ons zorgen over de overige - reeds geïnventariseerde - waardevolle objecten uit deze periode. 

Zonder bescherming zijn deze objecten immers vogelvrij en zijn ingrijpende verbouwingen of is zelf 

sloop mogelijk. Met enige regelmaat zien we aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het 

verbouwen van bouwwerken uit deze periode - zo ook de woning aan de Bovensingel - , waarbij het 

karakter van de wederopbouwarchitectuur verloren gaat. Daarmee gaan ook potentiële monumenten 

verloren en dat baart ons zorgen. Om deze reden ontvangt u ons ongevraagde advies.  

Voor een aantal objecten uit de Wederopbouwperiode is in 2017 een aanvraag ingediend. Ondanks 

herhaaldelijke verzoeken (zie ook 2019U-001 d.d. 11 april 2019) aan het college, hebben we nog geen 

zicht op een adequate afhandeling. De periode tussen het 1e initiatief (medio 2007) en het maken van 

keuzes duurt te lang. Ook in de vigerende bestemmingsplannen of de welstandsnota is tot op heden 

geen rekening gehouden met de karakteristieken i.r.t. het bouwvlak.  

We doen een beroep op uw historisch besef en adviseren u op korte termijn onderstaande de laten 

uitvoeren:  

• De toegezegde onderzoeken af te ronden. Dit betreft de overige 9 objecten / ensembles op de

voorgestelde lijst met Wederopbouw-objecten inhoudelijk te laten beoordelen aan de hand

van de vastgestelde criteria voor het beoordelen van een gebouwd monument;

• Daarnaast vragen wij uw aandacht om te laten onderzoeken op welke manier de

karakteristieken van deze bouwperiode behouden kunnen blijven en geborgd kunnen worden

in omgevingsplannen en/of de Welstandsnota.

De Wederopbouwperiode is immers een belangrijke tijdsperiode voor de ontwikkeling van Kampen en 

haar kernen. De periode die zich kenmerkt door - destijds - nieuw materiaal gebruik, relatief sobere  
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architectuur en kenmerkende details. En deze tijdlaag verdient ook de waardering en de daarbij 

behorende bescherming van het erfgoed.  

Rest ons nog te zeggen dat het bijzondere object aan de 3e Ebbingestraat 50 - welke op dit moment in 

verkoop is - óók een object is uit deze periode. Wees zuinig of uw erfgoed en borg op korte termijn de 

bijzondere kwaliteiten van het object door het te beschermen en alsnog de gemeentelijke 

monumentenstatus toe te kennen. Dit ter voorkoming van eventuele (toekomstige) sloopplannen.  
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