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Geacht college, 

In uw brief van 16 januari 2023 vraagt u advies van de Monumentenraad inzake het voornemen een 
viertal wederopbouwpanden aan te wijzen tot gemeentelijk monument, te weten: 

1. Fabriekshal Jansen en Tilanus aan de lndustrieweg 6 
2. Prinses Margrietschool aan de 3° Ebbingestraat 49-50  
3. Telefooncentrale aan de Vloeddijk 40/ 40-1  
4. Aula begraafplaats Bovenbroek aan de Bovenbroeksweg 4 

De Monumentenraad is verheugd over dit voorstel en geeft positief advies over de aanwijs van deze 
panden als gemeentelijk monument. Hieronder treft u onze inhoudelijke argumentatie.  

Selectie  

De bovengenoemde vier panden maken slechts deel uit van de aanvraag die de Monumentenraad 
samen met de Stichting Stadsherstel Kampen en de Stichting Cuypersgenootschap in heeft ingediend 
in 2017. In totaal betrof het een aanvraag voor het aanwijzen van elf objecten als gemeentelijk 
monument (individuele panden of ensembles), allen kenmerkend voor de Wederopbouwperiode van 
de gemeente Kampen. Deze panden zijn slechts een selectie van de genoemde panden uit het 
rapport “Bouwen voor de vooruitgang” d.d. maart 2016. 

Prinses Margrietschool  

Ten aanzien van de Prinses Margrietschool heeft de Monumentenraad een aanvullend advies. Wij 
adviseren u om naast het exterieur ook het interieur mee te nemen bij beschermen omdat deze 
kenmerkend zijn voor het pand en fungeren als een blijvende herinnering aan de oorspronkelijke 
functie. Dit betreft: 

1. De nog aanwezige oorspronkelijke gangen structuur uit de periode dat het gebouw nog als 
school in gebruik was. Hoewel de oorspronkelijke klassenindeling is verdwenen, blijkt dit 
echter nog zeer duidelijk uit de aanwezige gang met nog de originele deuren en ramen naar 
de oorspronkelijke klaslokalen;  

2. Het nog aanwezige plein aan de achterzijde, gelegen tussen het schoolgebouw en het 
plantsoen. 
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Zolang de procedure rondom de aanwijs loopt, zijn de panden feitelijk vogelvrij. Wij adviseren u 
daarom in de huidige verordening een aanpassing te doen en ‘voorbescherming’ toe te voegen.  

Tot slot, de Monumentenraad is positief over de voorgenomen aanwijzing van opnieuw vier panden 
uit de reeks van elf. Echter, alle door ons geselecteerde objecten en ensembles vinden wij belangrijk 
voor de wederopbouwperiode in de gemeente Kampen. De periode tussen het 1e initiatief (medio 
2007) en het maken van keuzes ten aanzien van aanwijzing duurt te lang. Zonder bescherming zijn 
deze objecten immers vogelvrij en zijn ingrijpende verbouwingen of is zelf sloop mogelijk. Een zorg 
die wij in onze brief van 30 augustus 2022 al eens expliciet hebben uitgesproken. 

Wij willen u dan ook nadrukkelijk adviseren dat ook voor de overige vijf panden/ensembles spoedig 
de procedures in gang worden gezet. 

Namens de Monumentenraad Kampen, 

Patrick Broekema Hilde van Werven 

Voorzitter Secretaris a.i. 
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