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Nieuw! De Wassenaarse Monumentennieuwsbrief
Wassenaar heeft een schat aan gemeentelijke
en rijksmonumenten. Het zijn boerderijen,
kerken, huizen en buitenplaatsen, die het stuk
voor stuk waard zijn om te beschermen. Ze
zijn bijzonder vanwege hun karakteristieke
kenmerken en hun cultuurhistorische
waarden. Wassenaar zet zich graag in om deze
monumenten, samen met u, in stand te
houden.
Een van de initiatieven die de gemeente
daarvoor in het leven heeft geroepen is deze
Monumentennieuwsbrief, waarvan u nu het
eerste exemplaar ontvangt. Met deze
ijeenkomst duurzaam erfgoed
nieuwsbrief wil de gemeente Wassenaar u zo
goed mogelijk informeren over alles wat er
komt kijken bij het hebben en onderhouden
van een monument.
Graag hoort de redactie wat u van deze
nieuwsbrief vindt en over welke onderwerpen
u meer zou willen lezen. Mocht u geen prijs
stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich
afmelden via
erfgoed@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Wethouder Inge Zweerts
de Jong (Cultureel erfgoed)
“Om draagkracht en
bewustwording te krijgen voor het
rijke verleden van Wassenaar is
het van groot belang om contact
te houden met iedereen die bij ons
erfgoed betrokken is. Als nieuwe
wethouder Cultureel Erfgoed wil ik
daarom vooral inzetten op goede
communicatie. Deze eerste
nieuwsbrief is een mooie eerste
stap.”

Thema-avond Duurzaam Erfgoed

De gemeente Wassenaar hield op 8 maart een bijeenkomst voor monumenteneigenaren over
duurzaam erfgoed. Op de website zijn de presentaties van die avond terug te vinden. In de Week
van de Duurzaamheid, van 4 tot en met 10 oktober, wordt in Wassenaar opnieuw aandacht aan
duurzaamheid besteed. Houd de gemeentelijke website in de gaten voor de activiteiten die in deze
week plaatsvinden. Heeft u vragen over de duurzame instandhouding van monumenten? Mail dan:
erfgoed@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Wassenaarse Monumentenprijs

Op initiatief van voormalig raadslid Margaret barones
De Vos Van Steenwijk is begin dit jaar de Wassenaarse
monumentenprijs ingesteld. De prijs wordt tijdens de
Open Monumentendag in september voor het eerst
uitgereikt.
Inmiddels is de termijn om voordrachten te doen gesloten.
De werkgroep Wassenaarse Monumentenprijs, onder
voorzitterschap van wethouder Inge de Zweerts de Jong
(Cultureel erfgoed), gaat zich nu buigen over de
voordrachten.
Met de tweejaarlijkse Monumentenprijs wil de gemeente een blijk van erkenning en waardering
geven aan:
-

Een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingezet voor het behoud van het
Wassenaarse cultureel erfgoed.

-

Een persoon of instantie die een voorbeeldfunctie vervult met een restauratie- of
instandhoudingsproject.

-

Een initiatief dat bijdraagt aan de instandhouding van het cultureel erfgoed in Wassenaar.

Open monumentendag 11 september
Nog ruim twee maanden en dan is het weer landelijke Open Monumentendag. Natuurlijk doet ook
Wassenaar mee. Op donderdag 11 september vindt traditiegetrouw Open Monumentenavond plaats
in raadhuis De Paauw. Ditmaal gaat de lezing over het thema ‘Reizen’. Op zaterdag 13 september
openen bekende en mindere bekende monumenten hun deuren. Dit jaar gaat speciale aandacht uit
naar het hoofdkantoor van de ANWB aan de Wassenaarseweg, dat op de nominatie staat om
rijksmonument te worden. Dit gebouw, met zijn in het oog springende rotonde, is in de naoorlogse periode (1958-1959) ontworpen door de architect J.F. Berghoef. Het staat symbool voor
de toenemende (auto)mobiliteit en het opkomend toerisme. Het volledige programma van de Open
Monumentendag is te vinden op de gemeentelijke website.

Vraag een gratis monumentenschildje aan
Om de bijzondere betekenis van hun gemeentelijk monument te
onderstrepen, kunnen eigenaren sinds kort een monumentenschildje op
de gevel aanbrengen. Eigenaren van een gemeentelijk monumenten
kunnen dit schildje gratis bij de gemeente aanvragen.
Behalve rijksmonumenten kent Wassenaar een schat aan karakteristieke gemeentelijke
monumenten. Deze vallen op door een -voor hun bouwtijd- bijzondere architectonisch ontwerp. Of
doordat zij een bijzondere ontwikkeling van de gemeente vertegenwoordigen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de boerderijen, bollenschuren en villa’s, die zo kenmerkend zijn voor het dorp.
Bent u ook eigenaar van zo’n gemeentelijk monument? En wilt u ook een monumentenschildje?
Stuur dan een mail aan erfgoed@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Financieringsmogelijkheden voor restauratie en onderhoud
Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt interessante informatie over de financiële aspecten die
komen kijken bij het bezit van een monument. Een bezoek aan de website van het NRF is dan ook
zeker de moeite waard. Zo is er een informatiegids te downloaden met handige tips voor het kopen
en onderhouden van monumenten. Ina Roeterdink van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) hield
tijdens de themabijeenkomst Duurzaam erfgoed ook een presentatie over de
financieringsmogelijkheden bij de restauratie en onderhoud van monumenten.

Gratis lidmaatschap Monumentenwacht

Regelmatig onderhoud voorkomt dure restauraties en zorgt ervoor dat de culturele
waarde van uw eigendom niet verloren gaat. Kortom: onderhoud maakt uw monument
waardevast. Het zorgvuldig omgaan met erfgoed is in ieders belang. Daarom biedt de
gemeente Wassenaar eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten een
lidmaatschap van de Monumentenwacht aan.
U kunt bij de Monumentenwacht terecht voor periodieke keuringen en advies. De
monumentenwacht inspecteert in Wassenaar 38 objecten van groot tot klein, waaronder alle
gemeentelijke monumentale eigendommen.
Onafhankelijke deskundigen
De inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen. Zij geven eigenaren inzicht in
het noodzakelijke onderhoud. Ook geven zij aan op welke termijn dit zou moeten worden
uitgevoerd. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u de kosten van het onderhoud over
meer jaren uitspreiden. De Monumentenwacht geeft niet alleen advies over te herstellen schade,
maar ook over maatregelen om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld over het aanbrengen van een
nieuwe loodslab om de afdichting te verbeteren. Of over het verlengen van een afvoerpijpen om te
voorkomen dat water tegen de gevel spat en daarmee meer kans op schade ontstaat.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om uw pand te laten inspecteren? Mail dan:
erfgoed@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

