
Inspireren, stimuleren en 

overtuigen ten einde de 

(restauratie)kwaliteit van een 

uitvoering te optimaliseren. 

Jeroen Kautz, adviseur erfgoed Arnhem 
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Algemene zaken: 

De naam Arnhem voor het eerst genoemd in 893; 

Kreeg in 1233 stadsrechten; 

Kent een oppervlakte van 101,54 km2 

Heeft ruim 156.000 inwoners; 

Is de “derde stad” in Gelderland; 

Aantal rijksmonumenten: circa 450 stuks waarbij 

grote complexen (o.a. parken) als 1 tellen; 

Aantal gemeentelijke monumenten: circa 900 st; 

Rijks beschermde stadsgezichten: 7 stuks 

Gemeentelijke beschermde stadsgezichten: 2 st. 



Uitsnede van de Arnhemse 

monumentenkaartlaag: 



Geitenkamp 1 t/m 5, gemeentelijk monument. 

Van winkel showroom naar 4 zelfstandige appartementen met 

kantoor en fitnes voorzieningen op de beganegrond; 



Het bezoek op locatie: 



Destructief onderzoek: 



Na het loshalen komen de antwoorden, wel of niet waardevol 

Wel of niet is de originele constructie aanwezig; 

Zijn de constructieve elementen te bekijken.  



Archief onderzoek: 

www.archieven.nl  

http://www.archieven.nl/


Oude foto’s soms uit privé albums: 



Het bouwhistorisch onderzoek: 

- Na het strippen van het pand, wordt de structuur 

van het pand weer zichtbaar en kan er een 

inschatting worden gemaakt of een 

bouwhistorisch onderzoek waardevol is. 

- Arnhem heeft zelf geen bouwhistorici in huis; 

- Een bouwhistorisch rapport helpt bij het 

doorlopen en afwegen van een 

verbouwprocedure; 

- Erfgoed geeft in bijzondere gevallen opdracht 

voor een onderzoek dat door de gemeente wordt 

betaald. 



Kleurenonderzoek vanaf de 

hoogwerker: 
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Zoeken naar aanwijzingen: 



Gegevens interpreteren en omzetten in kleurcodes: 

- praktische wijze van werken voor de uitvoerende schilder; 

- kleurproeven in de praktijk met het bouwteam beoordelen; 



Boulevard Heuvelink 154 t/m 164 

Voor 2015  Na 2017 



De rol van de Omgevingsdienst bij 

toezicht en handhaving: 



Illegale bouw wordt stilgelegd: 



Is alles koek en ei in Arnhem? 

Verre van dat: 



Zelfs in de beschermde groene openbare ruimte gaat het mis. 

Aangenomen nieuw beleid met ondergrondse containers 

wordt zonder overleg uitgerold in de stad. 



Tot slot een paar mooie beelden om 

mee af te sluiten: 



Conclusies: 

- Inkomende initiatieven benutten door pro actieve 

aanpak; 

- Persoonlijke benadering hanteren, goede 

vertrouwensband opbouwen; 

- Gesprek met bezoekafspraak organiseren 

waarbij aanvrager, architect, casemanager van 

de omgevingsdienst aanwezig zijn; 

- Bereid zijn te faciliteren bij de doen van 

bouwtechnisch, bouwhistorisch en 

kleurenonderzoek; 

- Casemanagers en toezichthouders van de 

ODRA betrekken bij het monumenten belang; 



Conclusies: 

- Restauratieve zaken persoonlijk blijven 

begeleiden; 

- Complimenten maken, waardering uitspreken 

naar betrokken partijen; 

- Altijd blijven inspireren, stimuleren en 

overtuigen! 



Bedankt voor uw aandacht 


