
Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 Stad en dorp in het gebied tussen Rijn en Lek Het bewoningspatroon, dat zich in de loop der eeuv/en inons werkgebied heeft gevormd, kenmerkte zich tot even nade tv/eede v/ereldoorlog, ruimtelijk bezien, voornamelijk dooreen min of meer statisch agrarisch karakter. De vestigingen het vertrek van personen was nagenoeg in evenwicht,hetgeen weinig aanleiding gaf tot ingrijpende veranderingenin het bestaande stads- en dorpsbeeld. Eerst in de zestigerjaren is hierin duidelijk veranderinggekomen. In de gemeente Bunnik werd toen reeds regelmatiggewerkt aan de uitbreiding van de binnen de gemeente ge-legen dorpen. In een latere periode gebeurde hetzelfde - o.a.met steun van de provinciale overheid - in Wijk bij Duurstede.De dorpskernen in de gemeente Houten werden op kleinereschaal uitgebreid. Tengevolge van de toename

van de welvaart en de daar-mede gepaard gaande noodzakelijke drang naar vernieuwingen uitbreiding van het winkelapparaat, het bankwezen enin sommige opzichten ook de bedrijfsvestigingen, zien weingrijpende en dorpsbeeldbedervende elementen binnendringen.Onherstelbare verminkingen zijn op vele plaatsen aan tewijzen. Teneinde verder verval tegen te gaan en nog aanwezigefraaie kernen zoveel mogelijk te beschermen, zijn in dein 1961 van kracht geworden Monumentenwet regels opge-nomen tot aanwijzing van een beschermd stads- of dorps-gezicht. In de periode hierop volgend zijn tot op heden inons werkgebied slechts de dorpen Werkhoven en Cothentot beschermd dorpsgezicht aangewezen terwijl voor Wijkbij Duurstede een beschermd stadsgezicht in voorbereidingis.



Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 In aanmerking nemend, dat er in het gebied tussen Rijn enLek, ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal naast Cothen,Werkhoven en Wijk bij Duurstede de volgende dorpen ennederzettingen nog aanwezig zijn: Bunnik, Odijk, Schalkwijk,Tuil en 't Waal, Houten, Vechten, 't Goy, het middeleeuwseGoy, de Dwarsdijk, Honswijk, Loerik, Oud Wulven, Heem-stede en de Molendijk, dan is de omvang van de beschermingmaar magertjes en is er momenteel veel waardevols aan deincidentele beslissingen van de bestuurders, architecten ende commercie prijsgegeven, waarvan de resultaten duidelijkzijn waar te nemen. Alvorens in te gaan op de gevolgen, die de verwoestendeuitwerking van de toenemende welvaart op de cultuur-historische waarden in ons gebied heeft gehad, vraag ik Uwaandacht voor de wijze waarop men tot de aanwijzing vaneen beschermd stads-

of dorpsgezicht komt en welke wette-lijke procedure deze moet doorlopen om rechtskracht te ver-kri jgen. In een nota van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,wordt kort en bondig de gang van zaken over deze materieuiteengezet welke U hierna met toestemming van de Rijks-dienst ter bestudering wordt voorgelegd. Stads- en dorpsgezichten ingevolge de monumentenwet 1. Het begrip stads- en dorpsgezicht in de Monumentenwet. De AAonumentenwet van 1961 regelt, naast de vaststel-ling van een register van beschermde monumenten, de aan-wijzing van z.g. beschermde stads- en dorpsgezichten doorde Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werkin samenwerking met de Minister van Volkshuisvesting enRuimtelijke Ordening (artikel 20 van de Monumentenwet).



Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 De Monumentenwet omschrijft het begrip &quot;stads- en dorpsge-zicht&quot; als &quot;groepen van onroerende zaken, hieronder begrepenbomen, wegen, straten, pleinen en bruggen, grachten, vaarten,sloten en andere wateren, welke met een of meer tot de groepbehorende monumenten een beeld vormen, dat van algemeenbelang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel&quot;(artikel 1, sub e). In tegenstelling tot de &quot;bouwkundige&quot; monumenten, de indi-viduele gebouwen, kan men bij de stads- en dorpsgezichtenspreken van &quot;stedebouwkundige&quot; monumenten, waarbij de na-druk valt op de situering van de gebouwen, de relatie tussendeze gebouwen onderling, of - wat ruimer omschreven - ophet historische plan van aanleg, zoals dit zich in het verledenheeft ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt. Hierbij komthet

aspect van de ruimtelijke ordening naar voren.Dit planologische aspect komt tevens tot uiting bij de aardvan de te nemen beschermende maatregelen, indien de aan-wijzing tot &quot;stads- of dorpsgezicht&quot; haar beslag heeft gekregen.Deze maatregelen vinden hun wettelijke basis niet in deAAonumentenwet doch in de Wet op de Ruimtelijke Ordening(onder meer artikel 37, lid 5) en in de Woningwet (ondermeer artikel 50, lid 5). In het 5e lid van artikel 37 wordtde gemeente de plicht opgelegd ter bescherming van eenstads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan voor te bereidenen vast te stellen, dan wel te herzien. Dit bestemmingsplandoorloopt de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening vooralle bestemmingsplannen voorgeschreven procedure, met dienverstande dat een bestemmingsplan met betrekking tot eenstads- of dorpsgezicht, alvorens door Gedeputeerde Statente worden

goedgekeurd, ter advies wordt gezonden aan deMonumenten raad. Het begrip &quot;stads- en dorpsgezicht&quot;, zoals hiervoren omschreven,plaatst de &quot;monumentenzorg&quot; in een groter kader, enerzijds





Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1



Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 van bebouwing kunnen bijdragen. In de Monumentenwet neemtdit &quot;organische&quot; element (het groen) evenwel - indertijd bijamendement aan de ontwerptekst toegevoegd - gezien de aardvan deze wet, een bijzondere plaats in. Hoewel de omschrijving van het begrip &quot;stads- en dorpsgezicht&quot;zich slechts beperkt tot &quot;groepen van onroerende zaken&quot; isbij de behandeling van de wet door de Tweede en EersteKamer nauwelijks ingegaan op hetgeen dergelijke groepenzouden kunnen omvatten. In de Memorie van Toelichting bijhet Ontwerp van Wet aan de Tweede Kamer wordt slechtsgesteld, dat &quot;het van belang is het geheel van een straat-,plein- of grachtwand, met bomen (sic '.), bruggen en watervoor ontsiering te behouden, wanneer zulk een complex doorzijn bijzondere sfeer voor de schoonheid van stad of dorpvan

belang is&quot;. Men kan veronderstellen dat hierbij is gedachtaan karakteristieke elementen, zoals die in onze oude stads-en dorpskernen te vinden zijn, bijv. de beroemde grachten-gordel van Amsterdam, grachtbeelden, zoals in steden alsLeiden en Delft, marktpleinen, zoals in Haarlem en Gouda,doch evenzeer aan een marktveid bij een oude dorpskerk, ofeen groepering van boerderijen rond een brink, die met forsgeboomte is beplant. Enige van deze ,relatief van beperkte omvang zijnde, ele-menten kunnen evenwel tezamen een groter gebied vormendat een historische stads- of dorpskern grotendeels of zelfsgeheel kan omvatten. Bij een relatief klein aantal steden endorpen in ons land Is de oude kern voorts niet alleen qua straten-plan en bebouwing historisch gezien van groot belang, doch isook de situering van deze kern in zijn omgeving, met anderewoorden de ligging van de stad of

het dorp in het landschap,van grote waarde. Deze zienswijze leidt tot de wens in dezegevallen de te beschermen gebieden niet te beperken tot deeigenlijke grens van de kernbebouwing doch een strook wanhet &quot;buitengebied&quot; hierbij op te nemen, zoals bijv. bij stadjes
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 als EIburg, Buren en Willemstad. Deze &quot;stroken zullen even-wel, ook bij deze, in het totale kader van de beschermingvan stads- en dorpsgezichten uitzonderlijke voorbeelden, be-perkt van afmeting zijn. In het kader van de Monumentenwetbehoort de bescherming van een stad of dorp, in de zin vanbescherming van de aanblik van ver af, niet tot de mogelijk-heden. In het algemeen kan men stellen dat het &quot;stads- ofdorpsgezicht&quot; bezien wordt &quot;van binnen uit&quot; en niet &quot;vanbuiten af&quot;. 3. De aard van de bescherming. De meergenoemde bescherming ex artikel 20 van deMonumentenwet houdt geen algehele bevriezing in van hetbeschermde object. Het zou inderdaad eenvoudig zijn op temerken, dat na een daartoe strekkende aanwijzing alles zoumoeten blijven zoals het is. Dat is zeker niet de bedoelingvan de wetgever

geweest. De Memorie van Toelichting op deMonumentenwet stelt hierover: &quot;Het ligt geenszins in de be-doeling dergelijke stads- en dorpsgezichten door de beschermingte &quot;bevriezen&quot; in de toestand waarin zij zich bevinden.Het streven moet er op gericht zijn dat wenselijke en nood-zakelijke veranderingen slechts geschieden op zodanige wijzedat het aspect van het geheel geen of althans zo weinigmogelijk schade lijdt&quot;. Op een iets andere wijze zou men kunnen stellen datmen dient te streven naar het behoud van karakteristieke,d.w.z. eigensoortige - uit het verleden overgeleverde -groeperingen van bebouwing met de daartoe behorende wegen,waterlopen, beplantingen enz., opdat deze groeperingen eenwaardevol onderdeel blijven vormen van een aan de eisenvan de huidige tijd beantwoordende ruimtelijke structuur.Het is hierbij tevens mogelijk, dat in een

dergelijke vernieuwdestructuur deze elementen aan waarde kunnen winnen, bijv.door nieuwe bestemmingen van gebouwen (al dan niet be-schemide monumenten) door het weer voor de voetgangers 14 zie vervolg op pag.
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 vervolg &quot;Stad en dorp&quot; van pag, 9 &quot;begaanbaar maken&quot; van grachten en straten of door hetverwijderen van &quot;woeker&quot;-bebouwIng op binnenterreinen. Met deze algemene opmerkingen ten aanzien van dete treffen beschermende maatregelen binnen een aangewezenstads- of dorpsgezicht dient hier te worden volstaan.Hierbij zij opgemerkt dat, wat betreft de details van de tenemen beschermende maatregelen, deze van geval tot gevalnader bezien moeten worden. Het gaat Immers mede om hetbehoud van het eigensoortige karakter van de verschillendehistorische stads- en dorpsbeelden. Tengevolge van de lange procedure, die aan de aan-wijzing voorafgaat (ca. 2 jaar), en tengevolge van de tijddie de voorbereiding en het doorlopen van de in de Wet opde Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure van eenbestemmingsplan

vergt (ten minste 2 tot 3 jaar), zijn er ophet ogenblik nog slechts enkele rechtsgeldige plannen exartikel 37 lid 5. 4. Het beschermde stads- en dorpsgezicht in ruimer verband. Eerder werd opgemerkt dat, hoewel de omschrijvingin de Monumentenwet van het stads- en dorpsgezicht bij deinterpretatie hiervan speelruimte laat, we toch het stads- endorpsgezicht in de eerste plaats moeten bezien&quot; van binnenuit&quot;. Slechts in zeer bijzondere gevallen zullen gebiedenbuiten de eigenlijke nederzetting (d.w.z. het bebouwde ge-bied) mede In bescherming ex artikel 20 van de Monumenten-wet betrokken kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat desituatie van een historische nederzetting in een ruimer verband,gezien vanuit de monumentenzorg niet van belang zou zijn.In dit ruimer verband kunnen ontwikkelingen plaatsvinden, dieeen bescherming uit hoofde van de Monumentenwet in sterkemate kunnen

frustreren.                                         n' \               Een voorbeeld hiervan geeft het eiland Marken, waar de 1               historische karakteristiek van de op dit eiland gelegen werven 14



Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 15



Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 (de terp-nederzettingen Kerkbuurt, Havenbuurt, Witte Werf,Grote Werf en Rozenwerf) mede bepaald wordt door deligging aan of nabij het water. Het water van de voormaligeZuiderzee was namelijk de directe oorzaak van het ontwerpenvan deze werven; de relatief geringe omvang van deze op-hogingen heeft voorts de - zeer karakteristieke - geconcen-treerde bebouwing op deze werven tengevolge gehad.Mutatis mutandis geldt deze overweging voor alle historischekernen, die zich nog geheel (bijv. Willemstad) of voor eenbelangrijk deel (bijv. Zierikzee) als een totaliteit in hunomgeving manifesteren. Hierbij geldt voor de &quot;grotere&quot; schaalhetgeen reeds ten aanzien van de &quot;kleinere&quot; schaal isopgemerkt, namelijk dat er naar gestreefd dient te worden,dat deze historische kernen waardevolle onderdelen blijvenvormen in een aan de eisen van de

huidige tijd beantwoor-dende ruimtelijke structuur. Voorzover dit niet langs de wegvan de Monumentenwet kan worden bereikt, zullen anderebestemmingsregelen hier de nodige bescherming moeten bieden. Tot zover de Rijksdienst. Uit het voorgaande blijkt, dat een voorstel tot aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt voorbereid door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met de Rijksplanologische Dienst en de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid. Dit voorstel wordt door de Monumentenraad, gehoord de gemeenteraad, gedeputeerde staten en de Rijksplanologische Commissie beoordeeld, waarna de Minister gerechtigd is over te gaan tot de aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht. De Monumentenraad houdt voor elke gemeente waarin zich beschermde stads- of dorpsgezichten bevinden een register aan. Dit register

bevat een besluit van de Minister en een toelichting op dit besluit. 16
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Tussen Rijn en Lek 1973 1. - Dl.7 1 worden geleverd tot de bescherming van een aantal dorps-gezichten in onze streek, bijv. die van Bunnik, Houten,Odijk, Oud-Wulven, Schalkwijk, Tuil en 't Waal en Vechten. Vragen, opmerkingen en suggesties, dit onderwerp betreffende,kunnen aan de eindredacteur (p.a. Alex. Numankade 199,Utrecht) ter discussie worden toegezonden om zo mogelijk inons winterprogramma te komen tot een bespreking, geillustreerdmet dia's. F.A. Groen. De bijgevoegde kaartjes geven een inzicht in de omvangvan de bebouwing van een aantal dorpen in ons werkge-bied van omstreeks 1940. Het noorden is naar bovengerichten de schaal is 1 : 10.000. Hoe het er nu na ruim 30 jaar uitziet moet U zelf maareens nagaan.


