
Uitbreiding 
Gemeentelijke Monumentenlijst

Welke bouwwerken en landschapselementen willen we 
bewaren voor de toekomst?

Stuur uw suggesties voor potentiële monumenten met 
adres en een korte toelichting naar: 
monumentenzorg@leeuwarden.nl
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Waarom belangrijk?

De gemeente wijst de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten 

aan in het gebied dat in 2014 en 2018 bij de gemeente is gekomen. 

Wethouder Bert Wassink van Monumentenzorg: 

“Dat vinden wij belangrijk. Waarderen van en investeren in erfgoed 

draagt bij aan het behoud van het historische karakter van dorpen en het 

landelijk gebied. We doen daarom aan historische verenigingen, 

monumentenstichtingen, dorpsbelangen en natuurlijk onze inwoners de 

oproep om met ons mee te denken over bouwwerken die we moeten 

behouden voor de toekomst.”

In 2014 en in 2018 is de gemeente Leeuwarden  gegroeid in omvang, maar 

ook in aantal bijzondere plekken en gebouwen. Grondgebied van de 

voormalige gemeenten Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel is 

bij de gemeente Leeuwarden gekomen. Binnen de oude gemeentegrenzen 

van Leeuwarden zijn veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al 

beschermd voor de toekomst door een aanwijzing als monument. Dankzij 

deze aanwijzing kunnen eigenaren ook advies en financiële steun krijgen bij 

het in stand houden van hun monument. 

Aanleiding
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Proces

We beginnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Dat zijn de 

dorpen Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, 

Grou en Jirnsum. Later volgen het vroegere Littenseradiel en 

Leeuwarderadeel. Gebouwen die organisaties en inwoners aandragen 

worden niet zomaar gemeentelijk monument. Want er wordt eerst goed 

onderzoek gedaan. Ook willen we eigenaren goed informeren over wat 

de status van gemeentelijk monument betekent, voordat de gemeente 

een besluit neemt. 

Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat 

bestaat uit een onderzoeksfase en een aanwijzingsfase is te vinden op 

de website van de gemeente Leeuwarden. Kijk op: 

www.leeuwarden.nl/monumenten.

Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals 

gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek. Maar ook 

delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan 

de criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening 

(2018). 

Erfgoedverordening
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Criteria

Onderdeel Erfgoedverordening (bijlagen)

1. Selectiecriteria gemeentelijke monumenten
2. Selectiecriteria archeologische gemeentelijke monumenten

Potentiële monumenten moeten voldoen aan tenminste een aantal 
criteria en daarop goed ‘scoren’
Afgeleid van criteria voor rijksmonumenten
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Criteria
1- Algemene

• Geen rijksmonument

• Geen leeftijdsgrens

• Onroerende zaken (groepen) gebouwen, parken en begraafplaatsen, 
bruggen en hekwerken, straatmeubilair e.d.

• Delen van gebouwen: een voorgevel, gevelteken of bijzonder 
interieur, mits aard- en nagelvast verbonden aan het object

• In uitzonderlijke gevallen roerende zaken. Het object moet dan 
fysiek verbonden zijn met (beschermd) monument en hier een 
historisch-functionele relatie mee hebben, of het moet vanuit zijn 
aard cultuurhistorisch met een monument verbonden zijn

• Selectie op cultuurhistorische waarde in de breedste zin van het 
woord

• Van lokaal of regionaal belang 
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Criteria
2- Objectgebonden (met omgeving)

• Ensemblewaarde

• Stedenbouwkundige situering

• Volume en afmetingen

• Architectonische kwaliteit → goed ontwerp?

• Vormgeving in kenmerkende of juist zeldzame bouwstijl?

• Bijzondere detaillering, versieringen?

• Typologisch bijzonder? 
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Criteria
3 – Objectgebonden (intrinsiek)

• Mate van gaafheid en oorspronkelijkheid

• Ontwerper een vooraanstaand architect?

• Oude functie, karakteristiek voor een historische ontwikkeling? 

• Toepassing bijzondere bouwtechniek

• Opmerkelijk materiaalgebruik

• Interieurs

• Cultuurhistorische aspecten

Criteria
4 - Overig

• Technische staat
→ In matige technische staat, maar zeer zeldzaam qua type? 
Wel wenselijk om te behouden!
→ In matige technische staat, maar vaker voorkomend? 
Mag afvallen
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Cultuurlandschappelijke elementen

Bescherming ook al via bestemmingsplan

Aanwijzing als gemeentelijk monument als extra waardering

• Waterlopen

• Historisch railverkeer of wegen

• Landschappelijke structuren

• Losse elementen

Criteria

• Ouderdom

• Historische waarde 

• Zeldzaamheid 

• Representativiteit

• Ensemblewaarde

• Gaafheid of authenticiteit 

• Beleefbaarheid 

• Toegankelijkheid

• Zichtbaarheid 
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Werkwijze

1a. Kennis ophalen uit de dorpen

1b. Eigen voorselectie

2. Voorlopige onderzoekslijst gaat langs bij de interne Begeleidingscommissie

3. Onderzoekslijst vastgesteld

4. Eigenaren van zaken op de onderzoekslijst krijgen een brief van B&W met 
daarin het verzoek om medewerking aan onderzoek

5. Onderzoek door derden: 
a. buitenkant en (mits met toestemming van eigenaar) binnenkant,
b. voorlopig literatuur- en archiefonderzoek

6. Per object worden onderzoeksresultaten beoordeeld door 
Begeleidingscommissie

7. Valt af of door naar de volgende ronde → Aanwijzingsprocedure
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Hoe kunt u bijdragen aan het project? 

• Aandragen mogelijke objecten

• Aandragen historische informatie en kennis

• Aandragen van cultuurhistorische achtergrond

• Communicatie over het project in lokale media

• Anderen enthousiasmeren!

Voor suggesties

monumentenzorg@leeuwarden.nl

Voor overige vragen

Leo van der Laan 
leo.vanderlaan@leeuwarden.nl

Floriek Landeweerd
floriek.landeweerd@leeuwarden.nl

Contact
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