
Bewust of Onbewust 
Strippen c.q. slopen van monumentale interieurs 
  
In toenemende mate constateren wij dat bewust en/of onbewust monumentale interieurs worden 
aangetast. De interieurs worden geregeld geheel of deels gestript/gesloopt. Dit heeft, volgens mij, te 
maken met enerzijds een betere documentatie van de monumentale interieurs door de 
bouwhistorische verkenningen en anderzijds met het geringe kennisniveau van de bouwvakker en/of 
klusser. 
  
Wat hiermee te doen in de praktijk? 
Welke rol hebben de bouwinspecteurs, restauratiedeskundige en bouwhistoricus bij constatering van 
deze feiten? 
Wat kan het college/bestuur hierin betekenen? 
Het Openbaar Ministerie kan strafvervolging instellen,  wat kan zij hierin betekenen? (rapport Pro 
Facto, 2011) 
Kan het ERM of het toezichtsprotocool hieraan bijdragen? 
  
Voorbeelden uit de praktijk van de stad Groningen: 

§  Verwijderen historische behangsels uit 1890 (Poelestraat 11); 

§  Maken van doorbraken, schoorsteenmantels verwijderen en meer (Brugstraat 30); 

§  Verwijderen binnenluiken en meer (Poelestraat 14); 

  
Context: 
De gemeente Groningen heeft bijna 198.000 inwoners en is daarmee de 7

de
 stad van Nederland. 

Groningen is een studentenstad en er wonen veel mensen in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar; 
studenten en pas afgestudeerden.  Alleen Utrecht en Almere hebben een jongere gemiddelde leeftijd 
van de bevolking. Op dit moment zijn er in de gemeente Groningen 1163 bovengronds beschermde 
monumenten (636 rijksmonumenten en 527 gemeentelijke monumenten) en 54 ondergronds 
beschermde monumenten (32 rijksmonumenten en 22 gemeentelijke monumenten). De komende 
jaren krijgt Groningen er vooral nog een aantal gemeentelijke monumenten bij. Ook wordt nog een 
enkel rijksmonument aangewezen. Verder heeft Groningen acht rijks beschermde stadsgezichten: 
  
Vakgroep Erfgoed is onderdeel van de afdeling Stadsontwerp en valt onder de toekomstige dienst 
Stadsontwikkeling. De vakgroep bestaat op dit moment uit drie archeologen, twee 
restauratiedeskundigen, één architectuurhistorica, één bouwhistoricus en één senior erfgoed.  De 
vakgroep adviseert zowel intern als extern. De bouwaccountmanager is verantwoordelijk voor de 
vergunningverlening en de bouwinspecteur is voor het toezicht en handhaven en vallen onder de 
afdeling VTH. 
  
Meer informatie over erfgoed is te vinden via www.groningen.nl\monumenten op de 
CultuurWaardenKaart (CWK). 
  

http://www.groningen.nl/monumenten

