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Onderwerp: aanvraag monumentenstatus ‘Huis Habraken’ - Wildernislaan 63  
 
Zutphen, 22 augustus 2022  
 
 
 
Geacht college, leden van de raad en monumentencommissie,  
 
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten en landschap in Nederland, 
waardoor wij als belanghebbend dienen te worden aangemerkt, vragen wij als Heemschut 
Gelderland uw aandacht voor het volgende.  
 
Tot voor kort woonde de bekende architect, hoogleraar bouwkunde, theoreticus en auteur John 
Habraken (geb. 1928) in de door hem ontworpen woning aan de Wildernislaan 63 in de wijk Berg 
en Bos. 
 
De heer Habraken is – internationaal gezien – de belangrijkste initiator en theoreticus van de 
‘participatiebeweging’, die in de jaren 1960 ontstond. De theorieën van Habraken zijn door diverse 
gerenommeerde binnen- en buitenlandse architecten in de praktijk gebracht en hebben dus niet 
alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Oostenrijk, Japan en andere landen tot invloedrijke 
participatieprojecten geleid. Voor zijn werk kreeg hij nationale en internationale 
architectuurprijzen. 
 
Habraken was onder andere directeur van de Stichting Architecten Research, die onderzoek deed 
naar de mogelijkheid om de dragende structuur te scheiden van de inbouw, waardoor de structuur 
van een gebouw een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid was voor de lange termijn, terwijl 
de inbouw een private verantwoordelijkheid zou zijn met een kortere doorlooptijd. Dit principe is 
erg interessant, zeker in het licht van wat we nu weten ten aanzien van duurzaamheid. 
 
Bijvoorbeeld het kantoor voor Centraal Beheer in Apeldoorn een prachtig voorbeeld van in de 
praktijk gebrachte theorie. Het is ontworpen met het oog op participatie door de 
kantoormedewerkers: de basisstructuur van de kantoorplattegronden bestaat uit een duurzaam 
gridironplan (regelmatig stratenplan), dat individueel -en wisselend- ingevuld kan worden. 
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Omdat de theoreticus de uitvoering van zijn theorie aan anderen overliet, is de woning aan de 
Wildernislaan is een van de weinige ontwerpen van Habraken die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dat 
het een echte ‘Habraken’ betreft, blijkt uit het de constructie van kolommen en balken op een ‘grid 
van vierkanten’. Tussen deze kolommen konden puien en wanden worden geplaatst om zo kamers 
te creëren. Waar de openingen tussen de kolommen zijn opgevuld, is dat met houten wanden of 
maatwerkkasten gebeurd. Deze hebben dus geen dragende functie, maar behoren tot het 
‘inbouwpakket’. Bewonersparticipatie in optima forma… De flexibiliteit wordt geïllustreerd door de 
verbouwing die in het huis werd uitgevoerd in 1997/98, toen ook een uitbreiding werd 
gerealiseerd. 
 
Onlangs zijn wij op uw gemeentehuis op uitnodiging van het Gelders Genootschap geïnformeerd 
over de inventarisatie van jong erfgoed in uw gemeente. We waren onder de indruk van de stappen 
die u heeft gezet in het onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het jonge erfgoed!  
 
Gezien het belang van de heer Habraken voor de architectuurgeschiedenis van de post ’65 periode 
en door hem toegepaste eigen theorie op het woonhuis, verdient de woning de status van 
gemeentelijk monument. Hiermee vragen wij deze aan.  
 
Kortgeleden is het huis te koop gekomen. Wij maken ons daarom grote zorgen. Sloop en/of 
onherstelbare aantasting liggen op de loer wanneer de nieuwe eigenaar niet op de hoogte is van 
het bijzondere karakter. 
 
Met klem verzoeken we u daarom de woning, vooruitlopend op een monumentale status, direct 
‘voor te beschermen’ en haast te maken met een onderzoek. Wij kunnen over diverse materialen 
en beschrijvingen van de woning beschikken die u daarbij van dienst zouden kunnen zijn. Met 
genoegen spannen wij ons ervoor in dat deze tot uw beschikking komen. 
 
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stappen die u zet om aan ons verzoek te voldoen 
om dit pand tot gemeentelijk monument te bestempelen. Bij voorbaat dank daarvoor. 
 
Uiteraard zijn wij bereid bovenstaande toe te lichten in een persoonlijk gesprek.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Maud Arkesteijn van Willigen  
Voorzitter commissie Heemschut Gelderland  
 


