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Onderwerp: Verzoek aanwijzing tot gemeentelijk monument Graafseweg 576 Alverna 
 
 
 

Zutphen, 6 maart 2022 
 
 
Geacht college,  
 
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. 
 
Wij maken ons grote zorgen over de plannen tot sloop van het pand Graafseweg 576 in Alverna, 
gepubliceerd in de Gelderlander op 16 februari 2022. Wij lazen dat het voormalige hotel, nu 
Foodbar Spontaan, plaats moet maken voor een supermarkt met een parkeerterrein. Het pand is 
niet beschermd.  
 
Wij hebben een schouw uitgevoerd en komen tot de conclusie dat het pand voldoende 
kenmerken en kwaliteiten heeft om te beschermen en aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
De architectuur is typerend voor het Interbellum, kenmerkend zijn de hoge kappen met 
overstekende goot, de ritmiek van de ranke ramen met roedeverdeling en de getoogde 
ingangspoort.  
Nader onderzoek naar het interieur en details heeft niet kunnen plaatsvinden gezien de korte 
tijdspanne. 
 
Ook inwoners van Alverna zijn geschrokken door dit recente nieuws omdat het markante pand al 
bijna honderd jaar beeldbepalend is voor het dorp, het pand is inmiddels onderdeel van de jonge 
geschiedenis van het dorp. 
 
Alverna is ontstaan na de bouw van een groot Franciscanenklooster in 1886. Het klooster trok 
bedrijvigheid aan waardoor er een dorp ontstond, het kreeg de naam Alverna, die naam verwijst 
naar de berg La Verna in Toscane, waar volgens de geschiedenis Franciscus van Assisi in 1224 de 
stigmata heeft ontvangen. 
Het klooster stond tegenover het hotel maar is gesloopt in 1980, de torenspits en de 
kloostermuur zijn behouden en gemeentelijk monument. 
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In de maatschappelijke discussie wordt steeds meer benadrukt dat we zuinig moeten zijn op onze 
grondstoffen en zoveel mogelijk moeten hergebruiken. Duurzaamheid is een van de belangrijkste 
thema’s voor vele organisaties en instellingen.  
Wij zien dan ook geen enkele reden waarom dit pand, dat in goede staat is, nu gesloopt zou 
moeten worden, er zijn voldoende mogelijkheden om het pand een passende bestemming te 
geven, denk hierbij aan wonen, wonen en werken, (zorg)hotel, horeca, detailhandel en meer. 
 
Bovenstaand in acht nemend; omdat er plannen worden gemaakt om tot sloop van dit 
waardevolle pand over te gaan en er daarmee sprake is van een acute bedreiging, vragen wij u als 
college om een aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument te laten uitvoeren naar het 
pand Graafseweg 576, beginnende met een waardestellend onderzoek. 
 
Graag ontvangen wij van u een schrijven waarin u aangeeft of u deze aanwijzingsprocedure in 
gang gaat zetten, ook als u deze procedure niet gaat uitvoeren willen wij dat graag met redenen 
van u schriftelijk vernemen. 
 
Uiteraard zijn wij bereid bovenstaande toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
 
 
 
Voorzitter commissie Heemschut Gelderland 

 
 
 

 

 


