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 Aan: het college van burgemeester en 

wethouders van Druten 

 

Postbus 1 

 

6650 AA  DRUTEN 

 

 

 
             
Zoetermeer, 1 december 2022 
Ons kenmerk: 2022-081 
 

Onderwerp: Verzoek handhaving verwaarlozing gemeentelijk monument Van Heemstraweg 30-32, boerderij De 

Engelhof te Afferden 

 

Geacht college, 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, verzoekt u om in te zetten op behoud 

van boerderij De Engelhof, Van Heemstraweg 30-32, 6654 KE Afferden en tevens handhavend op te treden tegen de 

verwaarlozing van dit gemeentelijk monument. We hebben het vermoeden dat de eigenaar(en) heel bewust de 

boerderij zodanig laat vervallen dat sloop de enige uitkomst lijkt. Met de sloop gaat een voor de regio beeldbepalend 

voorbeeld van agrarisch erfgoed verloren. Dat is zeer ongewenst. De T-boerderij (nr. 30) met schuur (nr. 32) is in juni 

1983 aangewezen als gemeentelijk monument.  

We hebben waargenomen dat een gedeelte van het dak van de boerderij is ingestort en dat de schuur met een zeil is 

bedekt. We hebben een tweetal recente foto’s bijgevoegd. Op geen enkele manier wordt er aan instandhouding van 

het pand gewerkt. Weer en wind hebben vrij spel en tasten het pand steeds meer aan. Geconcludeerd wordt dat de 

boerderij wordt verwaarloosd en de vrees bestaat dat de boerderij nog verder zal instorten en vervolgens zal worden 

gesloopt omdat noodzakelijk herstel uitblijft. Voor de korte termijn is het echter allereerst van belang dat de 

belangrijkste gebreken aan het pand worden aangepakt om verder verval te voorkomen. 

Er is jurisprudentie bij de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BV2414) dat beschadiging en vernieling van monumentale 

panden wordt gezien als verwaarlozing waarop handhaving noodzakelijk is. Bovendien kan de gemeente gaan 

handhaven als het monument in zijn voortbestaan (door verwaarlozing) in gevaar wordt gebracht. Tot op heden zijn er 

geen aanwijzingen dat de gemeente moeite heeft gedaan om het pand te behouden. We verzoeken dan ook om de 

eigenaar(en) te bewegen tot behoud van de boerderij. Landelijk zijn grote aantallen vergelijkbare historische 

boerderijen met succes behouden c.q. herbestemd. Diverse functies zijn denkbaar voor dit soort panden.  

Indien de gemeente toch op ten duur ruimte maakt voor sloop zal dat een zeer slecht voorbeeld zijn voor eigenaren 

van andere monumenten in de gemeente Druten. Het signaal is dan dat moedwillige verwaarlozing van het 

monumentale bezit loont.  

http://www.cuypersgenootschap.nl/
mailto:secretaris@cuypersgenootschap.nl


We verzoeken u deze brief te beschouwen als een verzoek tot handhaving tegen verwaarlozing van het gemeentelijk 

monument. We verzoeken u om ons verzoek in behandeling te nemen en ons in kennis te stellen van de nog op te 

starten handhavingsprocedure.  

Uiteraard geven wij graag aan een nadere toelichting op deze brief. 
 
 

 
 

Hoogachtend, 

Het bestuur van Stichting het Cuypersgenootschap, 

Namens deze,  

L.W. (Leo) Dubbelaar, secretaris 

 

i.a.a. 

-  gemeenteraad van Druten 

-  Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

-  Redactie De Gelderlander 

 


