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Aan: College burgemeester en wethouders, gemeenteraad en monumentencommissie van de 
gemeente Druten 
Verzonden per e-mail naar griffie@druten.nl 
 
Betreft: verval boerderij De Engelhof van Heemstraweg 30 – 32 te Afferden 
 
Hummelo, 19 december 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. 
 
Wij hebben geconstateerd dat een groot deel het gemeentelijk monument De Engelhof 
Heemstraweg 30 -32 in Afferden op dit moment ernstig aan het vervallen is.  
De constatering is gebaseerd op een waarneming vanaf de openbare weg. Daarbij is te zien dat 
het dak van de schuur met een zeil is afgedekt en dat een deel van het dak van de boerderij 
ingestort is. 
 
Beschadiging en vernieling van monumentale panden is strafbaar en vereist handhaving, in 
jurisprudentie bij de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BV2414) is dit vastgelegd. 
Wanneer nu geen maatregelen worden genomen zal dit leiden tot onherstelbare schade aan het 
monument. 
 
Wij vragen u, na het uitvoeren van een oriënterend onderzoek, in gesprek te gaan met de 
eigenaar om deze te bewegen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren.  
Bij weigering van de eigenaar verzoeken wij u een bestuursrechtelijke maatregel te nemen om 
verder verval van het boerderijcomplex te voorkomen. 
 
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stappen die u zet om deze objecten te  
beschermen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
 
 
 
 
 
Voorzitter Heemschut Commissie Gelderland 
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Correspondentieadres: 
Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland 
Hessenweg 9 
6999 BH Hummelo 
gelderland@heemschut.nl 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H. Reijnen op 
reijnenjh@gmail.com 
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