
 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland.  

Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix 

 

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl 

 

 

 

Aan: College burgemeester en wethouders, gemeenteraad en monumentencommissie van de 
gemeente Zutphen 
Verzonden per e-mail naar griffie@zutphen.nl 
 
Betreft: verval monument Spiegelstraat 14 te Zutphen 
 
Hummelo, 16 januari 2023 
 
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 het pakhuis Spiegelstraat 14 in Zutphen op dit moment ernstig 
aan het vervallen is. Het pand is gebouwd in jaren 1879 / 1884 en is een gemeentelijk 
monument onder nummer 0301/1385. 
De constatering is gebaseerd op een waarneming vanaf de openbare weg. Daarbij is te zien dat 
het houtwerk al vele jaren niet geschilderd is waardoor houtrot zal ontstaan. Ook de voegen in 
het metselwerk zijn ernstig aangetast. De markante hijskatrol is ook in verwaarloosde staat van 
onderhoud. 
 
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 dit monumentale pakhuis te voorkomen. 
 
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stappen die u zet om het monument 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 
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