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Aan: College burgemeester en wethouders, gemeenteraad en monumentencommissie van de 
gemeente Zutphen 
Verzonden per e-mail naar griffie@zutphen.nl 
 
 
 
Betreft: verval monumenten Koningin Wilhelmina 
 
Hummelo, 3 februari 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. 
 
In Zutphen staan op twee plekken objecten die de herinnering aan Koningin Wilhelmina levendig 
houden. Helaas moeten wij constateren dat er geen onderhoud gepleegd wordt. De Koningin 
was geliefd bij de Zutphenaren, we herinneren ons nog het bezoek aan de versierde Barlheze. 
Direct na de oorlog bracht zij een bezoek aan Zutphen, op de IJsselkade ontmoette zij 
vooraanstaande leden van het verzet. 
 
Wilhelminaboom 
Het hekwerk rondom de Wilhelminaboom op het ’s Gravenhof is in verval. Het hekwerk wordt 
gebruikt om fietsen te parkeren, daarnaast word het perk slecht of vrijwel niet onderhouden. In 
Leeuwarden zien de boom en het hekwerk er bijzonder goed uit. In Maastricht wordt het 
parkeren van fietsen fundamenteel aangepakt. Laten wij in Zutphen leren van deze twee andere 
gemeenten. Met de komst van het Hanzejaar is aandacht en regelmatig onderhoud voor hek en 
perk gewenst. 
 
Wilhelminafontein 
Sinds de plaatsing van de fontein op de markt is er discussie over de Wilhelminafontein. Wij 
hebben de indruk dat het voor de gemeente geen prioriteit heeft om deze fontein te redden. 
Wij begrepen dat er politieke redenen zouden zijn waarom initiatieven niet worden 
gehonoreerd. Maar dat terzijde, de jugendstil fontein is belangrijk erfgoed en verdient een 
goede plek in de stad. Er zijn stichtingen die hieromtrent graag met de gemeente willen 
samenwerken. Het idee om de fontein te plaatsen bij de Hanzehof lijkt ons zeer ongewenst. De 
fontein verdwijnt daar in de ruimte, een eerdere plaatsing op het Spanjaardsveld was ook geen 
succes. Volgens ons zijn er voldoende alternatieven.  
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Graag zijn wij bereid mee te denken en komen hierover met u in contact. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
Voorzitter Heemschut Commissie Gelderland 
 
 
Correspondentieadres: 
Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland 
Hessenweg 9 
6999 BH Hummelo 
gelderland@heemschut.nl 
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