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Red de Rietveldwoningen

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
AD Groene Hart berichtte afgelopen zaterdag 18 november over het voornemen van
Woningbouwvereniging Reeuwijk om vijf blokken woningen aan de Jan van
Hoofstraat, de Van Goghstraat en de Erasmusweg in Reeuwijk-Brug te slopen. Deze
woningen zijn ontworpen door de wereldberoemde architect Gerrit Rietveld. De
Landelijke monumentenstichting Het Cuypersgenootschap luidt de noodklok over deze
voorgenomen sloop en pleit net als de bewoners voor renovatie.
1.

Bent u op de hoogte van het voornemen van Woningbouwvereniging Reeuwijk om de
genoemde Rietveldwoningen te slopen?
Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.
Op dit moment is nog geen besluit genomen door gemeente Bodegraven-Reeuwijk
over het slopen van deze woningen. De gemeente heeft het voornemen om, samen
met de woningbouwvereniging, een breed overleg te organiseren over de toekomst
van de woningen met alle betrokken partijen (bewoners, erfgoedcommissie,
erfgoedinstellingen). De provincie wil hieraan deelnemen en erfgoedkennis
inbrengen. Daarnaast kan de provincie ervoor zorgdragen dat ook het Erfgoedhuis
Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken worden bij dit
overleg. Zo kan een gedegen en breed gedragen waardebepaling worden gemaakt
als basis voor een optimale afweging.

2.

Bent u met ons van mening dat deze woningen behalve de grote woonwaarde voor de
huidige bewoners ook een belangrijke culturele waarde hebben?
Antwoord:
Het feit dan deze woningen ontworpen zijn door architect Gerrit Rietveld is een
belangrijk gegeven. Naar wij hebben begrepen is dit gegeven pas recent (weer)
meer algemeen bekend geworden 1 ). Zo spreekt de Stichting Erven Rietveld van
een ‘verborgen schat’. Deze woningen (gebouwd in 1957-1959) komen dan ook
niet voor op een vastgestelde monumentenlijst of in de door ons recent opgestelde
publicatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland (oktober 2017).

1) Rietveld in Reeuwijk. Een onderzoek naar Rietvellds Reeuwijke projecten 1957-1960. Door Erik
Slothouber, september 2017

Momenteel werkt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan het opstellen van een
Nota Cultuurhistorie. Die bevat een concept-inventarisatie van cultuurhistorisch
waardevolle panden in de gemeente. De Rietveldwoningen in Reeuwijk krijgen
daarin vooralsnog een waardering met de score ´redelijk´. Die score is niet hoger
omdat de woningen sterk zijn aangetast bij een renovatie in de jaren 80.
Na vaststelling van de Nota Cultuurhistorie (voorzien in januari 2018) gaat hiervan
een voorbescherming uit voor de Rietveldwoningen, in die zin dat geen wijzigingen
mogelijk zijn zonder daarover eerst het advies van de gemeentelijke
erfgoedcommissie in te winnen.
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3.

Bent u bekend met de situatie in Utrecht, waar Rietveldwoningen zijn aangewezen als
gemeentelijk monument en zijn teruggebracht in originele staat en voorzien van
energielabel B of A?
Antwoord:
Wij zijn bekend met het feit dat de gemeente Utrecht in 2016 een drietal
woningbouwcomplexen van architect Rietveld heeft aangewezen als gemeentelijk
monument. Te weten de Robijnhof, de Tjepmahof en de Rijnesteinhof. De
woningen aan de Robijnhof zijn al in 2008 zorgvuldig gerenoveerd. De andere twee
complexen worden nu ook gerenoveerd. De provincie Utrecht is/was hier overigens
niet bij betrokken.

4.

Bent u bereid om in overleg te treden met de betrokken gemeente of zich op andere
wijze in te zetten om ook de woningen in Reeuwijk te behouden voor inwoners en als
waardevol cultureel erfgoed?
Antwoord:
Ja. Zie antwoord bij vraag 1 .
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