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1 INLEIDING 

Aanleiding 

In deze cultuurhistorische verkenning wordt de cultuurhistorische waarde van het gebied Achter-
sloot, direct ten Noordwesten van de stad IJsselstein beschreven en gewaardeerd. Aanleiding 
voor dit onderzoek is de vraag van de Bewonersgroep Achtersloot aan Bureau Helsdingen om 
een onderzoek te doen naar de monumentwaarde van de panden en hun omgeving aan weerszij-
den van de Achtersloot, tussen de gracht en Achtersloot 17, en de waarde van het gebied als ge-
heel. De achtergrond van deze vraag is de wens om het karakter van dit deel van de Achtersloot 
te bewaren en voor de toekomst veilig te stellen. Het eindresultaat van dat onderzoek (historisch 
onderzoek en veldwerk) gevolgd door een waardering en voorzien van aanbevelingen ligt thans 
voor u. 

Uitvoering 

Bureau Helsdingen is een adviesbureau voor monumenten en bouwhistorie. Zij voert dit onder-
zoek uit in de vorm van een bouwhistorische inventarisatie met waardestelling. Dit is de 
gebruikelijke vorm van bouwhistorisch onderzoek naar een gebied met meerdere objecten. De 
opbouw en de reikwijdte van dergelijke rapporten zijn beschreven in de brochure 'Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek.1 Onderdeel van het onderzoek was een inventarisatie van het 
onderzoeksgebied. Alle panden en hun ensembles zijn bekeken en beoordeeld. Vervolgens is 
gekeken naar de cultuurhistorische waarde van het gebied als geheel. Samenvattend kan worden 
gesteld dat de opdracht bestaat uit de stappen: inventariseren, karakteriseren, waarderen en 
selecteren. 
Leeswijzer 

In het eerste deel wordt een historisch beeld geschetst van het ontstaan en verloop van het ge-
bied rondom de Achtersloot, kijkend naar de archeologische en landschappelijke situatie. Hier-
voor hanteren wij twee ijkpunten, te weten; het jaar 1000 en de huidige situatie. Op die wijze be-
schrijven we de ontwikkelingen vanaf de Romeinse Tijd tot het jaar 1000 en vanaf het jaar 1000. 
Aansluitend geven wij een cultuurhistorische en stedenbouwkundige analyse, waarin het verleden 
aan het heden gekoppeld wordt en vice versa. 
Deze analyse is nodig als achtergrond voor het beoordelen van alle panden in het onderzoeksge-
bied. 
 
Voor de beoordeling van de panden hanteren wij de criteria uiteengezet door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE). Te weten: 

 Cultuurhistorische waarde; 
 Architectuur- en kunsthistorische waarde; 
 Situationele- en ensemblewaarde; 
 Gaafheid en herkenbaarheid; 
 Zeldzaamheid. 

  
In hoofdstuk 6 worden deze criteria nader gedefinieerd. 
In de bijlage is een overzicht toegevoegd van de panden in kwestie, met daarbij een korte be-
schrijving en cultuurhistorisch waardeoordeel. 

                                                 
1 Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek, gezamenlijke uitgave van o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de 
Stichting Bouwhistorie en de Rijksgebouwendienst (Den Haag, 2009). Te raadplegen via: 
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/richtlijnen-bouwhistorisch-onderzoek.  
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In het verlengde van deze criteria hanteren wij een puntensysteem, van 0 (niet van belang), 1 (ma-
tig van belang), 2 (van redelijk belang) en 3 (van groot belang). Door een cijfer van 0 tot 3 toe te 
kennen aan ieder van de bovengenoemde criteria krijgt een pand een totaalscore van minimaal 0 
tot maximaal 15. Als ijkpunt hebben we een reeds bestaand gemeentelijk monument bekeken en 
beoordeeld met een totaalscore van 10 punten, 10 punten is dus de richtlijn geworden om voor 
de gemeentelijk monumentale status in aanmerking te komen. Panden met 10 of meer punten 
beschouwen we als monumentwaardig. 
Niet alle panden komen wat ons betreft voor de monumentale status in aanmerking. Dit wil ech-
ter niet zeggen dat deze panden per definitie geen erfgoedwaarde hebben. Uiteraard is hier in 
sommige gevallen wel sprake van. Voor de panden met erfgoedwaarde maar onvoldoende score 
voor de monumentale status hanteren wij de categorie van beeldbepalende object.  
Bovendien is het gebied als geheel meer dan de bundeling van individuele objecten. De samen-
hang van de gebouwen en het karakter van de bebouwing aan de ene kant van de weg en het ka-
rakter van de gebouwen aan de andere kant van de weg zorgen voor de historische afleesbaarheid 
van het gebied. Zo zorgen de gebouwen met elkaar voor een cultuurhistorisch cluster die in zijn 
geheel eveneens cultuurhistorische waarde heeft. In een dergelijk cluster is binnen een beperkt 
gebied sprake van een opeenstapeling van cultuurhistorische waarden: archeologische waarden, 
landschappelijke / stedebouwkundige waarden en waardevolle gebouwde objecten. 
 
Let wel, dit is een adviesrapport, hier kunnen dus geen juridische consequenties aan verbonden 
worden. Uiteindelijk is het de gemeente die bepaalt of een pand de monumentale status krijgt of 
het predicaat beeldbepalend object. Dit rapport wil daarvoor echter wel de informatie aanleveren 
en de wegbereider zijn. 
  
Daarom zullen wij een aantal beleidsopties benoemen en beschrijven. De monumentale status 
biedt de grootste zekerheid tot bescherming, maar een lokale overheid heeft meer beleidsmidde-
len om een zekere mate van bescherming te bieden voor de cultuurhistorisch waardevolle objec-
ten. Deze zullen we uitwerken in het laatste hoofdstuk. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
veranderende wetgeving: in de Omgevingswet die over enkele jaren zal worden ingevoerd, komt 
veel aandacht voor de monumenten en hun directe omgeving. Tevens wordt burgerparticipatie 
een essentieel onderdeel van de plantoetsing onder de Omgevingswet. Dit initiatief van de bewo-
nersgroep Achtersloot is alvast een voorbeeld van dergelijke burgerparticipatie bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van de leefomgeving van dit deel van de Achtersloot.  
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2 PROJECTGEGEVENS 

Opdrachtgever : Bewonersgroep Achtersloot te IJsselstein 
Contactpersoon : de heer G. Verbaten 

Achtersloot 38a  
3401 NW IJsselstein 

   
Gebiedsgegevens   
Adres : Achtersloot 2 t/m 58 en Achtersloot 9 t/m 17 en aangrenzende 

gebieden. 
Gemeente : IJsselstein  
   
Ligging : Binnen de bebouwde kom, aan een historisch uitvalsweg uit de stad. 
Status : Grenst aan het rijksbeschermde stads- en dorpsgezicht. Het gebied 

bevat verscheidene gemeentelijke monumenten. 
   
 
Actuele kaartgegevens/ situering van het onderzoeksgebied 

Fig. 1. Het onderzoeksgebied is ingekleurd op een deel van de kaart van IJsselstein. 
Bron: Google Maps, bewerkt door Bureau Helsdingen. 
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Fig. 2. Het onderzoeksgebied is ingekleurd op een deel van de kaart van IJsselstein. 
Bron: www.pdok.nl, bewerkt door Bureau Helsdingen.  
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3 ONTSTAANSGESCHIEDENIS TOT HET JAAR 1000 

IJsselstein is gelegen tussen het Rijnstelsel (meandergebied van de Rijn met verschillende vertak-
kingen) en de Hollands-Utrechtse veenvlakte. Vanwege de verschillende vertakkingen en verleg-
ging van de bedding van de Rijn in de loop der tijd zijn er in het gebied rondom IJsselstein ver-
schillende verzandde stroomgeulen, afzettingen en stroomruggen aanwezig. De bodem bestaat 
vooral uit rivierklei en afzettingen uit verschillende tijden, hier en daar afgewisseld met stukken 
veengrond.  
Omdat de Lek en de Hollandsche IJssel relatief jonge rivieren zijn, hebben zich niet overal langs 
deze rivierlopen stroomruggen ontwikkeld.  
De oudere, fossiele stroomruggen in oost-westelijke richting zijn verzakt onder lagen van klei en 
veen. Vanwege inklinking van het veen zijn een aantal van deze oude rivierlopen zichtbaar als 
lage ruggen. Vanwege de stevige en zandige ondergrond waren deze stroomruggen ideale vesti-
gingsplaatsen voor de eerste bewoning. 
Figuur 3 toont het overgangsgebied, met de veengronden paars/blauw gekleurd en het rivieren-
gebied groen. Duidelijk geaccentueerd zijn de stroomruggen van de oude rivierlopen waarop de 
eerste bewoning heeft plaatsgevonden. Fig. 4 projecteert de archeologische vindplaatsen op de 
geologische kaart.  
 

Fig. 3. Stroomruggen en veengronden  
(bron: PDOK bewerkt door Bureau Helsdingen) 
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Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat voor de Romeinse tijd de bewoning zich voorna-
melijk concentreerde op de Utrechtse Heuvelrug. In de Romeinse tijd is er in het overgangsge-
bied op de stoomruggen wel sprake van bewoning doch niet intensief. Figuur 4 hieronder toont 
de archeologische opgravingen van de limes (noordgrens van het Romeinse rijk) met ten zuiden 
hiervan opgravingen van nederzettingen. Deze kaart is geprojecteerd op de geologische kaart, wat 
duidelijk weergeeft dat de bewoning zich op de stroomruggen concentreerde. 
 

Fig.4. Bewoning op stroomruggen 
(bron: Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht) 
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Fig. 5. Archeologische vondsten provincie Utrecht 
bron: Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht) 
 
Het kaartbeeld in figuur 5 toont de archeologische vondsten in de provincie. In verschillende 
kleuren groen zijn de Utrechtse Heuvelrug en de Rijnloop met de Romeinse limes gemarkeerd. 
De gele blokjes op de Utrechtse Heuvelrug geven de vondsten van grafheuvels weer en de olijf-
groene onderdelen andere archeologische vondsten. Ten zuiden hiervan wordt de Romeinse li-
mes weergegeven. De paarse cirkels geven de plekken aan waar restanten van Romeinse forten 
zijn gevonden, de blokken geven vondsten van wachttorens weer en de onregelmatige paars ge-
kleurde velden andere opgravingen uit de Romeinse tijd. De lichtbruin gekleurde velden onder de 
limes, in en nabij IJsselstein, geven de overige archeologische monumenten weer. Deze kaart 
geeft duidelijk weer dat de dichtheid van archeologische monumenten afneemt in westelijke rich-
ting. 
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Fig. 6 Archeologische monumentenkaart IJsselstein. 
(bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Utrecht) 
 
Archeologisch onderzoek uit 2009 heeft een aantal Romeinse grafheuvels behorende bij een Ro-
meinse nederzetting blootgelegd. Het donkergroen gemarkeerde veld rechts onderin figuur 7 
geeft de locatie van graven en nederzetting weer. 
Er zijn geen sporen van bewoning teruggevonden uit de tijd van de Grote Volksverhuizing in de 
eerste eeuwen na de Romeinse tijd. Pas in de Karolingische tijd (750 tot 900 na Christus) breidt 
de bewoning zich uit in westelijke richting vanuit het oosten, ook richting het overgangsgebied 
tussen de rivierkleiafzettingen en het veengebied. De oude kernen Opburen (paars gemarkeerd) 
en Eiteren (blauw) zijn waarschijnlijk in deze periode gesticht. Het onregelmatig verkavelingspa-
troon rond het voormalige Opburen kan erop wijzen dat deze gronden al voor het jaar 1000, 
voor de cope ontginningen van vanaf de 13e eeuw, als cultuurlandschap in gebruik is genomen.  
De kern van dit gebied was Eiteren. In dit buurtschap stond rond het jaar 1000 een parochiekerk, 
die de buurten Meerlo, Broek, Rijpickerwaard, Opburen, het Gein en Achtersloot (rood gemar-
keerd) bedienden. 
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Fig. 7. Archeologische monumenten IJsselstein 
(bron: Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrecht bewerkt door Bureau Helsdingen) 
 
Naast het archeologisch materiaal zijn er ook nog een aantal geschreven bronnen, onder andere 
een goederenlijst van de St. Maartenskerk te Utrecht uit eind 9e, vroeg 10e eeuw, waarin melding 
wordt gemaakt van het buurtschap Opburen. Op grond van deze vermelding is het aannemelijk 
dat Opburen al rond het jaar 860 moet hebben bestaan.  
Ook is er een goederenlijst uit de vroege 10e eeuw teruggevonden behorende bij het klooster 
Werden in Duitsland. Uit deze lijst is opgemaakt dat Eiteren (Aiturnon) eigendom van dit kloos-
ter was.  
Door het koppelen van geschreven bronnen aan het gevonden archeologisch materiaal ontstaat 
het beeld van de eerste bewoning in dit gebied op de stroomruggen. Zij het in beperkte mate ook 
tijdens de IJzer- en Romeinse Tijd. Hierna lijkt er enige tijd geen sprake te zijn van bewoning 
maar tegen het eind van het eerste millennium, gaande het Karolingisch tijdperk treedt bewoning 
terug op de stroomruggen. Tegen het eind van de 10e eeuw zijn er een aantal buurtschappen in 
dit gebied, waaronder de buurt Achtersloot, behorende tot de parochiekerk in Eiteren. Uiteraard 
kunnen we niet 100 procent zeker zijn van de ligging van de buurtschappen, maar door het 
koppelen van geschreven bronnen aan archeologische vondsten kunnen we hier een aannemelijk 
beeld van vormen. 
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4 ONTSTAANSGESCHIEDENIS NA HET JAAR 1000 

Zoals we hiervoor gezien hebben is de situatie rond het jaar 1000 als volgt; op de stroomruggen 
van de Hollandsche IJssel rondom het huidige IJsselstein zijn een zevental buurtschappen, waar-
onder Achtersloot, gevestigd met Eiteren als hoofdkern. 
De Achtersloot als fysieke sloot, moet logischerwijs al voor het jaar 1000 zijn aangelegd om re-
gen- en overstromingswater van de hoger gelegen stroomrug op te vangen en af te voeren. Naast 
de functie van drainagekanaal moet de Achtersloot de eerste eeuwen een belangrijke logistieke 
functie hebben vervuld, als verbindingsroute tussen de buurtschappen. 
Het jaar 1000 is een keerpunt in de ontwikkeling van het gebied. Vanaf dat moment doen de ver-
anderingen en ontwikkelingen zich in snel tempo voor. Dit is de tijd dat wegen worden aange-
legd, bepaalde kernen groeien en een centrumfunctie gaan vervullen en de grote ontginningen 
worden geïnitieerd.  
De ontginningen ten westen van de Achtersloot, de polders Broek, Lage- en Hoge Biezen zijn 
tussen het jaar 1000 en 1200 gevormd. De Achtersloot was de ontginningsbasis voor de ontwik-
keling van deze polders. De ontginning wijkt af van de oudere ontginningen en kenmerkt zich 
door regelmatig en strak afgebakende kavels van ongeveer 95 tot 115 meter breed en 1250 tot 
2500 meter diep. Figuur 8 laat het afwijkende verkavelingspatroon zien aan weerszijden van de 
Achtersloot (landschappelijke situatie rond 1900). 
Deze cope ontginningen waren een initiatief van de Utrechtse bisschop en de Utrechtse kapittels 
van Sint Maarten (de Domkerk) en Oudmunster. In een overeenkomst, een 'cope' genaamd, uit-
gegeven door de bisschop aan een of meer ontginners, werd de ontginners een afgebakend deel 
grond van de wildernis afgestaan. De cope verleende de ontginners het recht het land te bewer-
ken alsmede de verplichting belasting af te dragen aan het bisdom. 
 

Fig. 8 afwijkende verkaveling weerszijde Achtersloot 
(bron: topotijdreis.nl) 
 
Na de grootschalige ontginningen nam de kwetsbaarheid voor overstromingen van de Holland-
sche IJssel in het gebied toe. Gecoördineerd door graaf Floris V van Holland is in 1285 de Hol-
landsche IJssel ter hoogte van Hoppenesse (Klaphek) afgedamd en daarmee werd de IJssel van 
de Lek gescheiden. Dit had een aantal grootschalige gevolgen voor het gebied. Ten eerste werd 
door de drastisch verlaagde waterstand de scheepvaart tussen IJsselstein, Montfoort en Oudewa-
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ter gehinderd. Tot aan de kanalisatie van de IJssel in de 19e eeuw bleef scheepvaart vanwege de 
lage waterstanden beperkt. Daarnaast slibde de beddingen dicht en vanwege de toch al afgeno-
men watertoevoer droogde de landerijen op de stroomruggen ’s zomers uit. Dit zal tot gevolg 
hebben gehad dat het gebied rondom de IJssel meer op zichzelf gericht is geraakt. Anderzijds is 
hierdoor het belang van de Achtersloot (kanaal en weg) als logistieke ader toegenomen. Ook zal 
de toegenomen veiligheid een versnelling in de ontwikkeling van de lintbebouwing hebben bete-
kend, immers werd het een aantrekkelijker vestigingsplaats.  
In de 13e eeuw komt het gebied in handen van het geslacht van Amstel en eind deze eeuw is het 
Gijsbrecht van Amstel, ook bekend als Gijsbrecht van IJsselstein (een neef van Gijsbrecht van 
Amstelland, die betrokken was bij de moord op graaf Floris V van Holland), dan wel een van zijn 
directe voorouders die het kasteel of “steijn” laat bouwen, nabij de oudere nederzetting Eiteren. 
Vrij snel na aanleg van dit kasteel is er een woonkern ontstaan in de directe omgeving van het 
kasteel. Het is deze Gijsbrecht die de groei van IJsselstein verder stimuleert.  
In het jaar 1310 wist hij te bewerkstelligen dat de status van parochiekerk van Eiteren overging 
op de nieuw gebouwde kerk te IJsselstein en dat IJsselstein stadsrechten verkreeg. Ook in dat jaar 
kreeg IJsselstein drie weekmarkten.  
Een eeuw later werd vastgelegd in de stedelijke bepalingen dat alle graan geproduceerd in de ker-
nen van de heerlijkheid IJsselstein in de stad gemalen diende te worden en dat alle hennep, vlas, 
kaas en boter te IJsselstein verhandeld diende te worden. Deze factoren hebben het logistiek be-
lang van de Achtersloot nog verder versterkt.  
 

Fig. 9 Kaart IJsselstein 1550 
(bron: leerkrachten.kunstcentraal.nl) 
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Na de ontginning van het landschap heeft het proces van inklinking zich voorgedaan. Door bo-
demdaling enerzijds en een relatief hoog grondwaterpeil anderzijds is na bepaalde tijd het polder-
landschap niet geschikt meer voor akkerbouw, waardoor de mensen in deze gebieden zich op de 
veeteelt zijn gaan richten. De hoger gelegen gebieden op de stroomruggen daarentegen bleven 
zeer geschikte akkerbouwgronden. Een van de weinige gewassen die het wel goed deed op deze 
drassige poldergrond was de hennepplant. Deze plant leverde een vezel die diende als grondstof 
voor touw en zeildoek. 
Figuur 9 toont de kaart van IJsselstein gekarteerd door Jacob van Deventer in 1550. Op deze 
kaart kun je duidelijk zien dat er op de hoger gelegen stroomrug langs de IJssel akkerbouw 
plaatsvindt (geel gekleurd) en veeteelt (groen gekleurd) in het lagergelegen polderlandschap. 
De hennepteelt zal met de opkomst van de grootschalige scheepsbouw vanaf de 16e eeuw een 
belangrijke economie worden voor IJsselstein en het omringende gebied. Deze economie zal een 
eeuw later zijn hoogtepunt bereiken, om in de 19e eeuw, o.a. door de opkomst van stoomboten, 
nagenoeg volledig te verdwijnen.  
Wanneer we dit kaartbeeld koppelen aan het kaartbeeld rond 1900 uit figuur 10 doet zich nage-
noeg hetzelfde beeld voor; IJsselstein is een kleine omgrachtte stad op de stroomrug langs de 
Hollandsche IJssel, ten noordwesten van de stad ligt het kasteel, op de stroomrug vond voorna-
melijk akkerbouw plaats en in het lagergelegen polderland ten westen van de Achtersloot lag het 
strak verkavelde land waarop vooral veeteelt plaatsvond.  
 

Fig. 10. IJsselstein en omliggend landschap anno 1900 
(bron: topotijdreis.nl) 
 
Wat deze laatste twee kaartbeelden ook laten zien is dat er in de loop der eeuwen (tot ca. 1900) 
weinig is veranderd. Ten westen van de Achtersloot zijn een aantal boomgaarden geplaatst en aan 
oostelijke zijde, net buiten de stadsgrens, zijn touwslagerijen met lijnbaan gevestigd. De lijnbaan 
is aan weerszijden afgeschermd door een boomgaard. Op deze lijnbaan werden de hennepvezels 
die werden geproduceerd door de boeren in de Lopikerwaard omgezet in touw. 
Als het op een gegeven moment is toegestaan om ook buiten de stadsmuren te bouwen dan ge-
beurt dit, met name rond 1900, langs de uitvalswegen van de stadscentra. Dergelijke bebouwing 
heeft ook plaatsgevonden aan noordoostelijke zijde van de Achtersloot. 
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De echte grote stadsuitbreidingen zullen pas na de Tweede Wereldoorlog plaatsvinden, in eerste 
instantie met wat industriële aanbouw aan de overzijde van de IJssel en vanaf de jaren ’60 ten 
noordwesten van de oude kern alsmede aan de overzijde van de IJssel. In de jaren ’70 en ’80 zijn 
de wijken Kasteelkwartier en Groenvliet aan weerszijden van de Achtersloot bijgekomen, naast 
de verdere uitbreidingen van begin deze eeuw. Zie figuur 11 voor het huidige kaartbeeld van IJs-
selstein. 
Met name de aanleg van de wijken Groenvliet, Achterveld- Zuid en West hebben ervoor gezorgd 
dat de boerderijen langs de Achtersloot hun agrarische functie verloren en op die wijze van boe-
renbedrijf veranderden in woonboerderijen. 
 

Fig. 11 Kaart IJsselstein anno 2019 
(bron: topotijdreis.nl) 
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5 CULTUURHISTORISCHE EN STEDENBOUWKUNDIGE 
ANALYSE 

De Achtersloot is een weg van 5,4 kilometer lang die van de binnenstad van IJsselstein in het 
zuiden naar de buurtschap Knollemanshoek op de grens met de gemeente Montfoort in het 
noorden loopt. In dit rapport gaat de aandacht uit naar het meest zuidelijk gedeelte van de Ach-
tersloot, van nummer 2 tot en met nummer 58, en de directe omgeving van deze panden. Dit 
gebied komt overeen met de zuidelijkste 400 meter van de Achtersloot. De overige vijf kilometer 
blijft in dit rapport buiten beschouwing.  
De naam “Achtersloot” kan worden verklaard omdat de Achtersloot lange tijd een tiendweg2 was 
op de grens van de polder Neder Oudland met het onontgonnen veengebied.. De naam verwijst 
zowel naar de weg als de oorspronkelijke sloot. 
Het eerste wat opvalt aan het onderzoeksgebied is dat beide zijden van de Achtersloot een struc-
tureel ander karakter hebben. De Achtersloot is aan de zuidwestkant van de weg voornamelijk 
bebouwd met boerderijen op grote percelen. In sommige gevallen is de ruimte tussen boerderijen 
opgevuld met recentere, ruime woonhuizen. De sloot parallel aan de weg is aan deze zijde smal 
en heeft meerdere zijsloten. Ten noordoosten van de weg staan binnen ons onderzoeksgebied 
geen boerderijen maar voornamelijk woonhuizen. Deze huizen staan dichter op elkaar en zijn niet 
allemaal vrijstaand; er zijn ook rijtjeshuizen en twee-onder-een-kap woningen3. De sloot aan deze 
zijde van de weg is vrij breed en heeft slechts één zijsloot.  
In dit hoofdstuk worden de landschappelijke en stedenbouwkundige verschillen tussen het 
noordoosten en het zuidwesten verder beschreven aan de hand van drie aspecten: water, wegen 
en bebouwing. Ook worden deze verschillen verklaard aan de hand van de ontginningsgeschie-
denis. 
De dubbele sloot waar de Achtersloot haar naam aan heeft te danken, is nog steeds aanwezig, 
hoewel zij door enkele erven en straten wordt onderbroken. De sloot is aan de noordoostzijde 
van de weg aanzienlijk breder dan in het zuidenwesten. De boerderijen en woonhuizen aan de 
Achtersloot kunnen in de meeste gevallen bereikt worden door middel van een bruggetje. De 
Achtersloot is de poldergrens tussen de polders Broek en Lage Biezen in het westen en Neder 
Oudland in het oosten. De sloot zorgde voor de afwatering van de polder Neder Oudland. Het 
regenwater dat ten zuidwesten van de sloot, in de polder Lage Biezen, viel, werd via kleinere slo-
ten die dwars op de Achtersloot uitkwamen afgevoerd naar de Zijdewetering in het westen, op de 
grens met Benschop. Het slotenpatroon is ten zuidwesten van de Achtersloot op sommige plaat-
sen, met name rondom de boerenerven, bewaard gebleven. Ten noordwesten van de Achtersloot, 
in de polder Neder Oudland, waren veel minder sloten. In het uiterste noorden van het onder-
zoeksgebied is vandaag de dag nog één sloot aanwezig. Het verschil in slotenpatroon kan gemak-
kelijk worden verklaard: de polder Neder Oudland is gelegen op een stroomrug van de Holland-
sche IJssel en is in een vroeg stadium ontgonnen in blokverkaveling. Hier was akkerbouw moge-
lijk. Ook was het grootgrondbezit in deze polder geconcentreerder en overzichtelijker dan in de 
Lage Biezen4. De Lage Biezen liggen lager dan Neder Oudland en zijn ook drassiger5. Dit is 
veengrond die door inklinking ongeschikt is geworden voor akkerbouw. Ook is deze polder ont-
gonnen als een cope-ontginning; de percelen zijn lang en smal en verschilden van eigenaar. In 

                                                 
2 Een tiendweg is een kade die evenwijdig aan een rivier, in dit geval de Hollandsche IJssel, loopt en aan weerszijden 
een sloot heeft. De perceel richting is dwars op de weg gesitueerd. 
3 Sommige boerderijen zijn kadastraal gescheiden en zijn in dat aspect ook twee-onder-een-kap woningen. Dit speelt 
echter geen rol in landschappelijke zin en wordt ook verder buiten beschouwing gelaten. 
4 De Nederlandse staat was grootgrondbezitter in deze polder en had ongeveer de helft van Polder Oudland in bezit. 
5 De naam zegt het al: Lage Biezen betekent laag rietland. De naam Neder Oudland betekent dat deze polder al 
vroeg ontgonnen is. 
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deze polder waren sloten van belang voor de afwatering, om de percelen af te bakenen en om het 
vee op de juiste plaats te houden. In Neder Oudland waren alle drie deze functies minder rele-
vant. 
  

  
Fig. 12. Het grondgebruik aan weerszijden van de 
Achtersloot in 1832. Het algemene beeld is duidelijk: 
bouwland ten noordoosten van de weg en weiland ten 
zuidwesten. De Touwbaan is het donkergroene, L-
vormige perceel tussen de Achtersloot en Eiteren. In de 
Kadastrale Minuut, waar deze kaart op is gebaseerd, 
wordt het perceel omschreven als ‘publieke laan’. Het 
perceel ten noorden hiervan wordt omschreven als ‘laan 
als bouwland’ en was de eigenlijke lijnbaan. 
  
Bron: HisGis Utrecht, Stichting Kadastrale Atlas 
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De straten die op de Achtersloot uitkomen zijn, met uitzondering van de Touwlaan en de Groe-
ne Dijk, aangelegd tussen 1960 en 1980. De Groene Dijk werd in het verleden Bisschopssteeg of 
Kampensteeg genoemd en is strikt genomen geen dijk maar een kade. De Groene Dijk vormde 
samen met de Benschopperweg, die iets ten zuiden parallel aan de Groene Dijk loopt, de verbin-
ding met Benschop. De Benschopper Wetering, ten zuiden van de Groene Dijk, stond in verbin-
ding met de gracht van IJsselstein. Ook was de wetering de poldergrens tussen de polders Lage 
Biezen in het noorden en Hoge Biezen in het zuiden.  
De Touwlaan vormde de verbinding tussen de Achtersloot en Eiteren, iets ten noorden van de 
binnenstad van IJsselstein. De laan dankt haar naam aan het feit dat pal ten noorden van de weg 
in 1832 drie touwslagerijen gevestigd waren. De touwslagerijen stonden met elkaar in verbinding 
door een lijnbaan die parallel liep met de Touwlaan en dezelfde lengte had. 
  
De bebouwing aan de Achtersloot kan, hoewel er uitzonderingen zijn, als volgt worden gety-
peerd: ten zuiden van de weg staan historische boerderijen en ten noorden van de weg staan klei-
ne (arbeiders)woningen. Dit verschil tussen beide kanten van de straat kan worden verklaard 
door de ontginningsgeschiedenis. De polder Neder Oudland is ontgonnen vanaf de IJsseldijk. 
Hier concentreerde zich ook de eerste bebouwing. De overige grond in de polder was landbouw-
grond. Enkele eeuwen later, toen de Lage Biezen werd ontgonnen vanaf de Achtersloot, werden 
de boerderijen op de koppen van de nieuw ontgonnen kavels gebouwd. De boerderijen die te-
genwoordig nog aanwezig zijn, zijn veel jonger dan de ontginning van de polder maar de plaats 
en de nokoriëntatie van de gebouwen evenwijdig aan het slotenpatroon is direct te herleiden tot 
de ontginning van het gebied.  
 

 
Fig. 13. Het begin van de Achtersloot op een detail van een luchtfoto van de Royal Air Force omstreeks 1930. 
Het noorden is rechts op de foto. Het beeld is tussen 1830 en de 100 jaar daarna weinig veranderd. Wat opvalt is 
dat er meer boomgaarden zijn dan in 1832, zeker ten zuidwesten van de Achtersloot. De andere grote verandering 
is de aanleg van de katholieke begraafplaats en bouw van de Sint-Nicolaasbasiliek. Het beeld dat kenmerkend is 
voor de Achtersloot, boerderijen aan de ene kant en woonhuizen uit het begin van de 20ste eeuw aan de andere 
kant, is ontstaan in deze periode. 
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De meeste van de geïnventariseerde gebouwen stammen uit de eerste helft van de vorige eeuw en 
zijn vrijstaand. De boerderijen, met uitzondering van Achtersloot 6/10, hebben hun erven be-
houden en de woonhuizen hebben een voortuintje. Er zijn in de buurt van de binnenstad enkele 
objecten uit de 19e eeuw. 
Aan de zuidwestzijde van het onderzoeksgebied, ter weerszijden van de rotonde met de Lage 
Biezen, zijn enkele nieuwbouwcomplexen verrezen (Achtersloot 9, Groene Dijk 2-4) die noch in 
grootte, noch in architectuur, noch in stedebouwkundige situering aansluiten bij de historische 
bebouwing en verkaveling. Deze gebouwen hebben eerder een relatie met de grootschalige be-
bouwing rond het Fulco theater e.o.  
Rijksmonumenten zijn er binnen het onderzoeksgebied niet. Wel zijn er rijksmonumenten die 
vanaf het onderzoeksgebied goed zichtbaar en beeldbepalend zijn; de Sint-Nicolaasbasiliek, de 
Looierstoren van Kasteel IJsselstein en de Gerbrandytoren. Het Sint-Nicolaaskerkhof hoort 
functioneel gezien bij de Sint-Nicolaasbasiliek, hoewel de begraafplaats ouder is. 
Het onderzoeksgebied grenst direct aan de gracht van IJsselstein en daarmee ook aan het be-
schermde stadsgezicht ‘IJsselstein binnenstad’. Ontwikkelingen op de Achtersloot hebben in-
vloed op het beschermde stadsgezicht en vice versa. Binnen het beschermde stadsgezicht staat 
korenmolen De Windotter, een rijksmonument. Deze heeft een vlucht6 van 26 meter en heeft 
een eigen molenbiotoop. Een molenbiotoop is een zone waarbinnen hoogbouw die de windvang 
van de molen belemmert, door de provincie Utrecht als onwenselijk wordt beschouwd. De mo-
lenbiotoop van de Windotter overlapt met het begin van de Achtersloot. 
   

 Fig. 14. De molenbiotoop van De 
Windotter volgens de provincie 
Utrecht is vrij omvangrijk en valt 
samen met het eerste gedeelte van de 
Achtersloot. Alle gebouwen tot en 
met nummers 13 (zuidwest) en 40 
(noordoost) vallen hierbinnen. 
Het onderzoeksgebied is omkaderd. 

   
Gemeentelijke monumenten en panden die zijn beschreven in het kader van het Monumentenin-
ventarisatie project (MIP) zijn er binnen het onderzoeksgebied wel. Een volledig overzicht van de 
aanwezige panden is, samen met hun monumentwaarde, opgenomen in de bijlage. 
  

 

                                                 
6 De afstand tussen de uiteinden van de molenwieken. 
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6  TOELICHTING BIJ DE WAARDERING 

De waardering van de individuele panden is gedaan aan de hand van de ‘Erfgoedverordening 
IJsselstein’ uit 2013. Deze verordening neemt voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten 
het beleid over van de landelijke overheid voor het aanwijzen van rijksmonumenten. Deze waar-
deringsmethode is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Vele ge-
meenten gebruiken deze methode voor het waarderen en selecteren van gemeentelijke monumen-
ten.  
De panden zijn afzonderlijk aan vijf criteria getoetst: cultuurhistorische waarde, architectuurhisto-
rische waarde, situationele waarde, gaafheid en zeldzaamheid.  
Bij de cultuurhistorische waarde gaat het om de vraag hoe oud het pand is, en of het object on-
derdeel vormt van historische processen. Bij het onderdeel architectuur- en kunsthistorische 
waarde wordt er gekeken naar de bouwstijl en materiaalgebruik van het object en of deze van 
noemenswaardig belang is. Voor het onderdeel situationele en ensemblewaarde wordt het object 
beoordeeld in relatie tot zijn omgeving. Hierbij gaat het dan om de samenhang met de omgeving 
en nevenliggende objecten en de ensemblewaarde. Bij het onderdeel gaafheid en herkenbaarheid 
wordt er gekeken naar de staat waar het object thans in verkeert ten opzichte van toen het ge-
bouwd is (dus de mate van verandering) en of het representatief is voor bijvoorbeeld een bepaal-
de bouwstijl of gebruik. Het onderdeel zeldzaamheid weegt het object op uniciteit, is het object 
uniek of komt het juist in grote getale voor? 
Voor ieder criterium werd een score gegeven tussen de 0 (minimale score) en 3 (maximale score). 
Deze scores zijn bij elkaar opgeteld. De som van de scores is de waardering uitgedrukt in een 
getal tussen de 0 en de 15. 
  
In onze inventarisatie zijn ook de moderne en contemporaine panden opgenomen. Op de criteria 
gaafheid en situering scoorden deze relatief hoog. Vaak zijn ze groot en prominent en vanwege 
hun geringe ouderdom zijn ze meestal nog in originele staat. Aan de andere kant scoorden deze 
panden per definitie laag op de criteria cultuur- en architectuurhistorische waarde. Hoewel zij 
soms cultuurhistorische waarde hebben, (zoals de Koninkrijkszaal van Jehova’s getuigen) of ar-
chitectonische waarde (Achtersloot 9), missen zij historie. Cultuur- en architectuurhistorie zijn 
voor deze panden geen relevante criteria. 
  
Het toekennen van de scores werd gedaan aan de hand van een bepaalde eigenschap die verband 
houdt met de waarde. De cultuurhistorische waarde houdt verband met de functie. (Se-
mi)openbare gebouwen scoren het hoogst. Boerderijen en de touwslagerij kregen de één na 
hoogste score vanwege hun impact op de omgeving en het landschap. Woonhuizen kregen 1 
punt. 
De architectuurhistorische waarde is bepaald aan de hand van versieringen, invloeden van bouw-
stijlen het materiaalgebruik en de mate van verfijning van het ontwerp. De meest verfijnde ont-
werpen kregen de maximale score, de meest basale gebouwen een score van 0. 
Situationele waarde is een combinatie tussen beeldbepalendheid en de mate waarin een object 
past binnen het landschap en stedebouw en de context van de omgeving. Hoekhuizen en panden 
die in de verkavelingsrichting staan, scoren hier het hoogst. Panden die door hun situering de 
verkaveling verstoren, of qua architectonische typologie, vorm en grootte niet aansluiten bij de 
directe omgeving scoren hier het laagst. 
Gaafheid is de mate van authenticiteit van een pand. Onaangetaste panden krijgen de hoogste 
score, panden die grootschalig of op onharmonieuze wijze zijn aangetast de laagste. 
Zeldzaamheid zegt iets over de mate van uniciteit van een pand binnen een bepaald gebied. 
Daarom zouden de geïnventariseerde panden een andere score hebben gehad als ze ergens anders 
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hadden gestaan. De boerderijen, die hier maximaal scoorden, zijn hier hoger gewaardeerd dan 
bijvoorbeeld het eigentijdse appartementencomplex omdat ze zeldzamer zijn binnen IJsselstein. 
  
Na het toekennen van de scores zijn de objecten in drie categorieën onderverdeeld: hoge waarde, 
redelijk hoge waarde en geringe of geen monument waarde. Panden met een score van 10 of ho-
ger zijn van hoge waarde, panden met een score van 8 of 9 hebben een redelijk hoge waarde. Wij 
hebben er voor gekozen om de grenswaarde tussen hoog en redelijk hoog op 10 punten te leggen 
omdat een reeds aangewezen gemeentelijk monument, gelegen binnen het onderzoeksgebied 
(Achtersloot 40) een score van 10 behaalde. Dat dit pand een hoge monument waarde heeft, staat 
niet ter discussie; het is immers een gemeentelijk monument. 
 

score  Waardering 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

→ Hoge monument waarde 

9 
8 → Rederijk hoge monument 

waarde 
7 
6 
5 
4 

→ Geringe monument waarde 

3 
2 
1 
0 

→ Geen monument waarde 

 
  
Ook het wegen- en slotenpatroon is gewaardeerd op cultuurhistorische waarde. Ze zijn verdeeld 
in drie categorieën: hoge waarde, redelijk hoge waarde en geen waarde. De basis voor deze 
waardering is een vergelijking van de huidige situatie met de historische situatie. Dit is gedaan 
door in m.b.v. GIS (Grafisch Informatie Systeem) technieken de Kadastrale Minuut uit 1832 te 
projecteren over een hedendaagse topografische kaart. De wegen en sloten die hetzelfde verloop 
hebben als in 1832 hebben een hoge waarde. De wegen die van latere datum zijn maar wel 
overlap vertonen met de perceelsgrenzen uit deze tijd hebben een redelijk hoge waarde. Dit geld 
ook voor de rotonde op het Biezenplein. Hier is het historische wegenpatroon van de 
Achtersloot zoals dat hier oorspronkelijk lag, aangepast. De overige wegen zijn cultuurhistorisch 
van geen of gering belang. 
Op deze wijze vormt het onderzoeksgebied een cultuurhistorisch cluster. In een dergelijk cluster 
is sprake van een opeenstapeling van cultuurhistorische waarden: archeologische waarden, land-
schappelijke / stedebouwkundige waarden en waardevolle gebouwde objecten. 
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Projectie van de situatie van de kadastrale kaart uit 1832 (rood) over een eigentijdse kaart (grijs). Deze projectie 
toont aan dat de Achtersloot en de Touwlaan onveranderd op dezelfde plaats liggen. Tevens blijkt dat sommige 
dwarsstraten van de Achtersloot het oorspronkelijke slotenpatroon volgen. 
Bronnen: www.pdok.nl aangepast m.b.v. QGIS door Bureau Helsdingen. 
 

 
 
Detail van bovenstaande kaart, hoek Achtersloot - Touwlaan. Uit deze projectie blijkt dat er in het onderzoeks-
gebied twee oude panden aanwezig zijn, die ook reeds in 1832 bestonden. Dat betreft Achtersloot 10, dit pand is 
later naar achter uitgebreid (blauwe cirkel). De 'Drie Vrienden', (of een voorganger) op de hoek met de Touwlaan 
was in 1832 ook reeds aanwezig (bruine cirkel). De boerderij Achtersloot 11 bestond nog niet, maar op dit erf 
was een andere, kleinere boerderij aanwezig, met een vrijstaande schuur en een hooiberg (groene cirkel). 
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Deze waardering leidt tot een totaalkaart, de waarderingskaart. Hierin zijn alle panden van voor 
1970 met een kleur aangegeven, waarbij de kleur overeenkomt met de waarde. De cultuurhistori-
sche lijnen (wegen en waterlopen) zijn eveneens met een kleur aangegeven: 

- Gemeentelijke monumenten:   paars 
- Hoge monument waarde:   rood 
- Redelijk hoge monument waarde:  oranje 
- Geringe monument waarde:   geel 

 

 

 
Waarderingskaart van het onderzoeksgebied. 
 
Van panden van voor 1970 is de waarde met een kleur aangegeven. 

- Gemeentelijke monumenten:  paars 
- Hoge monument waarde:   rood 
- Redelijk hoge monument waarde:  oranje 
- Geringe monument waarde:  geel 

De cultuurhistorische lijnen (wegen en waterlopen) zijn gewaardeerd en deze waardering is op overeenkomstige wijze 
met kleur aangegeven. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

  
De centrale vraag achter deze rapportage is of bepaalde panden uit ons onderzoeksgebied die 
monumentwaardig zijn en in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument. 
Deze panden zijn daardoor beschermd tegen sloop en aantasting. 
 
De gemeente IJsselstein heeft verschillende beleidsinstrumenten om de cultuurhistorische kwali-
teit van het onderzoeksgebied rond de Achtersloot te beschermen. 
Eén daarvan is het gemeentelijk monumentenbeleid zoals dat is geregeld in de Erfgoedverordening 
IJsselstein 2013. Een andere vorm is de planologisch bescherming omdat in het bestemmingsplan 
panden kunnen worden aangewezen als 'beeldbepalend pand' of 'karakteristiek pand' en daaraan 
regels kunnen worden verbonden. Maar wat houdt deze bescherming in en hoe kan deze geëffec-
tueerd worden, zowel thans onder de huidige wetgeving als straks onder de Omgevingswet? 
 
Ten eerste kan ervoor gekozen worden om het huidige beleid te continueren. 
De gemeente hanteert reeds een monumentenbeleid. In de Erfgoedverordening IJsselstein 2013 is be-
paald dat de gemeente gemeentelijke monumenten kan aanwijzen en wat daarvoor de procedure 
is. Inmiddels zijn er in de gemeente en ook in het onderzoeksgebied verscheidene gemeentelijke 
monumenten aanwezig. Dit beleid voortzetten, handhaven en consequent doorvoeren geeft de 
beste beschermingsmogelijkheden. 
  
Een tweede stap is dat het huidige beleid versterkt kan worden door het aandeel gemeentelijke 
monumenten te vergroten door middel van het aanwijzen van extra gemeentelijke monumenten. 
De panden uit de inventarisatie van het onderzoeksgebied die 10 punten of meer scoren zijn mo-
numentwaardig en zouden aangewezen moeten worden als gemeentelijk monument.  
 
De gemeente heeft in het bestemmingsplan beeldbepalende panden aangewezen. Enkele panden 
in het onderzoeksgebied zijn aangewezen als 'beeldbepalend' in het ontwerp bestemmingsplan 
Achterveld e.o.. Een ander pand is aangewezen als 'karakteristiek' in het bestemmingsplan 
'Binnenstad'. Deze daarbij behorende regels geven in enige mate een bescherming tegen 
aantasting van de panden (z.g.n. planologische bescherming), maar uiteindelijk kan daarmee 
eventuele sloop nooit worden uitgesloten.  
  
Een derde optie is om de planologische bescherming uit te breiden door extra beeldbepalende 
panden aan te wijzen in het bestemmingsplan. In deze lijst kunnen de objecten opgenomen wor-
den die wel een zekere monument waarde bezitten, maar de eerder genoemde 10 puntengrens 
niet halen en een score hebben van 8 of 9 punten. In dit planologisch beleid genieten deze pan-
den ook bescherming zij het minder stringent dan de gemeentelijke monumenten. 
 
Een andere vorm van planologisch beleid is het molenbiotoopbeleid van de provincie Utrecht. 
Om de windvang van de 'De Windotter' te beschermen heeft de provincie een molenbiotoop 
vastgesteld: een cirkel waarbinnen regels gelden voor de bouwhoogte van gebouwen. In het be-
stemmingsplan 'Binnenstad en omgeving' is deze molenbiotoop overgenomen, maar daar is de 
cirkel met restricties beduidend kleiner gehouden dan in het provinciaal beleid. In het ontwerpbe-
stemmingsplan 'Achterveld en omgeving' is geheel geen rekening gehouden met de molenbio-
toop.  
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Een vierde optie is het hanteren van een dubbelbestemming. In dit geval specifiek de dubbelbe-
stemming cultuurhistorische waarde. Dit houdt in dat voor een afgebakend gebied het regulier 
gangbaar ruimtelijke ordeningsbeleid van toepassing is, alsmede het cultuurhistorisch beleid. Een 
dergelijke dubbelbestemming zorgt voor aanvullende regels die restricties geven voor sloop en 
nieuwbouw en de manier waarop die plannen worden getoetst. Een dergelijk beleid kan van toe-
passing worden verklaard voor een gebied waar sprake is van een cultuurhistorisch cluster. In een 
dergelijk cluster is sprake van een opeenstapeling van cultuurhistorische waarden: archeologische 
waarden, landschappelijke / stedebouwkundige waarden en waardevolle gebouwde objecten. Het 
onderzoeksgebied vormt een dergelijk cultuurhistorisch cluster. 
  
Voor de doelstelling van deze rapportage richten wij ons thans op de panden die op basis van ons 
onderzoek en weging de monumentale status waardig zijn. 
Zoals in de inleiding gesteld hebben wij een reeds aangewezen gemeentelijk monument als ijk-
punt genomen. Het gaat in dit geval om de woning aan de Achtersloot 40. Dit pand heeft een 
totaalscore van 10 punten, als volgt verdeeld: Cultuurhistorische waarde: 1; Architectuurhistori-
sche waarde: 3; Situationele waarde: 1; Gaafheid: 3; Uniciteit en zeldzaamheid: 2.  
  
De objecten die wij gewaardeerd hebben met een score van 10 punten, dus met een hoge monu-
mentwaarde, volgen hieronder. Deze panden vertegenwoordigen een zodanige cultuurhistorische, 
architectuurhistorische en situationele waarde, gaafheid en zeldzaamheid, dat wij aanraden om 
deze panden aan te wijzen als gemeentelijk monument:  

 Achtersloot 2 en 4:   totaalscore 10 
 Achtersloot 6 en 10:   totaalscore 12 
 Achtersloot 11 en 11A:  totaalscore 12 
 Achtersloot 11B en 13:  totaalscore 10 
 Achtersloot 15:   totaalscore 11 
 Achtersloot 17:   totaalscore 12 

  
Daarnaast bestaat een aparte groep met panden van 10 punten en meer die reeds de gemeentelij-
ke monumentenstatus geniet. In dit geval gaat het om De Drie Vrienden, voormalige touwslagerij, 
thans bestaande uit woonhuizen gelegen aan de Achtersloot 22, 24 en Touwlaan 2. Dit object 
heeft een totaalscore van 13 punten. 
Zoals hiervoor beschreven is Achtersloot 40, met een totaalscore van 10 punten als leidraad ge-
nomen. Verder zijn daar nog de gemeentelijke monumenten gelegen aan de Achtersloot met de 
huisnummers 42 met totaalscore 11, 44 en 46 met totaalscore 12 en de Groene Dijk 4b met to-
taalscore 12. 
 
De objecten die wij gewaardeerd hebben met een score van 8 of 9 punten vertegenwoordigen een 
redelijk hoge monumentwaarde, en dat leidt tot de aanbeveling om deze panden aan te wijzen 
als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan:  

 Achtersloot 24a:   totaalscore 8 
 Achtersloot 26:   totaalscore 9 
 Achtersloot 28:   totaalscore 9 
 Achtersloot 30-36:   totaalscore 8 
 Achtersloot 50:   totaalscore 9 
 Achtersloot 56:   totaalscore 8 

  
De volledige lijst treft u in de bijlage. 
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9 BIJLAGE – INVENTARISATIEGEGEVEN EN WAARDE-
RING VAN PANDEN 

Panden Achtersloot 
 

Adres Achtersloot 2 en 4 
Objectnaam:  
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000544 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Landarbeiderswoning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Agrarisch 
Bouwperiode: Eerste helft 19e eeuw 

(Gele boekje) 
Bouwstijl: Traditioneel streekeigen 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Eénbeukig hallenhuis, 
rieten dak, rood/wit luik 
met zandlopermotief in 
zijgevel, uitbouw met les-
senaarsdak, rieten dak met 
wolfseinden. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 10 
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Adres Achtersloot 6 en 10 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Karakteristiek volgens 

Bestemmingsplan Bin-
nenstad. 

Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Boerderij 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Agrarisch 
Bouwperiode: Voorhuis ouder dan 

1832, achterhuis later. 
(Kadastrale minuut) 

Bouwstijl: Traditioneel streekei-
gen 

Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Rieten dak werd ge-
dekt tijdens inspectie, 
driebeukig hallenhuis, 
wit gepleisterd, 2e 
schoorsteen toege-
voegd, dakkapellen in 
zijdakvlakken, opka-
mer met kelder, rieten 
dak wolfseinden, 
muurankers in voor- 
en zijgevel, voordeur 
in zijgevel, deeldeur, 
mestdeurtjes, raam op 
plaats van het hooiluik.

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 3 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 12 
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Adres Achtersloot 9 t/m 9j 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Appartementencomplex

Huidige functie: Appartementencomplex
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1996 (BAG) 
Bouwstijl: Neomodernisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Contemporain appar-
tementencomplex, lich-
te bakstenen, halfsteens 
verband. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

0 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1  

Situationele waarde: 0 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 4 
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Adres Achtersloot 11 en 11a 
Objectnaam: Antoniushoeve 
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000545 

Beeldbepalend pand in 
ontwerp bestemmingsplan 
Achterveld e.o. 

Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Boerderij 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Agrarisch 
Bouwperiode: 1905 (Gele boekje) 
Bouwstijl: Chaletstijl, neorenaissance
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Siermetselwerk, kelder 
met opkamer, muurankers 
met bladmotieven, gevel-
steen met naam van de 
boerderij, luikwervels, 
kruisverband, mezzanino 
op vliering, dakkapellen in 
de zijdakvlakken, tweede 
schoorsteen toegevoegd, 
rieten dak met wolfseind, 
monumentaal hek. 

Architect: E.G. Wentink jr. 
Opmerkingen: 'Monumentale' rode beuk 

in de voortuin 
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

3 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 12 
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Adres Achtersloot 11b en 13 
Objectnaam:  
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000546 

Beeldbepalend pand in 
ontwerp bestemmingsplan 
Achterveld e.o. 

Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Boerderij 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Agrarisch 
Bouwperiode: Omstreeks 1908 (MIP) 
Bouwstijl: Traditioneel streekeigen 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Sierwindveren met 
plankmakelaar, engelen-
ramen, op begane grond 
bovenlichten met glas in 
lood in de stijl van art-
deco, muurankers, grijze 
Oudhollandse dakpannen, 
vier dakkapellen in de 
zijdakvlakken, luiken. 

Architect: B. van Woerden 
Opmerkingen:  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

2 

Totaalscore: 10 
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Adres Achtersloot 12 t/m 

18 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoningen 

Huidige functie: Woonhuizen 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1930 (BAG) 
Bouwstijl: Traditionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Vier onder één kap, 
erkers waarvan er twee 
met bovenlichten met 
glas in lood in de stijl 
van art-deco, mansar-
dekap, grijze Tuile du 
Nord dakpannen, vijf 
dakkapellen waarvan 
de middelste het 
grootst, halfsteens 
verband, extra schoor-
steen achtergevel. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

1 

Totaalscore: 7 
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Adres Achtersloot 13a 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 2009 (BAG) 
Bouwstijl: Neotraditionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Contemporain woon-
huis met aangebouwde 
carport met blauwe 
deur. Gemetseld in 
wildverband. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

0 

Architectuurhistorische 
waarde: 

0 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 5 
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Adres Achtersloot 15 
Objectnaam: Nooit Gedacht 
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000547 

Beeldbepalend pand in 
ontwerp bestemmingsplan 
Achterveld e.o. 

Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Boerderij 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Agrarisch 
Bouwperiode: 1925 (MIP) 
Bouwstijl: Traditionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Engelenvenster, kelder, 
staand verband, bloktan-
den in de voorgevel, ge-
velsteen met naam van de 
boerderij, gevelsteen mat 
bouwjaar, drie dakkapellen 
in de zijdakvlakken, grijze 
Muldenpannen, balkon, 
historiserende schuur, 2e 
schoorsteen, muurankers, 
mansardekap. 

Architect: J.H. Rollman 
Opmerkingen:  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 3 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

2 

Totaalscore: 11 
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Adres Achtersloot 15a 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1981 (BAG) 
Bouwstijl: Neomodernisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Luxe woonhuis met 
ondergrondse garage 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

0 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 6 
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Adres Achtersloot 15b 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1981 (BAG) 
Bouwstijl: Neomodernisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Woonhuis met onder-
grondse garage 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

0 

Architectuurhistorische 
waarde: 

0 

Situationele waarde: 1 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 4 

 
 

 
 
Bron afbeelding: Google maps. Geen toestem-
ming gekregen van de eigenaar voor aanvullen-
de foto's. 
Bovenste foto: 2017. 
Onderste foto: 2010. 
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Adres Achtersloot 17 
Objectnaam: Ken U Zelve 
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000549 

Beeldbepalend pand in 
ontwerp bestemmingsplan 
Achterveld e.o. 

Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Boerderij 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Agrarisch 
Bouwperiode: 1927 (MIP) 
Bouwstijl: Landelijk met invloeden 

van expressionisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Woning en bedrijfsgedeel-
te enkel met tussenlid 
verbonden, vierkant 
hoofdgebouw met pirami-
dedak met grijze Tuile du 
Nord dakpannen, gevel-
steen met naam van de 
boerderij, stal met zadel-
dak met grijze Mulden-
pannen en plankmakelaar 
haaks op hoofdgebouw. 

Architect: J.H. Rollman 
Opmerkingen:  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 3 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 12 
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Adres Achtersloot 22, 24 

Touwstraat 2 
Objectnaam: De Drie Vrienden 
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000551, ge-

meentelijk monument  
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Touwslagerij 

Huidige functie: Woonhuizen 
Categorie: Nijverheid 
Bouwperiode: 1858 met een oudere kern 

(kadastrale minuut) 
Bouwstijl: Neoclassicisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Timpaan in voorgevel, 
kruisverband, één schoor-
steen, grijze dakpannen, 
schilddak met grijze Oud-
hollandse pannen, net niet 
symmetrisch, baanschuur 
/ stal met zadeldak aan 
achterzijde, zijlangsdeel 
met deeldeuren. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

3 

Situationele waarde: 3 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 13 
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Adres Achtersloot 24a 
Objectnaam: De Schouw 
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: Voor 1969 (topotijd-

reis) 
Bouwstijl:  

Kenmerkend voor-
beeld van midden 20e 
eeuwse villabouw  

Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Wit geschilderd, sterk 
gearticuleerde, apart 
opgezette schoorsteen 
van donkere stenen 
buiten de bouwmuur, 
zinken dakkapel, ob-
jectnaam met metalen 
letters op de voorge-
vel. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

1 

Totaalscore: 8 
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Adres Achtersloot 26 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1930 (BAG) 
Bouwstijl: Traditionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Arbeiderswoning met 
mansardekap en ver-
sierde eindvorst, rode 
VH pannen, ketting-
verband, dakkapel in 
rechterzijdakvlak, bal-
kon aan de achterzijde.

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

1 

Totaalscore: 9 
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Adres Achtersloot 28 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1930 (BAG) 
Bouwstijl: Traditionalisme met 

expressionistische in-
vloeden 

Bouwkundige bijzon-
derheden: 

arbeiderswoning met 
mansardekap, blokver-
tanding bij de dakrand, 
rode VH pannen, dak-
kapel in rechterzijdak-
vlak. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

1 

Totaalscore: 9 
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Adres Achtersloot 30 t/m 

36 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoningen 

Huidige functie: Woonhuizen 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1920 (BAG) 
Bouwstijl: Rationalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Rijtje arbeiderswonin-
gen, vier onder één 
kap, halfsteens ver-
band, rode Tuile du 
Nord pannen, symme-
trisch, mansardekap, 
drie schoorstenen, vier 
dakkapellen. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 1 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

1 

Totaalscore: 8 
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Adres Achtersloot 38/38a 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuizen 

Huidige functie: Woonhuizen 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1965 (BAG) 
Bouwstijl: Functionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Twee onder één kap, 
38a heeft een erker, 38 
een balkon, gedeelde 
schoorsteen 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

0 

Situationele waarde: 1 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 5 
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Adres Achtersloot 40 
Objectnaam:  
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000555, ge-

meentelijk monument 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1920 (MIP) 
Bouwstijl: Eclecticisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Arbeiderswoning met 
mansardekap, muizentan-
den, spekbanden, luiken, 
een uitbouw aan de ach-
terkant, grijze kruispan-
nen, getekende en ge-
schulpte dakkapel omlijs-
ting, gootklossen. 

Architect: A.M. Poot 
Opmerkingen:  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

3 

Situationele waarde: 1 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

2 

Totaalscore: 10 
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Adres Achtersloot 42 
Objectnaam:  
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000556, ge-

meentelijk monument 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1911 (MIP) 
Bouwstijl: Neorenaissance 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Portiek, spekbanden, 
mansardekap met grijze 
kruispannen, bovenlichten 
met glas in lood in de stijl 
van art-deco, dwarse uit-
bouw, stalvensters in het 
achterhuis, dakkapel in 
rechterzijgevel.  

Architect: C. Boer 
Opmerkingen:  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

2 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

2 

Totaalscore: 11 
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Adres Achtersloot 44/46 
Objectnaam:  
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000557, ge-

meentelijk monument 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoningen 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1911 (MIP) 
Bouwstijl: Eclecticisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Spekbanden, bovenlichten 
met glas in lood in de stijl 
van art-deco, grijze Tuile 
du Nordpannen, rationa-
listische invloeden, Hek-
werk met gemetselde hek-
pijlers bij 44, historisch 
bruggetje.  

Architect: A.M. Poot 
Opmerkingen:  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

3 

Situationele waarde: 3 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 12 
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Adres Achtersloot 48 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: Jaren '70 
Bouwstijl: Traditionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Muurankers, wildver-
band, uitbouw naar 
achter, dakkapellen in 
zijgevels. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

0 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 6 
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Adres Achtersloot 50 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1928 (BAG) 
Bouwstijl: Nieuw Historiserende 

Stijl 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Decoratieve rollagen, 
windveer met plank-
makelaar, hoge 
schoorsteen, dakkapel 
in rechterzijgevel, en-
treepartij. Aanbouw 
aan achterzijde. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

2 

Totaalscore: 9 
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Adres Achtersloot 52/54 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1920 (BAG) 
Bouwstijl: Rationalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Dakkapellen in zijdak-
vlakken, aangebouwde 
erker. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

0 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 1 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 4 
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Adres Achtersloot 56 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Arbeiderswoning 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1925 (BAG) 
Bouwstijl: Traditioneel met ex-

pressionistische ele-
menten 

Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Muurankers in zijge-
vels, blokvertanding, 
Mansardekap met grij-
ze Tuile du Nord dak-
pannen, hoge schoor-
steen, bredere schuur 
achter de woning. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

1 

Totaalscore: 8 
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Adres Achtersloot 58 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Woonhuis 

Huidige functie: Woonhuis 
Categorie: Huisvesting 
Bouwperiode: 1960 (BAG) 
Bouwstijl: Functionalisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Glazen pui, kleine 
aanbouw tegen achter-
gevel. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

0 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 6 
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Adres Groene Dijk 2 t/m 

4a 
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Kantoorpand 

Huidige functie: Kantoorpand 
Categorie: Bedrijvigheid 
Bouwperiode: 1996 (BAG) 
Bouwstijl: Neomodernisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Hedendaags kantoor-
pand, kunststof en 
metaal en baksteen, 
halfsteens verband. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

0 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 0 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 4 
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Adres Groene Dijk 4b 
Objectnaam: Sint Nicolaaskerkhof 
Bron: Monumenteninventarisatie 

project (MIP) 
Status: MIP-object 0000627, ge-

meentelijk monument 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Begraafplaats 

Huidige functie: Begraafplaats 
Categorie: Religie 
Bouwperiode: 1867 (gele boekje, infor-

matiebordje op het hek) 
Bouwstijl: Neoclassicisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Begraafplaats met neoclas-
sicistisch baarhuisje in 
kruisverband met modern 
mozaïek, rechthoekige 
aanleg omringd door ha-
gen, gemodelleerd naar de 
begraafplaats van Eiteren, 
bevat onder andere pries-
tergraven. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

3 

Architectuurhistorische 
waarde: 

2 

Situationele waarde: 2 
Gaafheid: 2 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

3 

Totaalscore: 12 
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Adres Lagebiezen 2 t/m 2b
Objectnaam:  
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Winkelpand 

Huidige functie: Winkelpand 
Categorie: Detailhandel 
Bouwperiode: 1978 (BAG) 
Bouwstijl: Structuralisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Platte daken, verschil-
lende hoogtes. Bak-
steen, kunststof en 
glas. 

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

0 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 0 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 4 
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Adres Vicarielaan 158 
Objectnaam: Koninkrijkszaal van 

Jehova's Getuigen 
Bron:  
Status: Geen 
Kenmerken  
Oorspronkelijke func-
tie: 

Kerkgebouw 

Huidige functie: Kerkgebouw 
Categorie: Religie 
Bouwperiode: 1993 (BAG) 
Bouwstijl: Neomodernisme 
Bouwkundige bijzon-
derheden: 

Modern kerkgebouw 
met piramidedak en 
rechthoekige aanbouw.

Opmerkingen:  
  
Waardering score 
Cultuurhistorische 
waarde: 

1 

Architectuurhistorische 
waarde: 

1 

Situationele waarde: 1 
Gaafheid: 3 
Uniciteit / zeldzaam-
heid: 

0 

Totaalscore: 6 

 
 

 
 

 

  

   
 
 


