1.
Beleidsvisie Wijnhuisfonds
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Meer dan steen alleen
Het Wijnhuisfonds op weg naar zijn 100-jarig bestaan
In 1927 is het Wijnhuisfonds opgericht.
De doelstelling van de vereniging is het
bevorderen van stedelijk schoon door
instandhouding, bijdragen aan onderhoud
en het verwerven en herstellen van
panden in de gemeente Zutphen.
Sinds 1927 is er een hoop veranderd.
Mede dankzij de inspanningen van
het Wijnhuisfonds heeft de historische
binnenstad van Zutphen haar
monumentale karakter behouden. Op een
paar uitzonderingen na, er moet natuurlijk
iets te wensen overblijven, staan de
monumenten er patent bij. Daar genieten
bewoners van, maar ook de bezoekers die
Zutphen in steeds groteren getale weten
te vinden. Dat gaat niet vanzelf.
Het vergt voortdurende aandacht van
zowel particuliere als professionele
eigenaren.
Ondertussen staat de wereld niet stil.
Ook de rol van de erfgoedprofessional
verandert. Ging het in het verleden
voornamelijk om het aankopen,
restaureren en verhuren of vervreemden
van monumenten, tegenwoordig wordt
verwacht dat erfgoedbeheerders ook oog
hebben voor andere zaken: de waarde is
meer dan stenen alleen, ook de omgeving
en de verhalen tellen mee, het zoeken
naar een goed passende functie van
het erfgoed is meer vanzelfsprekend
en het zorgen voor duurzame en
toekomstbestendige monumenten.
In stand van houden monumentale
panden is en blijft de kerntaak.
De kern van het Wijnhuisfonds blijft het
restaureren en in stand houden van
monumentale panden in de Gemeente
Zutphen. Dat doen wij al meer dan 90 jaar
met succes.
Op dit moment heeft het WH omstreeks
100 verhuurbare eenheden in portefeuille.
Daarvan hebben wij een deel aangemerkt
als panden die zo belangrijk zijn dat wij
die niet zullen verkopen. Dat kan zijn
omdat ze beeldbepalend zijn (zoals Dat
Bolwerck), kwetsbaar zijn (de schuilkapel
in de Wildeman) of door hun specifieke
omstandigheden moeilijk te beheren zijn
door andere eigenaren.
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Alle panden zijn ons natuurlijk even lief,
maar als dat mogelijk of nodig is kan
verkoop worden overwogen. Bijvoorbeeld
om aankoop van nieuwe, te restaureren
panden mogelijk te maken of omdat zich
een koper aandient van wie wij weten dat
het pand daar in goede handen is.
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https://cultureelerfgoed.
nl/dossiers/visieerfgoed-en-ruimte/
programma-erfgoeden-ruimte

Wij spreken bewust over monumentale
panden en niet over monumenten.
Ten tijde van de oprichting van het
Wijnhuisfonds bestond er nog geen
Monumentenwet en was er op z’n
hoogst een beperkte, voorlopige,
monumentenlijst. Niet alle panden
die door het Wijnhuisfonds werden
aangekocht waren op dat moment al een
erkend monument. Ook in onze tijd zijn
er nog panden die geen monument zijn,
maar die wel het beschermen waard zijn.
Ook deze (toekomstige) monumenten
hebben onze aandacht en kunnen
onderdeel van onze portefeuille worden.
De omgeving telt ook mee.
Nederland verandert snel en de
erfgoedsector verandert mee. Het lijkt
wel alsof het effect van diverse initiatieven
die de afgelopen decennia zijn gestart
of afgerond nu in volle omvang zichtbaar
wordt.
Het innovatieprogramma Belvedère
(1999 – 2009), met als onderliggende
gedachte dat erfgoed kwaliteit
toevoegt aan de leefomgeving en
ruimtelijke ontwikkelingen, werd in
2011 gevolgd door de beleidsvisie
“Kiezen voor Karakter”. Daarin werd
een aanzet gegeven voor een concrete
gebiedsgerichte benadering, die
vervolgens is uitgewerkt in de vijf
programmalijnen van “Erfgoed en
Ruimte”. Hoewel het Netwerk Erfgoed en
Ruimte al enige tijd geleden beëindigd
is, is de oogst van dit netwerk nog steeds
relevant en is de invloed zichtbaar in latere
ontwikkelingen.1
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Het verdrag van Faro (2015) moet leiden
tot vergroting van de betrokkenheid bij
het cultureel erfgoed vergroot en tot
een verhoging van de kwaliteit van de
leefomgeving.
In de Omgevingswet wordt de traditionele
structuurvisie vervangen door de
omgevingsvisie, met dien verstande dat
er een paar belangrijke verschillen zijn.
In de omgevingsvisie worden meerdere
sectorale visies samengebracht tot
één integraal verhaal over de fysieke
leefomgeving. Door het verhaal van het
verleden als uitgangspunt te nemen
voor toekomstige ambities kan in de
omgevingsvisie een helder, integraal
en aansprekend verhaal worden verteld
over de fysieke leefomgeving. Cultureel
erfgoed kan hierbij een bredere,
drijvende kracht zijn. Het verhaal van
het verleden en de fysieke overblijfselen
hiervan – monumentale bebouwing,
cultuurlandschap en archeologie
– vormen immers het DNA van een
gemeente. Zodoende speelt het een grote
rol in het dagelijkse leven en de identiteit
van de mensen die er wonen. Het integrale
karakter van de omgevingsvisie biedt
kansen om vanuit het cultureel erfgoed
opgaven uit andere sectoren met elkaar te
verbinden.
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Al deze bouwstenen hebben ertoe geleid
dat een geïntegreerde gebiedsbenadering
tegenwoordig vanzelfsprekend is.
Monumenten moeten niet alleen maar in
stand worden gehouden, maar erfgoed
wordt beschouwd als identiteitsdrager van
een heel gebied. Zo kunnen historische
structuren of elementen als vertrekpunt
voor grote ruimtelijke opgaven dienen.
Denk hierbij aan vraagstukken op het
gebied van leefbaarheid, energietransitie
of waterveiligheid. Bovendien draagt
de historische gelaagdheid bij aan de
aantrekkelijkheid van het landschap; en
een aantrekkelijke gemeente waar het
goed toeven is, trekt mensen en bedrijven
aan.
Een goed voorbeeld van zo’n integrale
aanpak door WHF is de Bleek. In 2017
is aan Korneel Aschman opdracht
gegeven onderzoek naar de historische
waarden van de Bleek. Dat heeft een
zeer interessant en gedetailleerd rapport
opgeleverd, waarin de geschiedenis wordt
geschetst – inclusief de diverse gebruikers
van de Bleek en de omwonenden –
waaruit de grote diversiteit en historische
gelaagdheid naar voren komt. Dat levert
dan meteen het probleem op dat er
keuzes gemaakt moeten worden wat de
restauratievisie wordt.

Afbeelding 4
Detail van pand
aan de Zaadmarkt

Knopen we aan bij een bepaalde periode
in de historie of laten we diverse lagen
uit de historie terugkomen? Zouden
we in het verleden een tuinhistoricus
opdracht hebben gegeven om te
adviseren over een restauratieplan,
nu hebben we besloten om eerst een
aantal betrokkenen te raadplegen zoals
Gemeente Zutphen, Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Provincie Gelderland, een
pomoloog, de mede-eigenaren en een
aantal omwonenden. Wij gaan in de
komende maanden een wandeling maken
met deze groep over de Bleek. Doel van
deze wandeling is tweeledig: het vergaren
van informatie en ideeën verzamelen
hoe het verder moet met de Bleek en
het creëren van betrokkenheid onder de
belanghebbenden bij het proces.
Maar een integrale aanpak gaat verder.
De Bleek staat niet op zich, het is een
belangrijk onderdeel van een gebied dat
inmiddels bekend staat als de Poort van
Zuid. De restauratie van de Bleek en de
ontwikkelingen in het gebied daaromheen
zijn nauw met elkaar verbonden. Dat
betekent dat we bij de restauratie van de
Bleek ook kijken naar de beste inpassing
in de omgeving. Daarvoor is nodig dat
we nauw contact onderhouden met de
Gemeente Zutphen en andere eigenaren/
bewoners en betrokkenen.
Bij een integrale visie op een gebied
hoort ook dat we willen kijken naar de
beste functies voor een pand. Vaak is dat
wonen, maar soms willen we kiezen uit
meerdere mogelijkheden. Dan spelen
ook andere criteria, zoals welke functies
een toegevoegde waarde zijn voor het
desbetreffende gebied of voor Zutphen en
omgeving.
Het gaat om coherentie en synergie die
in stad en straatbeeld tot uitdrukking
komen en dat aansluit bij het
cultuurmaatschappelijk beleid in de
stad. De invulling van Dat Bolwerck is
daarvan een voorbeeld. Het is jarenlang
in gebruik geweest als openbare
bibliotheek en woonhuis. De laatste
jaren ontwikkelt het zich tot cultureel
centrum van de historische binnenstad
en speelt het een belangrijke rol in het
cultuurmaatschappelijk bestuurlijk beleid.
De nieuwe functie van het gebouw levert
daardoor een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de omgeving. De recente
uitbreiding met Het Koetshuis (Zaadmarkt
110) heeft in korte tijd al laten zien dat de
culturele functie nog verder is versterkt
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en uitgebreid. Als WHF zijn we blij dat
iedereen van dit pand kan blijven genieten.
WHF is geen charitatieve instelling en
zal altijd een positief rendement op haar
bezit willen (en moeten) hebben. Maar
soms zijn we bereid een lager rendement
voor lief te nemen in ruil voor het creëren
van een andere waarde, zoals blijvende
openstelling voor het publiek of een
functie waar Zutphen behoefte aan
heeft en die zonder onze inspanning niet
gerealiseerd kan worden.
Zorgen voor toekomstbestendige
monumenten
Mensen moeten graag in onze panden
willen wonen, werken of anderszins
verblijven. Dat betekent dat de panden
comfortabel en goed geïsoleerd zijn
en gebruik maken van duurzame
energiebronnen. Dat men aangesloten is
op de digitale snelweg en dat het aanbod
blijft passen bij de steeds wisselende
vraag.
Bij monumenten is het toekomstbestendig
maken niet altijd eenvoudig te realiseren,
onder andere door de regelgeving waar
monumenten mee te maken hebben. Een
ingreep tast altijd op een of andere manier
het monument aan. Soms zal dat kunnen
worden toegestaan omdat het belang van
een ingreep groter is dan de aantasting
van de monumentale waarde. Maar in
andere gevallen kan het niet omdat de
belangenafweging in het voordeel van
de monumentale waarde uitvalt. We
staan nog maar aan het begin van een
ontwikkeling, maar we zien dat hier en
daar al goede hulpmiddelen en processen
worden getest om beter te kunnen
omgaan met deze dilemma’s. Dat is nodig,
want we zullen ook bij monumenten
niet aan ingrepen ontkomen. Maar dan
wel met beleid en na alle alternatieven
afgewogen te hebben.
Wat betreft het energiezuinig maken van
panden heeft WHF al de nodige ervaring.
Het Bornhof is voorzien van dubbele
ramen; Dat Bolwerck, de Proosdij en de
Schupstoel zijn inmiddels ‘van het gas af’.
Het WHF pakt de handschoen op om
met nog meer energie verder te werken
aan het toekomstbestendig maken van
de historische binnenstad, dus ook voor
panden waar geen restauratieopgave is.
WHF is een grote monumenteneigenaar in
Zutphen.
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We bezitten ongeveer een kwart van
het (rijks)monumentale bestand. Dat
betekent dat wij een actieve bijdrage
kunnen en moeten leveren aan het
toekomstbestendig maken van de
historische binnenstad. Dat kan zijn
door onderzoek, door het toepassen
van technieken die zich al bewezen
hebben, en/of door het bevorderen dat
nieuwe technieken worden ontwikkeld en
worden getest in één van onze panden.
We leggen wat dat betreft de lat hoog:
Zutphen een voorloper maken als het gaat
om toekomstbestendig maken van een
historische binnenstad.
Maar ook dat kunnen we zeker niet alleen.
Dat gaan we doen samen met anderen.
Met Gemeenten en Provincie, andere
eigenaren en eigenarenorganisaties,
installateurs, aannemers,
ervaringsdeskundigen, universiteiten,
duurzaamheidsdeskundigen, te veel om
op te noemen.
Het WHF mag gezien worden.
Het WHF is één van de oudste organisaties
op het gebied van Monumentenzorg.
Zonder de inspanningen van het WHF had
het centrum van Zutphen er nu anders
uitgezien. Daar mogen we trots op zijn
en dat mogen we ook best laten zien. De
komende jaren zal onze communicatie
verbeteren.
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Over wat we doen, wat we van plan
zijn, maar ook over onze panden en de
verhalen en achtergrond daarvan. Een van
onze bestaande communicatiekanalen is
Zutphense Pracht. Dat blijft een belangrijk
medium. Verder gaan we beter gebruik
maken van onze website en onderzoeken
of we andere communicatiekanalen
kunnen ontwikkelen.
Ook op andere manieren zal het WHF
zich in de toekomst meer laten zien. Als
vervolg op het zeer geslaagde bezoek aan
Dordrecht en Buren in het kader van het
90-jarig bestaan van het WHF zijn wij van
plan beide gemeenten in Zutphen uit te
nodigen om verder kennis uit wisselen.
Wij hopen dat dit initiatief van het WHF
kan uitgroeien tot een regelmatig contact
tussen gemeenten met een soortgelijke
omvang en /of problematiek. Verder
onderzoeken we of er behoefte is aan
een netwerk van professionele eigenaren
in Gelderland. Als het antwoord daarop
positief is zal het WHF het initiatief nemen
om dat netwerk op te zetten.

Afbeelding 5
Dat Bolwerck,
Zaadmarkt 112

WHF als professionele organisatie.
WHF is al die jaren een betrouwbare partij
geweest die kwaliteit hoog in het vaandel
heeft staan. Bij de uitvoering wordt het
WHF bijgestaan door de Stichting tot
Beheer van Onroerende Goederen (BOG).
Waar nodig worden externe adviseurs
ingeschakeld. Bij de uitvoering van de
werkzaamheden maakt het WHF gebruik
van aannemers en andere bedrijven die
ruime ervaring hebben met restauratie en
beheer van monumenten en die werken
volgens de landelijk en provinciaal erkende
richtlijnen en werkwijzen. Wanneer
mogelijk kiezen wij ervoor het werk te laten
uitvoeren door bedrijven uit de regio.
WHF hoort mee te spelen in de eredivisie
van de monumentenzorg. Daarom
werken wij hard aan het verbeteren van
de processen en manier van werken
binnen de organisatie. Daarbij maken
wij veelvuldig gebruik van concepten die
horen bij een lerende organisatie.
Wij hopen dat wij in 2019 daarvoor zullen
worden beloond met de aanwijzing door
de Minister van OC&W als Professionele
Organisatie voor Monumentenbehoud
(POM).
Financiën
WHF is een financieel solide
organisatie die in het verleden beperkt
gebruik heeft gemaakt van externe
financiering. Aankoop, restauratie en
onderhoud van panden is vrijwel geheel
gefinancierd uit eigen middelen. Om
het toekomstbestendig maken van onze
panden te financieren zullen we, meer dan
tot nu toe en actiever zoeken naar zowel
nationale als internationale subsidies.
Maar we zullen naar verwachting ook
meer dan voorheen gebruik (moeten)
maken van externe financiering, bijv. via
het Nationaal Restauratiefonds.
Door een betere zichtbaarheid en gerichte
communicatie hopen wij ook op meer
schenkingen en legaten in de toekomst.

POM-aanvraag Wijnhuisfonds Zutphen | augustus 2019

Donateurs
Donateurs zijn voor het WHF van eminent
belang. Donateurs zijn onze belangrijkste
ambassadeurs. Wij vinden het belangrijk
dat wij donateurs hebben met een diverse
achtergrond en van diverse leeftijd.
Dialogen met loyale betrokkenen zijn
waardevol en leveren nieuwe inzichten op
die wij in ons beleid kunnen integreren.
Het WHF blijft investeren in de relatie met
haar huidige donateurs, onder andere
door de jaarlijkse donateursbijeenkomst,
maar ook door het aantrekken van nieuwe
donateurs.
Paltsprijs
Iedere twee jaar wordt door het WHF de
Paltsprijs uitgereikt. Het doel van deze
prijs is het stimuleren van particulieren om
door middel van restauratie hun pand op
cultuurhistorisch verantwoorde wijze te
behouden en op die manier de binnenstad
van Zutphen nog mooier en interessanter
te maken.
De Jonge-fonds
Dit fonds is in 1985 opgericht ter
gelegenheid van het afscheid van
Jonkheer Mr. M.W.C. de Jonge. Het
geld in dit fonds wordt gebruikt voor
accentuering en instandhouding
cultuurhistorische waarden. Het eerste
project was een bijdrage aan het
bronzen beeld in de Agnietenhof en het
meest recent is een bedrag van € 25K
beschikbaar gesteld voor de torenspits
van de Nieuwstadtkerk.
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