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Leegstand is achteruitgang 

Bart Pars 

Twee jaar geleden was het thema van Open 
Monumentendag herbestemming. Het ging 
toen over waardevolle oude gebouwen die 
leeg komen te staan, maar die daarna toch 
een nieuw leven krijgen. Moeilijke gebou
wen - zoals fabrieken en kerken - waarvoor 
een ander gebruik niet vanzelfsprekend is 
nadat ze hun oorspronkelijke functie heb
ben verloren. Met genoegen konden we 
constateren dat Gouda op dit gebied goed 
presteert. Het kostte geen enkele moeite in 
Gouda aansprekende voorbeelden van her
bestemming te presenteren: vanzelfspre
kend de Garenspinnerij, maar ook gezond
heidscentra in de Sacramentskerk en de 
Kadeschool, een crèche in het Transforma
torhuis in de wijk Nieuwe Park en een sauna 
in het Badhuis aan het Lange Groenendaal. 

Deze gebouwen hebben één pum gemeen. Zonder bij
zondere inspanning zouden zij langdurig leeg zijn b lijven 
staan en achteruit zijn gegaan. Mee als gevolg dat zij op 
den duur ongetwijfeld vroegtijdig gesneuveld zouden 
zijn . Maar er waren gelukkig krachten in het spel die zich 
hebben ingezet om deze monumentale gebouwen een 
levensvatbare functie te geven. Zowel private initiacief-
1,emcrs als gemeentelijke bestuurders en ambtenaren 
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hebben zich ingespannen voor het behoud voor de scad 
van deze karakteristieke gebouwen. 

Herbestemming is geen panacee 

Nu, twee jaar later zijn we in een ande re sîtuat ie be land . 
De economische crisis e ist zijn col. De vastgoedmarkt is 
in het slop geraakt en geld voor nieuwe initiat ieven ont-



breekt. Niet allee,, particuliere ondernemers hebben her 
moeilijk. ook de gemeente staat voor bezuinigingen die 
ongekend zijn. 

Dit blijft nier zonder gevolgen voor het behoud van 
onze monumentale gebouwen. Niet alleen staan de res• 
rauratiebudgetten onder druk, ook is er re weinig geld 
om leegstaande monumentale gebouwen net zo mak• 
kelijk als in het verleden aan een nieuwe bestemming 
re helpen. Waar herbestemming toen al veel inspanning 
kostte, zal dat in deze tijd nog veel moeilijker gaan en 
veelal onmogelijk blijken te zijn. 

Het monumentenbeleid moet daarom afgestemd wor· 
den op de situatie van nu. Van herbestemming, hoe goed 
ook bedoeld, kan onder de huidige omstandigheden niet 
meer zoveel worden verwacht. Wie dat middel nu nog 
centraal zet, slaat de plank volledig mis en komt te zit
ten met leegstand en financieel verlies. In deze tijd zi t er 
niets anders op dan in de eerste plaats te voorkomen dat 
monumenten leeg komen te staan. Voorkomen is altijd al 
beter dan genezen, maar is nu meer dan ooît noodzake 
lijk omdat het geneesmiddel herbestemming niet meer 
zo goed werkt . 

De eigenaar beeft de sleutel in banden 

Natuurlijk is de eigenaar van het monument als eerste 
aan zet. Particuliere eigenaren van monumentale ge• 
bouwen zullen zich er zeer bewust van zijn dat d it nier 
de goede tijd is om hun bezit te verkopen. De verkoop 
kan lang duren en als er al verkocht wordt, zal de op 
brengst aan de lage kant zijn. Voor monumenten d ie niet 
gangbaar zijn en waarvoor een nieuwe bestemming moet 
worden gevonden, ligt dat nog moeil ijker. 

Niet a lleen partîculîere eigenaren worden hiermee ge• 
confronteerd. Voor de gemeente, als eigenaar van vele 
monumentale gebouwen, geldt hetzelfde. Als de ge
meente er niet in slaagt deze gebouwen langer re ex
ploiteren, dreigt kortom leegstand en financieel verlies. 

Oe gemeente heeft er dus alle belang bij de eigen mo
numentale gebouwen exploitabel te houden. Dat is in de 
afgelopen tijd helaas niet alt ijd goed gelukt. zo kreeg de 
aanzienlijke korting van het cultuurbudget uit het col -

lcgeakkoord haar weerslag op de exploitatie van enkele 
monumenten in bezit van de gemeente. Ten gevolge va1\ 
een sterke verlaging van de exploitatiesubsidie kon het 
museum niet langer gebouw de Moriaan blijven huren . 
Om soortgelijke redenen voelde de Openbare Biblio
theek zich gedwongen het Weeshuis te verlaten. Net 
zoals wij goedkoper moeten gaan wonen als 01,ze in 
komsten verminderen, moeren ook culturele instellingen 
hun huisvestingskosten aanpassen aan de beschikbare 
middelen. 

Dat betekent twee leegstaande monumenten erbij in 
de stad, beeldbepalende monumenten van zeer hoge 
kwaliteit . Maar het betekent ook dat de gemeente ver
lies zal leiden op de exploîtat îe van deze gebouwen. Wat 
met de ene hand is bezuinigd, moet dus met de andere 
hand deels worden bijgepast. Terwijl twee topmonu 
menren hun functie hebben verloren en er althans voor
lopig nog maar gewacht moet worden op betere tijden. 

Het cultureel kwartier (Comeh',ç de Keiur: Empire lma9in9j 
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Een vitale stad 

Naar aanleiding van het besluit de Openbare Bibliotheek 
te verhuizen u it het Weeshuis heeft het bestuur van die 
Goude onlangs een brief aan het gemeentebestuur ge
stuu rd met een pleidooi om te waken voor leegstand en 

te waarschuwen voor achteruitgang van de aantrekke 
lijkheid van de stad. 

Laten we er nu voor zorgen dat de openbare ru imte in 
de stad en de publieke monumentale gebouwen daar• 
in hun functie in de stad kunnen blijven behouden. Wc 
moeten beseffen dat de hiscorische stad een kapitaal 
vormt dat we niet moet en verspillen en goed moeten 
beheren. Een kapitaal dac rendeert als we er goed mee 
omgaan, maar dat eenmaal weg. niet meer terugkomt. 
Als we dat zouden doen, zagen we de tak af waar we zelf 
op zitten. 

De komende t ijd kunnen we nog meer leegstand ver
wachten als de Muziekschool verhu ist naar de Garen
spinnerij en ook i11 de Kazerne ruimt e vrijkomt als de 

bioscoop verhuist naar een nieuw onderkomen. 
leder van ons kent wel binnensteden, vaak in het bui 

tenland, waar de cijd heeft scilgestaan en waar leegstand 
zijn stempel op drukt. Plekken die niet meer leven en 
waar weinig te beleven valt. behalve verval. Een spook
stad is niet het beeld dat wij op het oog hebben wanneer 
wc pleit en voor een aantrekkelijke st ad , In onze brief aan 
de gemeente benadrukken we het belang van een cul tu · 
reel en havenkwartier dat niet alleen van grote schoon
heid is, maar dat ook voluit een vitale functie heeft net 
als de gebouwen daarin. 

Van waarde 

In de tweede helft van de negentiende eeuw moder
niseerde Nederland zo snel dat monumenten werden 
opgeofferd aan de vooruitgang. Daarvan hebben we nu 
spijt. De vooruitgang en dynamiek sconden toen centraal 
en het verleden dat in de weg stond werd letterl ijk op
geruimd. Nu rest ons bijvoorbeeld in Gouda niets anders 
van de stadspoorten dan de restanten ervan in de bo-

dem. Die onverschilligheid voor het verleden leidde in 
Nederland tot een tegenbeweging onder leid ing van Vic• 
tor de Scuers. Zijn pleidooi in De Gids van 1873 met een 
waarschuwing tegen de onverschilligheid, Holland op zij,1 
smolsc, i s toe op de dag van vandaag relevant. 

Ook na de Tweede wereldoorlog is er een periode van 
modernisering geweest waarin het verleden moest wij • 
ken voor de vooruitgang. Gelukkig is d ie golf voor een 
belangrijk deel voorbijgegaan aan onze binnenstad. We 
prijzen ons nu gelukkig met de historische kwaliteit 
daarvan en beseffen het belang van een aantrekkelijke, 
hiscorische stad. Niet alleen het economisch belang 
voor Gouda van de bestedingen door bezoekers van de 
stad, maar ook het belang voor onze kinderen om op te 
groeien in een omgeving waar iets te beleven valt . Er is 
geen andere conclusie mogel ijk dan dat een goede zorg 
voor onze monumenten alleen maar kan lonen. Maar dat 
moecen we dan wel op de goede manier aanpakken. 

De b-:11tdenl'trditpîn9 oon de Moriaan (Smulc:r Kulik) 
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