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Toekomst voor Rijksmonument
Het Witte Dorp in veranderende tijden
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Het Witte Dorp eind jaren ’30
• Het heeft sinds 2001 de Rijksmonumentenstatus
• Met als doel het bijzondere karakter van de wijk te 

waarborgen en te versterken
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Toekenning monumentenstatus
Op basis van:
• Cultuurhistorisch belang, sociaal-

economische en stedenbouwkundig
• Sterk voorbeeld van de ontwikkeling 

van een ‘nieuwe’ wijk in een 
industriestad, een vroege vorm van 
projectontwikkeling
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Toekenning monumentenstatus

• Voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling
van de rijtjeswoning

• Groot 
Architectuurhistorisch 
belang, sobere 
functionalistische vormentaal 
en plaats in het werk van de 
architect Dudok
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Op basis van:



Toekenning monumentenstatus

• Ensemble waarden, een goed en 
samenhangend voorbeeld van 
seriewoningbouw

• Architectonische gaafheid van 
de afzonderlijke panden

• Gèèn waarde aan indeling of 
materialisering binnenzijde woning 
toegedicht!
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Op basis van:



Noodzaak tot aanpassen aan:
1. De hedendaagse wooneisen
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1. Hedendaagse wooneisen
• open keuken
• badkamer verplaatsen / vergroten
• kamer en-suite
• open zolderruimte 
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Noodzaak tot aanpassen aan:
Noodzaak om de woningen aan te kunnen passen aan:
1. De hedendaagse wooneisen
2. Het Klimaat Akkoord, Verduurzamen van de woningen
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2. Verduurzamen
• Isoleren (dak, muren, vloer, kozijnen)

• Lage temperatuur verwarming (vloerverwarming)
• Zonnepanelen, warmte boilers, warmte pompen
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Rijksmonumenten status beschermen

Door:
1. De dreigende ‘verrommeling’ van de architectuur door 

individuele ingrepen
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3. Verrommeling 
Architectuur

• kozijnen
• dakkapel
• dakramen
• schoorsteen en pijpen
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3. Verrommeling 
Architectuur
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3. Verrommeling 
Architectuur
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3. Verrommeling 
Architectuur
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3. Verrommeling 
Architectuur
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Rijksmonumenten status beschermen
De Rijksmonumenten status te beschermen door:
1. De dreigende ‘verrommeling’ van de architectuur door 

individuele ingrepen
2. De inconsequente inrichting openbare ruimte
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4. Inrichting openbare ruimte
• lantaarnpalen
• parkeer inrichting
• openbaar groen
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We constateren dat…
1. het Monumentale karakter van wijk, woningen en openbare ruimte 

te wensen over laat
2. draagvlak voor behoud monumentale karakter onder druk staat
3. de Woontechnische verbeteringen en verduurzaming nieuwe 

interpretatie Rijksmonumentenstatus en regelgeving vereisen
4. handhaving Rijksmonumentenstatus niet of willekeurig plaats vindt 
5. beoordeling en stimuleringsmaatregelingen overheden afstemming 

en verduidelijking behoeven;  vergunningsplicht, rol commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit, handhaving, leges, subsidies
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Naar een oplossing…
• Komst nieuwe Omgevingswet biedt handvatten
• Oprichten Werkgroep Omgevingswet vanuit Stichting WiDo, 

Onderhoudsfonds en werkgroep DuWiDo 
• Uitgaan van gezamenlijk belang van bewoners, eigenaren, gemeente, 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, namelijk
• een toekomstbestendige wijk
• borging van de (economische) waarde van het Rijksmonument

• Doelen en oplossingsrichting benoemen
• Instemming vragen aan bewoners/eigenaren in de buurt
• Draagvlak creëren bij en afstemmen met overheden
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Nu Monumentaal beschermd
• In standhouden van de toestand waarin het monument in 2001 

verkeerde
• De buitenzijde van het pand (schil), gevels, ramen en deuren, 

dak
• Inwendige structuur en indeling, afwerking (wanden, vloeren en 

plafonds)
• Nagelvaste onderdelen interieur
• Bijgebouwen, zoals schuurtjes, garages en de tuinmuren
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Voorwaarden te vinden in het Monumentenregister of op Monumenten.nl.



Doelen
1. Ruimte voor bewoners / eigenaren om de woning intern aan 

te passen aan de huidige wooneisen
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Doelen
2. Meer mogelijkheden om te verduurzamen

(conform klimaatakkoord)
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Doelen
3. Waarborg kwaliteit Monument

(behoud economische waarde) met accent op de schil van de 
woningen én de inrichting van de openbare ruimte
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Uitwerking doelen
Voor de drie doelen streven we naar: 

• Eenduidige afspraken met de gemeente over 
vergunningsvrije, meldingsplichtige of vergunningsplichtige 
werkzaamheden 

• Snelle procedures
• Beperking van legeskosten
• Eenvoudige toegang tot subsidiemogelijkheden
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maar eerst….
Mini Symposium 23 mei, met vertegenwoordigers van:

• Witte Dorp
• Gemeente Eindhoven
• Rijksdienst Cultureel Erfgoed
• Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
• Erfgoed deskundigen
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een logisch vervolg op:
• Het Witte Dorp pakt weer het initiatief. Na:

• 1983 - grote opknapbeurt met subsidie
• 1987 - alternatief plan voor DAF-terrein: De Witte Burgh
• 1988 - overleg herinrichting Odulphus- en Odastraat
• 1989 - oprichting vereniging Onderhoudsfonds
• 1992 - herinrichting Burghplein 
• 2001 - doorstart Onderhoudsfonds 2.0 (2001 - 2013)
• 2001 - alle woningen Rijksmonument
• 2007 - start gefaseerd vervangen dakpannen
• 2011 - overleg herinrichting Petrus Dondersstraat
• 2013 - doorstart Onderhoudsfonds 3.0 (2013 - 2025)
• 2016 - oprichting werkgroep Duurzaam Witte Dorp (DuWiDo)

• 2018 - oprichting werkgroep Omgevingswet
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Ondersteuning bewoners
A. Constateringen herkenbaar?
B. Doelen akkoord?
C. Oplossingsrichting akkoord?
D. Symposium 23 mei akkoord?
E. (mede namens jullie) gesprekken met de gemeente starten?
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Het Witte Dorp
Niet alleen de mooiste en leukste wijk van Eindhoven 

maar ook toekomstbestendig en duurzaam


