Richtlijn tot indienen aanvraag bouwfragmenten
Voorwaarden en criteria
Geïnteresseerden in één of meerdere bouwfragmenten, geveltoppen of andere objecten uit de
(opgeslagen) collectie van de gemeente Amsterdam, dienen een aanvraag in waarin wordt
beschreven hoe en waar de bedoelde fragmenten zullen worden hergebruikt. Deze aanvraag moet
uiterlijk 2 september 2019 bij Monumenten en Archeologie worden aangeleverd.
Monumenten en Archeologie beoordeelt in de daarop volgende weken deze aanvraag voor de
herbestemming. Zij doet dit op basis van de volgende zes criteria waarvoor steeds vijf punten per
onderdeel toegekend kunnen worden.
Criteria






Cultuurhistorische waarde(ring):
o houdt de aanvraag voldoende rekening met de cultuurhistorische
waarde(n) van het betreffende fragment/de fragmenten?
o in hoeverre is er sprake van aantasting of herstel van het bouwfragment
in zijn nieuwe context?
o indien herplaatsing op een beschermd monument: in hoeverre is er
sprake van aantasting van de monumentale waarden van het monument
door herplaatsing van het bouwfragment?
Zichtbaarheid:
o hoe zichtbaar is het herbestemde bouwfragment in de nieuwe context?
o in welke mate wordt het bouwfragment teruggegeven aan de stad?
Herbestemming in Amsterdam verdient de voorkeur.
Praktische aspecten:
o hoe snel kan het bouwfragment/kunnen de bouwfragmenten worden
herbestemd?
o hoe haalbaar is het plan?

Inhoud aanvraag
De aanvraag dient uiterlijk 2 september 2019 digitaal verstuurd te worden aan Annelee Zomer via
a.zomer@amsterdam.nl. Hierin staat opgenomen:
 Toelichting hoe aan de bovenstaande criteria wordt voldaan.
 Contactgegevens initiatiefnemer/contactpersoon.
 Indien anders dan hierboven: contactgegevens beoogde eigenaar/gebruiker.
 Beoogde locatie (adresgegevens).
 Gewenste bestemming (projectgegevens, zo compleet mogelijk:
nieuwbouw/herbestemming/kunsttoepassing, functie, precieze plek
herbestemming deel/delen: binnen/buiten, onderdeel gevel of andere
toepassing), inclusief visualisatie.
 In geval van aanpassing/restauratie (aan) bouwfragment: toe te passen
wijzigingen/aanpassingen/aanpak.
Medio oktober ontvangt u een reactie van Monumenten en Archeologie. Op basis van de
totaalscore worden de fragmenten aan de indienende partij gegund. Voor alle criteria geldt: deze
zullen zwaarder wegen voor bouwfragmenten van een hoge categorie. Bij meerdere
geïnteresseerden en een gelijke score wordt geloot.

Voorwaarden herbestemming
Na gunning dient het bouwfragment volgens het ingediende voorstel/plan te worden hergebruikt.
Gebruik/herbestemming geschiedt volgens een goedgekeurde aanvraag, de volgende
voorwaarden zijn van toepassing (na gunning):
1. De verkrijger zal het bouwfragment niet aan derden afstaan of overdragen, of de
aangegeven bestemming en locatie veranderen, zonder voorafgaande toestemming van
Monumenten en Archeologie;
2. De verkrijger verplicht zich het bouwfragment als een “goede huisvader” te verzorgen en
aanvaardt de verantwoordelijkheid en risico's verbonden aan het bouwfragment;
3. De kosten voor transport vanaf het depot en voor de herbestemming zijn voor de
rekening van verkrijger;
4. De verkrijger verstrekt op verzoek van de gemeente Amsterdam (periodiek) gegevens
over de staat van het bouwfragment.
Let op: voor bouwwerkzaamheden is een vergunning nodig. Hiervoor is een toets door de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (welstands- en monumentencommissie) vereist.1
Fragmenten waarvoor geen interesse is, zullen bijvoorbeeld op https://www.oogstkaart.nl/
(platform voor onder meer architecten die hergebruiken) worden geplaatst, zodat een breder
publiek de kans krijgt het materiaal te hergebruiken. Mocht er daarna nog materiaal overblijven
waarvoor geen belangstelling is, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen worden verwerkt tot
bouwmateriaal door De Monumentenwerf.
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Zie voor Amsterdam https://www.crk.amsterdam.nl/

