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Kernboodschap  Namens de erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de 

Historische Vereniging Haerlem is voor het kerkgebouw “Moeder van de 

Verlosserkerk”, Professor Eykmanlaan 48, de gemeentelijke monumentenstatus 

aangevraagd. 

Het college is op grond van artikel 3 lid 1 van de Monumentenverordening 

Haarlem 2013 bevoegd om objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

De zeldzaamheid van met name de glaskunst, in combinatie met de 

oorspronkelijkheid van opzet en materialisering is dit complex van hoge 

cultuurhistorische waarde.  

De gemeentelijke monumentenstatus beschermt de “Moeder van de 

Verlosserkerk” en de aanwezige cultuurhistorische waarden.  

 

Besluit College  

d.d. 26 februari 2019 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eykmanlaan 48, op grond 

van de aanwezige architectuur- en hoge cultuurhistorische waarden, aan te 

wijzen als beschermd gemeentelijk monument. 

2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op basis 

van de Monumentenverordening 2013 voorgeschreven procedure van 

afdeling 3.4 Awb, de aanwijzing verder volgens de regels van het 

mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving af te handelen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Deze nota is opgesteld vanwege het verzoek van het Cuypersgenootschap, de Historische Vereniging 

Haerlem en de Erfgoedvereniging Heemschut om het kerkgebouw “Moeder van de Verlosserkerk” 

aan de Professor Eykmanlaan 48, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.  

Eigenaar en gerechtigde van het gebouw is de Rooms-Katholieke Parochie Moeder Van De Verlosser; 

kadastraal bekend onder nummer ‘HLM02 P 1768 G 0’. 

Het kerkgebouw is in 1964 gebouwd en bestaat uit een kerkzaal met een lessenaars dak, bijzondere 

glas in lood ramen en voor op het plein een losse kerktoren. Het complex is gaaf bewaard gebleven. 

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op basis van een aangeleverde redengevende 

omschrijving (bijlage 1) positief geadviseerd over de aanwijzing van de kerk als gemeentelijk 

monument.       

 

2.Besluitpunten college 

1. De “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eykmanlaan 48, op grond van de aanwezige 

architectuur- en hoge cultuurhistorische waarden, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk 

monument. 

2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op basis van de 

Monumentenverordening 2013 voorgeschreven procedure van afdeling 3.4 Awb, de aanwijzing 

verder volgens de regels van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdeling Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving af te handelen 

 

3. Beoogd resultaat 

Plaatsing van de “Moeder van de Verlosserkerk” aan de Professor Eykmanlaan 48, op de 

gemeentelijke monumentenlijst.  

 

4. Argumenten 

De aanwijzing beschermt het kerkgebouw en de aanwezige cultuurhistorische waarden tegen sloop 

of ongewenste wijzigingen. Uit de redengevende omschrijving blijkt dat het kerkgebouw voldoende 

architectuur- en hoge cultuurhistorische waarden heeft om als monument aangewezen te worden.  

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft hierover een positief advies uitgebracht (bijlage 2).  

 

Eigenaar en gerechtigde van het gebouw is de Parochie Moeder van de Verlosser en er zijn geen 

bezwaren tegen het aanwijzen als gemeentelijk monument.  

 

Het besluit tot aanwijzen als beschermd monument heeft geen financiële gevolgen. 
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5.Risico’s en kanttekeningen 

Als kanttekening dient te worden opgemerkt dat op basis van afdeling 3.4 Awb tegen het ontwerp 

aanwijzingsbesluit zienswijzen kunnen worden ingediend. Tegen het definitieve besluit kan 

vervolgens beroep en hoger beroep worden aangetekend. 

Het ontwerp aanwijzingsbesluit zal conform afdeling 3.4 Awb zes weken ter visie worden gelegd. Het 

besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in DROP en langs elektronische weg beschikbaar 

gesteld. 

 

6. Uitvoering 

Over de stappen in de besluitvorming wordt mededeling gedaan aan de eigenaar en het 

ontwerpbesluit, alsmede het besluit worden op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Redengevende omschrijving  Moeder van de Verlosserkerk 

Bijlage 2: Verslag ARK 

 

 

 

 


