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Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  

Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix. 
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Per e-mail bestuurssecretariaat@haarlem.nl  

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
t.a.v. de wethouders Berkhout en Roduner 
Postbus 511 
2003 PB  HAARLEM 
 
Haarlem, 19 januari 2022 
Betreft: Boerderijcomplex Noord Akendam 
 
Geacht college, 
 
Met onze brief van 1 oktober 2021 hebben wij uw college onze ernstige zorgen uitgesproken over 
het boerderijcomplex Noord Akendam. Het gemeentelijk monument verkeert in een deplorabele 
staat van onderhoud en zijn. De definitieve ondergang van delen van het monumentale complex is 
inmiddels nabij wanneer er op korte termijn niets gebeurd. Wij verzochten uw college om op grond 
van de Monumentenverordening 2013 de (erfpacht)eigenaar Recreatieschap Spaarnwoude aan te 
schrijven, als nodig te sommeren om het benodigde (conserverings-)onderhoud te verrichten.  
 
Uit de antwoordbrief van 2 december 2021 van uw procesmanager maken wij op dat de gemeente 
inmiddels samen met de eigenaar actie heeft ondernomen. Het uit te voeren conserveringsonder-
houd is in beeld gebracht en een subsidieaanvraag is ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) voor cofinanciering. Heemschut is hierover zeer verheugd. De besluitvorming over 
deze aanvraag wordt verwacht in maart 2022. De als voorwaarde gestelde matchingfinanciering door 
de gemeente en het recreatieschap is nog niet rond. De gemeente start met de planning van de 
uitvoering wanneer deze zaken bekend zijn.  
 
Heemschut verzoekt uw college dringend om niet te wachten tot al deze zaken bekend zijn. Wij 
vragen u nu zelf de regie in handen te nemen, zelf zo snel mogelijk de opdracht te geven voor 
uitvoering van het conserveringsonderhoud en dit zelf voor te financieren. Ongeacht of de subsidie 
van RCE komt en of het recreatieschap al dan niet meewerkt – de kosten kunnen op hen worden 
verhaald. Omwille van de grote urgentie tot behoud van de monumentale waarden. 
De Erfgoedwet geeft u deze mogelijkheden. Verder lijkt het Heemschut nuttig om nu ook een Plan B 
op te stellen, voor het geval de subsidie van RCE niet afkomt en/of het recreatieschap niet 
meewerkt. Zodat ook dan geen verdere vertraging ontstaat. Want het monument kan zich verder 
geen enkel uitstel meer permitteren. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet, 

 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
Commissie Noord-Holland, rayon Haarlem 
Peter Koppen, E peterkoppen@xs4all.nl, M 06-29010389 
 
c.c. - de leden van de raadscommissie Ontwikkeling via griffiebureau@haarlem.nl  
 - gemeente Haarlem: procesmanager Wendy Dieben en Team Erfgoed/Marjoleine van Schaik 

- Wijkraad Vondelkwartier 
- media 


