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Een monument in Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet zich in voor behoud en herbestemming van monumenten 
in de stad. Bij Monumenten en Archeologie (MenA) kunt u advies vragen over een 
monument. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot aanpassing van het monument 
binnen de context van zijn historische waarde. Hieronder vindt u informatie over 
verschillende zaken die van belang zijn voor de eigenaar van een monument.

Monumenten en hun gebruik

Amsterdam telt een kleine 9000 rijks- en gemeentelijke monumenten. Dit zijn vaak 
bijzondere en beeldbepalende gebouwen, waaraan de stad zijn identiteit ontleent. 
Denk aan de Westerkerk, het Paleis op de Dam en de Beurs van Berlage. Daarnaast zijn 
er zeer veel woonhuismonumenten, die samen het stadsbeeld bepalen. In het centrum 
zijn dit meestal individuele panden, in Oud Zuid of in West zijn dit ook vaak hele 
huizenblokken, zoals de beroemde blokken van de Amsterdamse School. Eén van  
de oudste monumenten van Amsterdam is de Waag op de Nieuwmarkt (1488). Het 
jongste monument is op dit moment het gebouw Oudhof aan het Rokin 99 uit 1990.
Wat alle monumenten, groot en klein, jong en oud, gemeen hebben, is dat ze een 
functie vervullen in de wereld waarin we leven. Dat brengt met zich mee dat ze 
met enige regelmaat worden aangepast aan nieuw gebruik. Zo was de Waag op 
de Nieuwmarkt in zijn ruim vijfhonderdjarig bestaan onder meer stadspoort, waag, 
anatomisch theater, brandweerkazerne en restaurant. Een ander voorbeeld is het  
P.C. Hoofthuis (Spuistraat, 1983). Dat is nu nog een onderwijsgebouw van de UvA  
maar zal in de komende jaren waarschijnlijk verbouwd worden tot bedrijfsruimten  
en woningen. Wat kan wel en wat kan niet in een monument? Hieronder proberen  
we wat duidelijkheid te geven. Alle monumenten zijn te vinden op:  
http://maps.amsterdam.nl/monumenten.*

Soorten van bescherming

Rijksmonumenten worden aangewezen door de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Gemeentelijke monumenten worden in Amsterdam aangewezen 
door het Algemeen Bestuur van een stadsdeel. Hoe een aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten in zijn werk gaat, is vastgelegd in de gemeentelijke erfgoedverordening. 

Waag, Nieuwmarkt



Wat  betekent dat voor een eigenaar?

De meeste rijksmonumenten in Amsterdam zijn aangewezen in de jaren ’60 en ’70 
van de twintigste eeuw. Dit zijn voornamelijk panden uit de periode 1500-1850. Veel 
monumenten zijn ook aangewezen in de afgelopen decennia in het kader van het 
landelijke Monumenten Selectie Project (MSP) en het Gemeentelijke Monumenten  
Project (GMP). Dit betreft vooral de modernere bouwkunst uit de periode 1850-1940. 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor erfgoed uit de Wederopbouwtijd en 
zelfs voor architectuur uit de jaren ‘70 en ‘80.

Wat houdt die bescherming in?

Bescherming als monument houdt in, dat een pand niet mag worden gesloopt en dat in 
veel gevallen een vergunning nodig is voor een verbouwing. Er is daarbij geen verschil 
tussen rijks- en gemeentelijke monumenten. Op bestemmingsplankaarten komen 
naast monumenten ook ‘orde 2’ en ‘orde 3’-panden voor. Dit zijn geen monumenten, 
maar wel gebouwen die vanwege hun architectonische waarde en belang voor het 
stadsbeeld, getoetst worden aan uitgebreide welstandsrichtlijnen. Informatie over 
ordewaarderingen en welstandsrichtlijnen vindt u op www.welstand.amsterdam.nl.  
De kaart met de orde-aanduiding van (bijna) alle Amsterdamse gebouwen staat op 
http://maps.amsterdam.nl/ordekaart.*

Wat is beschermd?

Bij rijks- en gemeentelijke monumenten zijn zowel de buitenzijde als de binnenzijde 
van een gebouw beschermd. Aan de binnenzijde heeft de monument waarde vaak 
betrekking op de structuur (het geheel van casco, indeling, trappenhuizen, rookkanalen) 
of op specifieke ruimtelijke kenmerken. Bijvoorbeeld bij:
•  een (voormalig) schoolgebouw is de structuur van gangen, trappenhuizen en lokalen 

bepalend voor het karakter van het gebouw. 
•  kerken of fabriekshallen is de ruimtewerking vaak belangrijk. 

Er wordt naar gestreefd om bij een eventuele herbestemming tenminste een deel van 
deze ruimtelijke kwaliteiten in stand te houden. 

Sloterhof



Een monument in Amsterdam

Interieur

Een deel van de monumenten heeft – naast een behoudenswaardige structuur en 
ruimtewerking – ook een waardevolle afwerking van het interieur. Bij scholen zijn 
dat dan vooral betegelde gangen en trappenhuizen, bij woonhuizen stucplafonds 
en binnentimmerwerk, zoals suitedeuren en raamomlijstingen, en bij kerken 
gebrandschilderd glas, wandschilderingen en gebeeldhouwde versieringen. 
Alles wat aard- en nagelvast met het gebouw is verbonden, maakt deel uit van het 
monument en mag in principe niet zo maar worden verwijderd. Voor wijziging van deze 
onderdelen en ingrepen in de structuur is dan ook een vergunning nodig. Bepaalde 
(routine-) ingrepen zijn meestal wel vergunningvrij, zoals het vervangen van moderne 
keukens, toiletten en badkamers en het plaatsen van dun isolatieglas in de ramen. 
Meer informatie over vergunningvrije en vergunningplichtige werkzaamheden,  
vindt u op www.amsterdam.nl/erfgoed (> wet- en regelgeving) of op de site van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl). In geval van 
twijfel kunt u altijd contact opnemen met één van de adviseurs van Monumenten en 
Archeologie (MenA).

Hoe werkt het aanvragen van een vergunning?

Het wijzigen van een monument maakt onderdeel uit van de Omgevingsvergunning.  
U kunt een aanvraag indienen via Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl).  
De coördinatie van de afhandeling van een aanvraag ligt bij uw stadsdeel. Een aan-
vraag voor een monument moet voorzien zijn van zoveel mogelijk informatie (foto’s, 
tekeningen bestaand/nieuw, werkomschrijving, bouwhistorische gegevens). Dat zorgt 
voor een vlotte behandeling. 
Bij grotere verbouwingen of herbestemmingen is meestal een bouwhistorisch onderzoek 
nodig, dat gemaakt kan worden door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Wanneer 
u plannen hebt om uw monument te verbouwen, is het raadzaam uw plan vooraf te 
bespreken met één van de adviseurs van MenA. Deze maakt een beknopte beschrijving 
en waardering van uw pand, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen onderdelen 
met meer en minder monumentwaarde. Heeft u een ingrijpend plan, dan kan MenA u 
adviseren over de te volgen stappen om tot een cultuurhistorische waardestelling te 
komen. Deze gegevens kunt u gebruiken bij het maken van uw plan. Meer informatie 
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Wat  betekent dat voor een eigenaar?

over waardestellingen vindt u op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl > publicaties > richtlijnen-bouwhistorisch-onderzoek). 

Hoe lang duurt het?

Aanvragen voor monumenten hebben meestal een doorlooptijd van acht weken. Het 
plan wordt door MenA, voorzien van een advies, geagendeerd voor een vergadering 
van de onafhankelijke Commissie voor Welstand en Monumenten (vanaf 1 januari 2017: 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). Deze adviseert vervolgens aan het stadsdeel 
de vergunning wel of niet te verlenen. Voor de beoordeling van aanvragen voor 
monumenten is recent een Beleidskader gemaakt waarin de belangrijkste regels en 
aanbevelingen zijn opgenomen. U vindt dit Beleidskader toetsing ingrepen en/of herstel 
van Monumenten Amsterdam op: www.amsterdam.nl/beleidskadermonumenten.

Financiering en subsidies

Particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen voor groot onderhoud 
of restauratie van hun pand een laagrentende lening afsluiten via het Amsterdams 
Restauratiefonds. Deze regeling is in 2009 door de gemeente Amsterdam in het 
leven geroepen speciaal voor de ondersteuning van eigenaren van gemeentelijke 
monumenten. Meer informatie over deze regeling en het aanvraagformulier vindt u op 
www.amsterdam.nl/erfgoed (> subsidiemogelijkheden en financiële ondersteuning). 
Voor rijksmonumenten bestaan diverse subsidies en financiële ondersteuning. 
Particuliere eigenaren van woonhuizen kunnen voor onderhoud en restauratie 
gebruik maken van een combinatie van fiscale aftrek en een laagrentende lening 
bij het Nationaal Restauratiefonds (www.restauratiefonds.nl). Mogelijk wordt de 
fiscale verrekening na 2017 vervangen door een subsidieregeling voor onderhoud. 
Voor sommige groepen niet-particuliere eigenaren (bijvoorbeeld stichtingen voor 
monumentenbehoud) en particuliere eigenaren van niet-woonhuizen, zoals kerken, 
kastelen en molens, bestaan verschillende subsidies. Meer informatie over  
deze regelingen vindt u op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
(www.cultureelerfgoed.nl).

Amstel 330-340



Een monument in Amsterdam

Contact

Vragen over monumenten in Amsterdam? Mail naar erfgoed@amsterdam.nl.  
Of kijk op de website: www.amsterdam.nl/erfgoed
Heeft u een vraag over bouw- of verbouwplannen voor een monument?  
Stel deze dan tijdens het telefonisch spreekuur: maandag tot en met vrijdag,  
van 09.00-10.00 uur, via 020 251 4900.

Uitgave gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 2016
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen in wet- en regelgeving: www.amsterdam.nl/erfgoed.

* De ‘maps.amsterdam.nl’-sites dienen via Firefox gezocht te worden.
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