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Datum 
11 februari 2022 
 
Zaaknummer 
1229461 
 
Betreft 
Besluit tot wijziging van het 
rijksmonumentenregister 
 
Monumentnummer(s) 
12923 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit, gelet op artikel 

3.4 van de Erfgoedwet, het rijksmonumentenregister ten aanzien van 
onderstaand monument te wijzigen. 

Het betreft: 

Rijksmonumentnummer 
12923 

Adressen 
- Teubenweg 1, 7095BW De Heurne 

 
Gemeente Provincie 
Aalten; Gelderland; 

Kadastrale aanduiding(en) 
- Dinxperlo F 1628  

 
Naam van het rijksmonument 
 

Omschrijving 
Boerderij met schuur, klompenmakers huisje en eenroedige hooiberg. 
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Situatie op de kaart 
 
 

rijksmonument  
      
 kadastrale grens 
 
  voorlopig kadastrale grens 
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Motivering 

 
Wijziging 
De registratie van het rijksmonument breid ik uit met hooiberg en 
klompenmakers huisje. 

Grondslag 
In mijn Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging 
rijksmonumentenregister Erfgoedwet (hierna: de beleidsregel) heb ik vastgelegd 
in welke gevallen ik het rijksmonumentenregister kan wijzigen. Wijziging is onder 
meer aan de orde als de reikwijdte van de bescherming moet worden verbeterd. 
Dit kan het geval zijn als een van de onroerende zaken waaruit het 
rijksmonument bestaat niet voldoende monumentale waarde meer heeft om 
bescherming te rechtvaardigen of als het rijksmonument juist moet worden 
uitgebreid met een onroerende zaak om de waarde van het rijksmonument voor 
het rijksmonumentenbestand als geheel te vergroten. Dit is geregeld in artikel 6, 
tweede lid, van de beleidsregel.  
 
De reikwijdte van de bescherming van een rijksmonument kan worden vergroot 
indien: 
a. de betekenis van het rijksmonument voor het rijksmonumentenbestand evident 
toeneemt, 
b. de toe te voegen onroerende zaak in functioneel opzicht en in monumentale 
waarde ondergeschikt is aan het rijksmonument, 
c. de monumentale waarde van het rijksmonument niet wezenlijk is verminderd 
ten opzichte van de monumentale waarde ten tijde van de aanwijzing als 
rijksmonument, en 
d. bescherming op andere wijze niet volstaat. 

Overwegingen  
Bij gebouwde monumenten speelt de omschrijving van het rijksmonument naast 
het kadastrale perceel en het adres een belangrijke rol in de identificatie. De 
reikwijdte van de bescherming moet namelijk uit de omschrijving blijken: alleen 
de daarin genoemde onroerende zaken zijn beschermd.  
 
Na controle van de gegevens in het rijksmonumentenregister zie ik reden de 
reikwijdte van de bescherming van dit rijksmonument te verbeteren door het met 
twee onroerende zaken te vergroten.  
 
a. de betekenis van het rijksmonument voor het rijksmonumentenbestand neemt 
evident toe omdat er sprake is van een erf-ensemble met nog vrij zeldzame 
objecten (hooiberg en klompenmakers huisje). Op veel plekken zijn deze 
onderdelen verdwenen.  
b. de toe te voegen onroerende zaken zijn in functioneel opzicht en in 
monumentale waarde ondergeschikt aan het rijksmonument omdat het om 
ondersteunende elementen gaat in de bedrijfsvoering. Dit geldt voor zowel het 
klompenmakers huisje als de hooiberg. 
c. de monumentale waarde van het rijksmonument niet wezenlijk is verminderd 
ten opzichte van de monumentale waarde ten tijde van de aanwijzing als 
rijksmonument. 
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d. bescherming op andere wijze volstaat niet omdat het klompenmakers huisje en 
de hooiberg onlosmakelijk deel uitmaken van de boerderij en verschillende 
beschermingsinstrumenten daarom niet gewenst zijn. 
 
Door de reikwijdte van de bescherming uit te breiden met de hooiberg en het 
klompenmakers huisje wordt de  waarde van het rijksmonument voor het 
rijksmonumentenbestand als geheel vergroot. 
 
Met de gewijzigde registratie in het rijksmonumentenregister zoals hierboven 
vastgesteld, maken bovengenoemde onroerende zaken voortaan deel uit van het 
rijksmonument. 
 
Om de identificatie van het rijksmonument voldoende te borgen heb ik daarnaast 
de omschrijving aangepast in die zin dat nu ook de hooiberg en het 
klompenmakers huisje zijn opgenomen in de omschrijving. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande concludeer ik dat de wijziging van het 
rijksmonumentenregister gerechtvaardigd is.  

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 
mr. Nicole Heukelom 
hoofd Juridische Zaken 
 

 

Heeft u bezwaar? 
Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U richt dit 
schriftelijke bezwaar aan de staatssecretaris van OCW en stuurt het onder 
vermelding van “Bezwaar” ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den 
Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op  
https://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaar-maken.jsp. 
 
 


