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Datum 

14 oktober 2022 

 

Zaaknummer 

1245337 

 

Betreft 

Besluit tot wijziging van het 

rijksmonumentenregister 

 

Monumentnummer(s) 

480818 
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 

480818 

 

Adressen 

Lindberghstraat 4a, 7903BN Hoogeveen 

 

Gemeente Provincie 

Hoogeveen; Drenthe; 

 

Kadastrale aanduiding(en) 

Hoogeveen B 5784  

 

Naam van het rijksmonument 

 

Omschrijving 

INLEIDING 

 

VLIEGTUIGLOODS OF GROTE HANGAR. Op rechthoekige grondslag van 64 x 24 m 

onder geknikt lessenaardak in nieuw-zakelijke trant door J.A. Brinkman en L.C. 

van der Vlugt, met medewerking van M. Zwanenburg, als VLIEGTUIGLOODS of 

grote hangar ontworpen hal, in oorsprong bestemd voor de stalling van een 

dertigtal sport- en zakenvliegtuigen en zo nodig nog enkele aan de kapspanten op 

te hangen zweefvliegtuigen (1935-36).  

 

NB. Bij beschikking van 24 juni 1998 (nr. 98/2731) is door de toenmalige 

Staatssecretaris van O C en  W,  A. Nuis, aan de toenmalige eigenaar van de 

vliegtuigloods (de Stichting Museum Historische Luchtvaart Hoogeveen), 

vergunning verleend voor de demontage te Ypenburg en aansluitend de  

wederopbouw  van de loods op vliegveld Hoogeveen.   

 

OMSCHRIJVING 

 

De vliegtuigloods is opgetrokken als stalen vakwerkconstructie met een vulling 

van witgesausde kalkzandsteen waarin de ijle, vrijdragende kapconstructie van 

geklonken vakwerkspanten (geleverd door Rorink & v.d. Broek te Enschede) is 

geïntegreerd; de kap steekt aan beide korte zijden licht uit; de dakbedekking 

bestaat uit golfplaten. Aan de hoge zuidzijde zijn twee reeksen roldeuren  

aangebracht, bekleed met golfplaten; het terugliggend dakvlak daarboven was in 
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oorsprong voorzien van een langgerekt bovenlicht van twee smalle ruiten boven 

elkaar. De westgevel is geheel blind. De noordgevel is voorzien van een 

doorgaand bovenlicht.  

 

WAARDERING 

 

Vliegtuigloods in nieuw-zakelijke trant met bijzonder ijle stalen draagconstructie 

en nog oorspronkelijke roldeuren, thans te Hoogeveen maar oorspronkelijk deel 

uitmakend van luchthavencomplex Ypenburg en als zodanig van algemeen belang 

wegens typologische, bouwhistorische en historisch-functionele waarde. 
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Situatie op de kaart 

 

 

rijksmonument  

      

 kadastrale grens 

 

  voorlopig kadastrale grens 

 

A 00000 perceelnummer 
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Motivering 

 

Wijziging  

De registratie van het rijksmonument wijzig ik omdat de aanbouw aan de rechter 

zijgevel niet herbouwd is.  

 

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.  

 

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 te 

verkleinen.  

 

Rijksmonument 480818 is in 24 februari 2003 ingeschreven in het 

rijksmonumentenregister met de volgende omschrijving: 

 

INLEIDING 

 

VLIEGTUIGLOODS OF GROTE HANGAR. Op rechthoekige grondslag van 64 x 24 m 

onder geknikt lessenaardak in nieuw-zakelijke trant door J.A. Brinkman en L.C. 

van der Vlugt, met medewerking van M. Zwanenburg, als VLIEGTUIGLOODS of 

grote hangar ontworpen hal, in oorsprong bestemd voor de stalling van een 

dertigtal sport- en zakenvliegtuigen en zonodig nog enkele aan de kapspanten op 

te hangen zweefvliegtuigen, en een werkplaatsenvleugel aan de NO-zijde ten 

behoeve van vliegveld Ypenburg (1935-36). 

 

NB. Bij beschikking van 24 juni 1998 (nr. 98/2731) is door de toenmalige 

Staatssecretaris van O C en W, A. Nuis, aan de toenmalige eigenaar van de 

vliegtuigloods (de Stichting Museum Historische Luchtvaart Hoogeveen), 

vergunning verleend voor de demontage te Ypenburg en aansluitend de 

wederopbouw van de loods op vliegveld Hoogeveen. 

 

OMSCHRIJVING 

 

De vliegtuigloods is opgetrokken als stalen vakwerkconstructie met een vulling 

van witgesausde kalkzandsteen waarin de ijle, vrijdragende kapconstructie van 

geklonken vakwerkspanten (geleverd door Rorink & v.d. Broek te Enschede) is 

geïntegreerd; de kap steekt aan beide korte zijden licht uit; de dakbedekking 
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bestaat uit golfplaten. Aan de hoge ZO-zijde zijn twee reeksen roldeuren (zes aan 

de zuidzijde en twaalf in het middendeel) aangebracht, bekleed met golfplaten; 

het terugliggend dakvlak daarboven was in oorsprong voorzien van een 

langgerekt bovenlicht van twee smalle ruiten boven elkaar. De ZW-gevel is geheel 

blind. De NW-gevel is voorzien van een doorgaand bovenlicht. Aan de NO-zijde 

bevindt zich de werkplaatsenvleugel onder zadeldak, waarin twee zij-ingangen 

met te weerszijden grote, van stalen onderverdeling voorziene vensterpartijen 

zijn geplaatst, omgezet aan de noordzijde. Inwendig aan de ZO-zijde een stalen 

trapje naar het in oorsprong op de insteekverdieping gesitueerde magazijn. 

 

NB. De bescherming heeft uitsluitend betrekking op de vliegtuigloods zoals 

hierboven beschreven. Bijgebouwen zijn van bescherming uitgesloten. 

 

WAARDERING 

 

Vliegtuigloods in nieuw-zakelijke trant met bijzonder ijle stalen draagconstructie 

en nog oorspronkelijke roldeuren, thans te Hoogeveen maar oorspronkelijk deel 

uitmakend van luchthavencomplex Ypenburg en als zodanig van algemeen belang 

wegens typologische, bouwhistorische en historisch-functionele waarde. 

 

Ik heb geconstateerd dat de genoemde aanbouw aan de rechterzijgevel niet meer 

aanwezig is. Na de verplaatsing van de hangar naar Hoogeveen is de eerder 

genoemde aanbouw niet herbouwd. De omschrijving heb ik daarom aangepast.  

 

Met de gewijzigde registratie van het rijksmonument in het 

rijksmonumentenregister zoals hierboven vastgesteld, maakt bovengenoemde 

onroerende zaak niet langer deel uit van het bovengenoemde rijksmonument.  

 

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 
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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. 

 


