
Dames en heren, 

 

Ondergetekenden maken zich ernstige zorgen over de staat van aftakeling waarin het Centraal 

Beheer gebouw in Apeldoorn zich nu bevindt sinds de oorspronkelijke bewoner het in 2013 

verlaten heeft.  

Zeker gezien de uitstekende mogelijkheden en plannen die er voor hergebruik voor 

woningbouw zijn bedacht. Deze zijn ontegenzeggelijk niet marktconform en ingewikkeld 

maar het kàn wel en zolang er niets gebeurt worden de kosten alleen maar hoger. 

 

De gemeente lijkt echter niet bij machte en in de positie geheel het voortouw te nemen maar 

voelt uiteraard wel de verantwoordelijkheid voor dit monument waarvan het 

cultuurhistorische belang al decennia vaststaat en nog onlangs weer eens bevestigd werd in 

een publicatie van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed.  

 

De bal van de transformatie ligt bij projectontwikkelaar Certitudo en lijkt daar langzaam leeg 

te lopen. Het heeft er alle schijn van dat men gewoonweg niet weet hoe het verder moet. Het 

bedrijf lijkt zich een aantal jaar geleden totaal niet gerealiseerd te hebben wat ze feitelijk 

hebben gekocht en slopen kan niet omdat het een Gemeentelijk monument is.  

Maar niet eerder dan wanneer Certitudo het gebouw achter zich laat of verkoopt, zal er ruimte 

zijn voor de nieuwe initiatieven die er zijn en met de dag noodzakelijker worden. 

 

Van meet af aan heeft Hertzberger het principe gehanteerd om zijn gebouwen zo te ontwerpen 

dat als ze hun oorspronkelijke functie verliezen, getransformeerd kunnen worden tot een 

nieuwe bestemming: architectuur die ruimte en vrijheid biedt binnen de gegeven structuur. 

In lijn met deze visie kan de sinds 2013 ‘lege huls’ van Centraal Beheer uitgroeien tot een 

gebouw als een complete stad “het mooiste dorpje op de Veluwe” in het hart van Apeldoorn 

met woningen, een school, een huisartsen- en vaccinatiepost, sportfaciliteiten, het Röntgen 

museum, een stembureau, een café, een restaurant, een klein theater of een zwembad en 

kantoren en wat al niet meer. 

Daarmee kan het een groots Rijksmonument worden waar wéér bussen vol studenten, 

architecten, bouwkundigen en toeristen nieuwsgierig op af zullen komen en Apeldoorn en de 

wereld wel bij zullen varen. Hoe je ook over het gebouw wil denken, deze voormalige 

huisvesting van een verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigt een karakteristieke culturele 

stap, niet alleen in de ontwikkeling van de organisatie van kantoren, maar ook in de 

architectuur in het algemeen als antwoord op verandering nodig voor het verlengen van de 

levensduur van bouwwerken in het kader van een grotere duurzaamheid.  

 

Met gebundelde krachten moet het mogelijk zijn. We zullen er in 2022 als het gebouw naar 

alle waarschijnlijkheid een Rijksmonument wordt allen ongelooflijk veel spijt van hebben als 

we nu de handen niet ineenslaan om dit iconische gebouw uit de Nederlandse Architectuur 

geschiedenis te redden. 

Wij verzoeken u derhalve nadrukkelijk om alles in het werk te stellen Centraal Beheer te 

behoeden van de verloedering en de geplande transformatie zo snel mogelijk te 

bewerkstelligen. Laat Centraal Beheer niet verder verruïneren zoals eens met Sanatorium 

Zonnestraal gebeurde! 

 

Mvrg, 


