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De Rijksdienst heeft in het verleden in 2 fases panden uit de wederopbouwperiode
aangewezen als rijksmonument. De wederopbouw is momenteel een van de vijf
speerpunten van de Visie Erfgoed en Ruimte.

Kenmerken wederopbouw
De architectuur uit de wederopbouwperiode kenmerkt zich door het gebruik van nieuwe
materialen, zoals beton, kunststeen en prefab elementen. Gevels werden voorzien van
sierdetails. Om de herinnering aan deze belangrijke periode te behouden heeft een kleine
200 panden de status rijksmonument gekregen.

Selectie en aanwijzing wederopbouw
De selectie en aanwijzing bestaat uit twee fasen:
Fase 1: 1940- 1958
Uit de periode 1940-1958 zijn in 2007 100 bouwwerken geselecteerd. Deze bouwwerken
zijn voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en aan de hand van hun positief advies zijn ze in
2009 op de rijksmonumentenlijst terechtgekomen.
Kijk hier
1958.

voor de volledige lijst van wederopbouwmonumenten uit de periode 1940-

Fase 2: 1959-1965

In fase 2 zijn in 2013 90 panden geselecteerd en ook deze hebben de status van
rijksmonument gekregen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze
lijst vervolgens bij de Raad van Cultuur voorgedragen welke hierop een positief advies
heeft gegeven. In september 2013 heeft de minister de voordracht ten slotte
gehonoreerd en heeft zij het zogenaamde Definitieve Beschermingsprogramma wederopbouw
1959-1965 vastgesteld.
Kijk hier

voor de volledige lijst van wederopbouwmonumenten uit de periode 1959-

1965.
Bekijk hier spreidingskaart voor de locatie van de aangewezen
wederopbouwmonumenten.

Imago wederopbouw
De wederopbouw heeft niet voor iedereen een positief imago. Om de bekendheid en
waardering van wederopbouwwijken in kaart te brengen heeft bureau Motivaction in
opdracht van de RCE een nulmeting uitgevoerd naar de bekendheid, beeldvorming en
waardering van de wederopbouwwijken onder Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar.
Lees hier meer over dit onderwerp en de resultaten van het onderzoek.

Erfgoed op de kaart
De RCE heeft een interactieve kaart ontwikkeld waarop zowel de archeologische als
gebouwde rijksmonumenten, wederopbouwgebieden, beschermde stad- en
dorpsgezichten, het werelderfgoed en de musea in Nederland samen getoond kunnen
worden. Via de legenda is het mogelijk de kaartlagen aan te passen en in- of uit te
zoomen. Daarnaast is het mogelijk de topografie van 1900 en kadastrale minuutplans uit
1811-1832 als kaartlagen te gebruiken. Open hier de kaart en de handleiding voor het
gebruik hiervan. Kaartlagen van eerdere perioden (vanaf 1200) zijn in te zien via de Kaart
van de Verstedelijking.

Indicatoren bij dit onderwerp
Wederopbouwmonumenten 1940-1958 - top 100
In 2007 zijn 100 panden uit de wederopbouwperiode 1940-1958
aangewezen als rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE).

Wederopbouwmonumenten 1959-1965 - top 90
In 2013 zijn 90 panden uit de wederopbouwperiode 1959-1965
aangewezen als rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE).

