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Onze referentie 

181426 

 

Olonummer 

5486277 

 

Bijlagen 

0 

Op 21 november 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede 

lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 

artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning onder voorwaarden te 

verlenen.  

 

-  Aanleveren lijst met evenementen en data waarop de klokken geluid zullen 

gaan worden. 

 

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 

 

Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 

aanvraag. 

 

Het plan 

Initiatiefnemers willen de Willibrordusklok uit de toren van de Grote 

Bartholomeuskerk halen en plaatsen in een klokkenstoel op de nabijgelegen 

begraafplaats.  

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

 

De grote of Sint Bartholomeuskerk is een neoclassicstische hallenkerk uit 1825-

1826. Het uiterlijk en de structuur van de kerk is in 1891 – 1892 sterk gewijzigd 

door Jules Kaijser. Onder andere is toen een toren met houten opbouw gebouwd. 

In de toren zijn een aantal luidklokken gehangen. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zijn in 1942 de klokken uit de toren gehaald. In 1944 raakte de kerk 

zwaar beschadigd. In 1947 maakte klokkengieterij Petit en Fritsen - die had ook 

de eerste serie klokken gegoten -  drie nieuwe klokken. Naast de Willibrordusklok 

is dat de grote Jacobusklok en de kleine Bartholomeusklok. Op de Willibrordusklok 

werden de 32 namen van de katholieke inwoners van Beek, die door 

oorlogsgeweld om het leven kwamen, ingehakt. Verder staat op deze klok in het 

Latijns ‘Ik heet Willibrordus en luid ter nagedachtenis aan de zonen der parochie 

die in de jaren van druk en oorlog 1940-1945 door het offer van hun leven voor 

ons vrede en vrijheid verkregen.’  Naast de luidklokken bevinden zich nog een 

carillon met 18 klokken in de toren.  

In 2020 is de kerk dichtgegaan en verkocht. De voormalige eigenaar, het bisdom 

van Den Bosch, heeft met een kettingbeding bepaald dat bij verkoop de 

Willibrordusklok en de Bartholomeusklok niet meer geluid mogen worden. Lokale 

inwoners hebben vervolgens het initiatief genomen om de Willibrordusklok te 

verplaatsen om zo de seculiere en religieuze functie van het luiden van de klokken 

te handhaven. De nieuwe eigenaar is met de verplaatsing akkoord. De bedoeling 

is om de klok uit de toren te hijsen, te reinigen en in de klokkenstoel te plaatsen. 

De nieuwe klokkenstoel wordt opgericht op de Rooms-Katholieke begraafplaats 

aan Kerkberg. Deze ligt nabij de kerk. De vergunning voor de klokkenstoel is al 

door de gemeente verleend.  

 

De vraag ligt voor of met verplaatsing de monumentale waarden worden 

aangetast en zo ja of dit vanuit het oogpunt van de monumentenzorg wenselijk is. 

Normaliter is verplaatsing van een monument niet gewenst. Het behoud van de 

klok in een kerktoren heeft een duidelijke voorkeur. Het ensemble van 

kerkgebouw met inventaris dient zo veel als mogelijk behouden te blijven. 

Uitplaatsing betekent verbreken van het ensemble en kan een eerste stap zijn in 

het verder onttakelen van het ensemble.  

 

Echter, nu de kerk leeg komt en de klokken niet meer geluid mogen worden, 

staat ook het behoud van de klokken op de langere termijn ter discussie. Zo 

verdwijnt de betekenis van het luiden van de klokken op zondagen en speciale 

evenementen uit het dorp. Het op een andere plek, wel nabij de kerk, voor de 

(katholieke) gemeenschap handhaven van het luiden van de klok betekent ook 

weer het behoud van en draagvlak voor dit klinkende erfgoed. 

 

Een ander aspect dat meespeelt in de afweging voor verplaatsing zijn de 

aanwezige monumentale waarden. Als ensemble vertegenwoordigen de klokken in 

de toren een bepaalde waarde en ook zijn de klokken specifiek voor deze kerk 

gegoten. Ik heb ook gezien dat de drie klokken niet voorkomen op de Lijst van 

klokken en torenuurwerken met rijksmonumentale waarde. Ze zijn naoorlogs en 

meer van lokale cultuurhistorische betekenis. Met het verplaatsen van de 

Willibrordusklok uit de toren wordt de monumentale waarde van het 

rijksmonument als geheel niet geschaad.  
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Voor de lokale gemeenschap heeft de seculiere en religieuze functie van het 

luiden van de klok en de klok an sich grote waarde. Als deze niet meer geluid 

wordt of geen maatschappelijke functie meer heeft, dan verdwijnt dit culturele 

erfgoed en is de geschiedenis van de klok niet meer herkenbaar en beleefbaar.   

  

Verplaatsing is gelet op bovenstaande voor mij dus goed denkbaar.  

 

Ik wil wel als voorwaarde voor verplaatsing meegeven dat de meerwaarde van 

deze maatschappelijke functie op de nieuwe locatie aangetoond moet worden. 

Alvorens goedkeuring te verlenen, zie ik nog graag een lijst met evenementen en 

data tegemoet waarop de klokken in de het komende jaar geluid worden.  

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  

het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 

sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26192395/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

