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AANLEIDING
De aanwijzing gebeurt op voorstel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE), in het kader van het aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de periode
1959 tot en met 1965.
Op 2 december 2014 is de aanwijzingsprocedure, bedoeld in de Monumentenwet 1988
(artikel 3), gestart.

AAN W I J Z I N G S B E L E I D
Vanaf 1 januari 2013 geldt de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013,
beleidsregel van de Minister van OCW van 15 februari 2013, Staatscourant 26 februari
2013, nr.5217 (hierna: Beleidsregel 2013).
Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 5, eerste lid) vindt aanwijzing als
beschermd monument plaats van een monument dat is vervaardigd vanaf 1940,
indien:
a. het monument is opgenomen in een aanwijzingsprogramma, of
b. het monument
1. vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische
waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend
kenmerkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw,
landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst, en
2. vergelijkbare monumentale waarde heeft als de gebouwde monumenten die
behoren tot de ongeveer 100 meest waardevolle monumenten die zijn gebouwd
in de periode van 1940 tot en met 1958, bedoeld in de Tijdelijke beleidsregel
aanwijzing beschermde monumenten 2007 (artikel 3, onderdeel b).
Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 5, tweede lid) is een
aanwijzingsprogramma als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, in elk geval het
aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959 tot en met 1965.

In dit geval is het monument opgenomen in het aanwijzingsprogramma voor
monumenten uit de periode 1959 tot en met 1965.
Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 6, tweede lid) past de Minister bij het
opstellen van een aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959
tot en met 1965, bedoeld in artikel 5, tweede lid, de volgende criteria toe:
a. het desbetreffende monument is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van
de architectuur, stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of
ruimtegebonden kunst in Nederland, wat onder meer blijkt uit een
vooraanstaande positie en duiding in de nationale en internationale
vakliteratuur, of
b. het desbetreffende monument is een essentieel toonbeeld van de
cultuurhistorische of sociaalhistorische ontwikkelingen van de
wederopbouwperiode in Nederland.
Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 7), wordt bij de aanwijzing van een
monument als beschermd monument rekening gehouden met de mate waarin het
monument:
a. een positief behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel, en
b. een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.

BESCHERMINGSVOORSTEL
Het beschermingsvoorstel betreft de AKU-fontein inclusief bassin, kunstwerk en
bijbehorende pleininrichting (hierna: de AKU-fontein) aan de westzijde van het Gele
Rijdersplein. De begrenzing is zoals weergegeven op de bijgevoegde kaart.

WAARDERING
I Cultuurhistorische waarde: belang van het object/complex
De AKU-fontein verwijst naar de belangwekkende rol die de Nederlandse
kunstzijdefabriek AKU (Algemene Kunstzijde Unie) heeft gespeeld in de
sociaaleconomische geschiedenis van Arnhem. De AKU (opgericht in 1911) was zeer
belangrijk voor de werkgelegenheid binnen Arnhem.
De AKU-fontein symboliseert het denken over gemeenschapszin tijdens de
wederopbouw in het algemeen. De fontein met patio en overdekte overkappingen was
uitnodigend voor het langslopende publiek en bood tegelijkertijd geborgenheid. Hier
kon de Arnhemse bevolking op een prettige manier op een mooie locatie gezamenlijk
verpozen.
De AKU-fontein staat samen met de bijbehorende pleininrichting symbool voor de
wederopbouw van Arnhem. Het vormt een opvallende markering van het tijdens de
Wederopbouw tot stand gekomen winkelgebied.

I I Architectuur- en kunsthistorische waarde: (bijzonder) belang van het
object/complex
De AKU-Fontein is een uitdrukking van de eigentijdse ideeën over modernistische
bouwkunst qua opzet en vormgeving.
De AKU-Fontein is een goed voorbeeld in het oeuvre van architectenbureau Brouwer
en Deurvorst. Ook het kunstwerk is een goed voorbeeld in het oeuvre van Shinkichi

Tajiri. Van belang is het samenspel van architectonische en sculpturale elementen. Er
bestaat een onlosmakelijke samenhang tussen fontein inclusief, bassin met het
kunstwerk van Tajiri, het terras en de pleininrichting.
Opmerkelijk is het gebruik vanuit de provincie afkomstige materiaal (zoals
zwerfkeien). Verder is er veel beton toegepast.

I I I Situationele en ensemblewaarde
De AKU-fontein heeft een belangrijke stedenbouwkundige betekenis, omdat het object
een markante en sterk in het oog vallende positie inneemt aan de westzijde van het
Gele Rijdersplein. Het is gerealiseerd als een visueel onderscheid tussen het Gele
Rijdersplein en het Willemsplein.
Het Gele Rijdersplein is grotendeels (noord- en oostzijde) omgeven door
wederopbouwarchitectuur. De bebouwing is zeer divers en geeft een idee van de
diverse stijlopvattingen uit de wederopbouwperiode. De AKU-fontein heeft belangrijke
stedenbouwkundige betekenis, omdat het object een markante en sterk in het oog
vallende positie inneemt aan de westzijde van het Gele Rijdersplein. Het is
gerealiseerd als een visueel onderscheid tussen het Gele Rijdersplein en het
Willemsplein.

IV Gaafheid en herkenbaarheid; belang van het object/complex
De AKU-Fontein is een nagenoeg gaaf bewaard gebleven voorbeeld van straatmeubilair
uit de wederopbouwperiode. Ook is er nog sprake van een nagenoeg gaaf gebleven
visuele relatie tussen de fontein en de bebouwing rondom het Gele Rijdersplein.

V Zeldzaamheid
De AKU-Fontein vormt een uniek voorbeeld van de inrichting van een stadsplein uit de
wederopbouwperiode.
A D V I E S GEMEENTE
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem is per brief d.d.
2 december 2014 in de gelegenheid gesteld om advies uit te geven. Op 13 oktober
2015 is een rappelbrief verstuurd, waarin een termijn van 4 weken is gegeven om
advies uit te geven. Tot op heden is dit advies niet uitgebracht. Daarom vindt de
aanwijzing nu plaats zonder het advies van het college.

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN
De gemeente Arnhem is de enige belanghebbende. De gemeente heeft per e-mail
aangegeven geen zienswijze te willen geven over de voorgenomen aanwijzing.

ADVIES PROVINCIE
Ingevolge de Monumentenwet 1988 (artikel 3, tweede lid) is aan gedeputeerde staten
niet gevraagd te adviseren, omdat het object niet buiten de krachtens de
Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom ligt.

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR
De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 9 mei 2016 positief geadviseerd ten aanzien
van aanwijzing als beschermd monument.

OVERWEGINGEN
Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag het
meer betrekken van lagere overheden bij het behoud van monumenten. In de
Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige wet
wordt gehecht aan de inbreng van vooral de gemeente over de aanwijzing. Hoewel op
rijksniveau over het al dan niet beschermen wordt beslist, komt aan de adviezen van
de lagere overheden een invloedrijke plaats toe. Slechts op zwaarwegende gronden zal
de minister van die adviezen kunnen afwijken. In dit geval heeft het college van de
gemeente Arnhem niet geadviseerd.
De AKU-fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting voldoet
aan de aanwijzingscriteria zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a. en artikel 6,
tweede lid onder b.
Het desbetreffende monument is opgenomen in het beschermingsprogramma
Wederopbouw 1959-1965, omdat het een essentieel toonbeeld van de
cultuurhistorische of sociaalhistorische ontwikkelingen van deze periode in Nederland
vormt. De AKU-fontein is een essentieel toonbeeld, omdat het symbool staat voor de
wederopbouw van Arnhem en het denken over gemeenschapszin tijdens de
wederopbouw in het algemeen. Daarnaast is de AKU-fontein qua opzet en vormgeving
een uitdrukking van de eigentijdse ideeën over modernistische bouwkunst en is ze een
uniek voorbeeld van de inrichting van een stadsplein uit de wederopbouwperiode.
Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 7), wordt bij de aanwijzing van een
monument als beschermd monument rekening gehouden met de mate waarin het
monument:
a. een positief behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel, en
b. een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.
a 1. Momenteel zijn er geen concrete plannen die het voortbestaan van het monument
bedreigen. Er lag een plan van Volkshuisvesting Arnhem om ter plaatse van de
AKU-fontein nieuwbouw te realiseren. De AKU-fontein zou hiervoor moeten
wijken. Omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor dit initiatief was,
heeft Volkshuisvesting het plan ingetrokken.
b 1. Het Gele Rijdersplein is grotendeels (noord- en oostzijde) omgeven door
wederopbouwarchitectuur. De bebouwing is zeer divers en geeft een idee van de
diverse stijlopvattingen uit de wederopbouwperiode. De AKU-fontein heeft
belangrijke stedenbouwkundige betekenis, omdat het object een markante en
sterk in het oog vallende positie inneemt aan de westzijde van het Gele
Rijdersplein. Het is gerealiseerd als een visueel onderscheid tussen het Gele
Rijdersplein en het Willemsplein. Derhalve heeft het een positieve invloed op de
kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.

CONCLUSIE
Geconcludeerd kan worden dat de in dit besluit aangegeven waarden bescherming op
grond van de Monumentenwet 1988 rechtvaardigen.
De bijgevoegde kaart maakt deel uit van dit besluit.
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