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Op 13 januari 2021 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 te verlenen.  

 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

De aanvraag betreft een verbouwing van het pand Achter de Muren Zandpoort 12, 

aan de achterzijde grenzend aan de Bokkingshang. 

Het betreft hier een rondeeltoren, een van de drie vestingtorens die nog resteren 

in Deventer. Oorspronkelijk waren er vele van deze torens, zowel aan de 

binnenste als aan de buitenste middeleeuwse stadsmuur. Deze rondeeltoren is na 

de oorlogsschade uiteindelijk in 1957 deels gerestaureerd en deels 

gereconstrueerd.   

Het plan voorziet in een woning/atelier die in de ruimte onder en aangrenzend 

aan de toren wordt gerealiseerd. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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De belangrijkste wijzigingen aan de huidige situatie is het creëren van een raam 

in de toren, dat in een constructie met open metselwerk zal worden gerealiseerd, 

en een raam in de belendende stadsmuur.  

Op het dak van de boven de rondeeltoren bevindende weergang zijn 

zonnecollectoren gedacht. 

Daarnaast vinden in het interieur enkele aanpassingen plaats t.b.v. de 

woonfunctie. 

 

 

Motivering  

Met name de zijde aan de Bokkingshang is van uitzonderlijk belang, vanwege de 

daar aanwezige rondeeltoren. Deze toren is een van de spaarzaam overgebleven 

restanten van de (dubbele) verdedigingsmuur van het middeleeuwse Deventer. 

Om die reden is het zeer belangrijk om de cultuurhistorische waarden van dit 

monument in acht te nemen. 

Rondeeltorens hadden per definitie een dicht karakter, en werden slechts voorzien 

van enkele spleten die als schietgaten dienden.  

Bij dit plan, waar een woon/atelierfunctie is bedacht in de toren, is een 

aanvaardbare en slimme oplossing gevonden om het karakter van de toren te 

behouden en toch daglicht in te brengen in de ruimte.   

In een niet nader aan te duiden periode is midden in de rondlopende gevel een 

raam gemaakt. Dit is als uitgangspunt genomen voor het maken van een nieuw 

raam.  

De schietspleet is als element gekozen om t.b.v. de daglichttoetreding de 

bedoelde opening in de toren te maken, in een inversie-vorm.   

De opening is verticaal van vorm en het te maken raam ligt een meter terug van 

het metselwerk van de buitenschil.  

Daarbij wordt met open metselwerk het dichte karkater van de ronde gevel van 

de toren zodanig behouden dat de ontstane opening gedeeltelijk wegvalt. Slechts 

wanneer men recht voor de toren staat ziet men de opening volledig, maar vanuit 

elke andere hoek valt de opening weg door de constructie van het open 

metselwerk.  

Wij zijn positief over deze uitwerking. 

Ook het raam direct naast de toren, in de vestingmuur, heeft onze goedkeuring 

omdat op dit plek vroeger ook een opening heeft gezeten. 

 

T.b.v. de vorige functie van het gebouw, een expositieruimte behorend bij een 

naastgelegen architectenbureau, is enige tijd geleden een opbouw gemaakt om 

van boven af licht te brengen in de ruimte, ter hoogte van de voormalige 

weergang die over de muur liep. 

Deze opbouw is hedendaags van karakter, en verdraagt om die reden prima de 

bedachte zonnecollectoren op het dak. Deze panelen zijn niet waarneembaar 

vanaf de straat; alleen vanaf de Wilhelminabrug zijn zij zichtbaar. 

Vanuit een oogpunt van duurzaamheid adviseer ik positief over het gebruik van 

zonnepanelen op dit project.  

 

 

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 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
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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 
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