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Op 15 januari 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 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 

Voorliggend plan betreft een voorstel tot het vervangen van het huidige glas in  

het kerkvenster van het westtransept van de Oosterkerk, het vervangen van de 

huidige wit gematteerde voorzetramen en verwijdering van het rooster van 

metaalgaas dat deze opstelling beschermt. Het huidig glas-in-lood wordt in dit 

voorstel vervangen door een glas-in-lood kunstwerk naar ontwerp van Joost 

Swarte met aan de buitenzijde ontspiegelde heldere voorzetbeglazing in museale 

opstelling. Het beschermend gaaswerk komt te vervallen.  

 

Motivering  

Voorafgaan aan de definitieve aanvraag heeft op 9 november 2020 op initiatief 

van uw gemeente een locatiebezoek plaatsgevonden waarin het bestuur van 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Stichting Oosterkerk Hoorn haar intenties heeft toegelicht. Met een proefopstelling 

met glasmonsters is ter plekke een indruk gekregen van het visuele effect van het 

nieuwe ontwerp.  

 

In de beoordeling van de definitieve stukken zoals deze op 15 januari door de 

gemeente Hoorn ter advisering zijn voorgelegd, heb ik de verschillende aspecten 

meegewogen, te weten: de cultuurhistorische waarden van de bestaande situatie; 

hoe de voorgestelde ramen zich visueel en iconografisch tot het monument 

voegen; en de bouwkundige kwaliteit van de voorgestelde nieuwe opstelling.  

Op deze aspecten merk ik het volgende op:  

 

Cultuurhistorische waarden bestaande situatie  

Er is sprake van een cultuurhistorisch waardevolle tracering. Het huidige glas-in-

lood en de lichtwerking in de kerk is zeker positief te waarderen, maar 

vertegenwoordigt bouwhistorisch geen dermate hoge cultuurhistorisch waarde, 

dat vervanging onbespreekbaar is. Alleen al vanwege de omvang en oriëntatie 

van westtransept, is dit glasoppervlak zeer bepalend voor de beleving van dit 

monument. Een nieuw ontwerp mag geen afbreuk doen aan die waarden.  

 

Het nieuwe glas-in-loodontwerp  

Met de analyse en toekomstvisie op de ramen heeft initiatiefnemer laten zien hoe 

het nieuwe ontwerp voortbouwt op het historisch iconografisch programma. Dit 

nieuwe raam past in het verhaal van een schenkingstraditie van glazen met 

‘Stedentrost verbeeld rond een stadswapen’. 

 

Het effect van voorliggend ontwerp op de beleving van licht en ruimte in de kerk 

is vooraf moeilijk exact te beoordelen. Afgaande op de proefstukken die ter 

plaatse getoond zijn, ben ik blij te zien dat er weinig ‘witglas’ wordt toegepast in 

het definitief ontwerp. Door niet te voorzichtig te zijn met toepassing van kleur 

(vergelijkbaar met huidig groen glas) in de ‘achtergrond vlakken’ wordt naar mijn 

inschatting voorkomen dat de lichtinval té fel wordt.  

 

Bouwkundige kwaliteit  

De ingediende tekeningen getuigen van een wel doordachte opstelling. Gemaakte 

keuzes materialen en opstelling zijn akkoord. Het slagvaste glas maakt het 

gaaswerk overbodig. 

 

Alles te samen zie ik voorliggend plan als een weldoordachte en verantwoorde 

aanpassing aan dit monument, waarmee initiatiefnemers zoals in het 

visiedocument verwoord de intentie hebben de belevingswaarde van dit 

monument te vergroten.    

 

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 

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

https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25971764/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

