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Bijlagen 

0 

Op 9 december 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd.1 U heeft mij daartoe de aanvraag om een 

omgevingsvergunning toegezonden. Het betreft de verbouwing en verduurzaming 

van de dorpswoning. Concreet zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd 

worden:  

 Sloop van de aanbouw uit 1932 en realisatie van een nieuwe aanbouw en 

winterterras; 

 De isolatie aan binnenzijde van het pand en het isoleren van de ramen; 

 Onderhoud van het voegwerk van de linker zijgevel en herstel van diverse 

ramen en kozijnen; 

 De bouw van een vide t.p.v. de schouw; 

 Het plaatsen van een nieuwe trap over de bestaande trap. 

 

Advies  

Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 

waarden van het pand. Bij de beoordeling is het aanwijzingsbesluit met de 

registeromschrijving betrokken. Daarnaast is kennis genomen van de relevante 

planstukken, waaronder de Bouw- en cultuurhistorische beschrijving en 

                                                
1 De juridische grondslag is vastgelegd in 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). 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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waardenstelling (oktober 2020). Tot slot is de feitelijke situatie geïnventariseerd 

en besproken tijdens een locatiebezoek op 20 januari 2021.  

 

Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 De historische kozijnen en ramen zoveel als mogelijk te behouden; 

 De bestaande interne trap te behouden (door een nieuwe trap er 

overheen te plaatsen); 

 De balklaag van de vide te handhaven; 

 De gevelherstelwerkzaamheden uit te voeren volgens de ‘richtlijnen en 

overwegingen advisering gebouwde rijksmonumenten’. 

 

In onderstaande motivering wordt het advies verder toegelicht. 

 

 

Motivering  

 Het monument en het nieuwe programma 

Het plan beoogt het geactualiseerde woonprogramma te paren aan de 

cultuurhistorische en bouwkundige waarden. Dit is in basis voorstelbaar 

en uitvoerbaar. De optelsom van de bestaande hiërarchie in ruimtes, 

logistiek, interieur en decoratie en licht en lucht geeft voldoende basis en 

richting aan het plan. Dit blijkt ook grotendeels uit de ontwerptekeningen. 

Het geactualiseerde interieur volgt in hoofdlijnen de structuur van het 

historische interieur en exterieur. Over zowel het interieur als exterieur 

worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 

 Sloop en herbouw aanbouw mogelijk 

De huidige aanbouw (uit 1932) is verzakt en er zijn diverse scheuren 

aanwezig. Bouwhistorisch is de aanbouw als indifferent gewaardeerd. Dit 

in combinatie met de bouwkundige staat, maakt sloop en nieuwbouw  

voorstelbaar.  

 

 Onderhoud voegwerk 

De zijgevel is in het verleden met een te harde specie gevoegd. Dit heeft  

schade aan de baksteen tot gevolg. Daarover het volgende. 

 

o Verwijderen voegen: Het uithalen van de bestaande voegen is 

gewenst en zelfs noodzakelijk. Het uithalen dient echter 

voorzichtig en voldoende diep te worden uitgevoerd, zonder de 

bestaande stenen verder te beschadigen. Te ver beschadigde 

stenen dienen vervangen te worden, bij voorkeur door stenen 

met dezelfde hardheid en kleur (oranje stenen). 

 

o Afstemmen van het voegwerk: Het voegwerk dient te worden 

afgestemd op de bestaande legmortel en hardheid van de stenen. 

Denk aan NHL kalk met mogelijk een heel klein aandeel cement. 

In de URL voegwerk van de Stichting ERM zijn tabellen waarmee 

de samenstelling bepaald kan worden. Qua kleur van het 

voegwerk is de kleur van de legmortel een goed uitgangspunt. 
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o Impregneren gevel: De wens is de gevel te impregneren. Het 

advies is dit niet te doen vanwege de kans op vervolgschade. Een 

goed gevoegde gevel zou geen vochtdoorslag moeten geven. 

 

o Reinigen gevel: De wens is de gevel te reinigen. In het algemeen 

is het advies gevels niet te reinigen. Het risico is bij een te ferme 

aanpak dat de bezande laag van de baksteen beschadigd 

waardoor de steen meer water opneemt. Daarnaast wordt de 

leesbaarheid van de verouderingsgeschiedenis van het pand 

aangetast. Besluit men alsnog tot reiniging, dan is het advies het 

reinigen uitsluitend uit te laten voeren door een ‘ervaren hand’. 

Het maakt veel uit wie het apparaat bedient. Een niet geoefende 

of ongevoelige hand maakt veel stuk 

 

 Vochtdoorslag kelder 

Het advies is vocht in de kelder af te vangen door 

drainagemogelijkheden. Het behandelen of impregneren van de 

historische keldermuren is een uiterst redmiddel.  

 

 Gevelwerkzaamheden: tuitgevel en verholen goot 

De tuit op de gevel staat behoorlijk scheef. Het is niet ondenkbaar dat 

deze opnieuw opgemetseld moet worden. Daarnaast zijn de pannen ter 

plaatse van de zijgevel aangesmeerd. Deze afdichting is niet waterdicht. 

Mogelijk alternatief is hier een verholen goot aan te brengen. 

 

 Isoleren vanuit de binnenzijde geeft bouwkundig de minste problemen 

De woning wordt aan de binnenzijde geïsoleerd met voorzetwanden. De 

mogelijke risico’s worden zoveel als mogelijk ondervangen door het 

gebruik van een ‘intelligente dampremmer’. Dit geeft vertrouwen. De kap 

wordt van binnenuit geïsoleerd. Het behoud van asbest dakbeschot 

neemt men daarbij voor lief. Er is geen regelgeving die zich daartegen 

verzet. De bestaande sporen verdwijnen hiermee wel uit het zicht. Het 

van buitenaf isoleren is gezien de gesplitste eigendomsverhouding niet 

mogelijk en wenselijk. Er zou dan een sprong in het dakvlak komen ter 

plaatse van de erfgrens. 

 

 Isoleren ramen 

De wens is de ramen en kozijnen in de zijgevel op de verdieping volledig 

te vervangen en voorzien van dubbele beglazing.  

 

o Kozijnen en ramen: Het linker raam (van binnenuit gezien) is een 

dubbel openslaand raam en rechts een schuifraam. Het volledig 

vervangen van de kozijnen is materiaaltechnisch niet nodig en 

ook niet gewenst. Het advies is de dorpel te vervangen, mogelijk 

in combinatie met het aanscherven van de kozijnstijlen. 

Vervanging van de dubbele openslaande ramen door nieuwe 

ramen is voorstelbaar. Deze sluiten slecht en zijn al eerder 

hersteld. Voor het rechter raam geldt dat moet worden gestreefd 

naar vervanging van de aangetaste raamonderdelen. Het volledig 



 

 

 

 

 Pagina 4 van 5 

 

Onze referentie 

189125 

 

vervanging van de ramen is niet gewenst. Middels het toepassen 

van achterzetbeglazing op het raamhout en het verzwaren van de 

schuifgewichten kan het raam hersteld worden. 

 

o Glas: Het plaatsen van dun dubbel glas of vacuümglas is een 

optie. Het toepassen van Wienersprossen is echter niet gewenst. 

Voor de ramen op de benedenverdieping geldt dat moet worden 

gestreefd naar behoud van het bestaande getrokken glas en het 

toepassen van achterzetbeglazing 

 

 Nieuwe trap naar verdieping.  

De huidige trap staat erg schuin, ook de treden staan schuin. Daardoor is 

de trap moeilijk beloopbaar. Het voorstel is om de bestaande trap te 

behouden en er een nieuwe trap overheen te zetten.  

 

 Vide ter plaatse van schouw 

Bij bezichtiging van het pand bleek dat enkele werkzaamheden al waren 

begonnen. Er is sprake van een balklaag, waartussen zich spelderwerk 

bevond. Het advies is uitsluitend de vloerdelen te verwijderen en de 

bestaande balklagen te handhaven. Mogelijke overweging is het 

spelderwerk terug te brengen. 

 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan voldoende rekening 

houdt met de cultuurhistorische waarden. Het advies is de bouwvergunning te 

verlenen met de daaraan verbonden voorschriften. 

 

 

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,  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26386353/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl
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namens deze,  

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  

 

 

 

 

Adviseur architectuurhistorie Noord-Brabant 
 

 


