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Monumentnummer  523818 

 
Geacht college, 
 

Op 8 september 2022 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.  
Eerder heb ik op 10 augustus 2022 een pre-advies gegeven. Op 28 juni jl. is een 
bezoek gebracht aan het kasteel.  
 
Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 
verbonden de volgende voorschriften:  
- Een startgesprek te voeren en een begeleidingscommissie in te stellen;  

- in de gang voor de nieuwe opening te zoeken naar een eigentijdse vormgeving 
en voor het ontwerp aansluiting te zoeken bij de brandwerende puien;  

- een definitieve versie van het kleurhistorisch onderzoek overleggen;  

- Verdere invulling van de kleurnuances dient te gebeuren op basis van nader 
onderzoek en op basis van proefstukken  

- nader overleg tussen architect en kleurhistorisch onderzoeker en (met advies 
van) de RCE op de volgende zaken: o Herstel en vernieuwing van 
sjabloonschildering en historische behangsels;  

o Complementariteit van kleurtinten met het nieuwe ontwerp voor en het gebruik 
van de ruimtes;  

o Kleur nieuwe traploper.  
 
- Nader bepalen hoe met historische behangsels wordt omgegaan in de nieuwe 
salonkamer, eetzaal en vergaderzaal;  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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- Glasplaat tegen binnenzijde van de staande delen van het daklicht is niet 
akkoord. Definitieve aanpak in het werk in overleg met bevoegd gezag en RCE te 
bepalen  
- Nieuwe tekening (3D)van buizenverloop en de doorvoeren in het souterrain;  
- Nadere informatie over vormgeving ventilatieroosters op de bel-etage; 
- Nadere informatie over vormgeving en positionering van ventilatie convectoren 

op de bel-etage  
- Waar de voorzetramen worden gecombineerd met wandisolatie dienen de ramen 
buiten de architraaflijsten te worden aangebracht. Lijstwerk mag niet worden 
aangepast.  
- Bouwkundige details na-isoleren dienen nader te worden uitgewerkt waarbij 

aandacht nodig is voor: dampdichting, type en verwerken van de folie, omgang 
met constructieve onderdelen als blokkelen en doorvoeren tbv installaties  

 
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  
Het plan betreft de restauratie en de herbestemming van kasteel Staverden.  

 
Motivering  
Nogmaals hartelijk dank voor een prettige samenwerking en voor een goed 
voorbereid en uitgewerkt plan. Naar aanleiding van het preadvies zijn een aantal 
zaken overgenomen of nog verder uitgewerkt, waarvoor dank.  
Ik kan met de gemaakte keuzes grotendeels instemmen.  
 

Het plan behelst de restauratie en herbestemming van kasteel Staverden, waarbij 
een scheiding wordt aangebracht in een meer representatief deel en een privaat 

kantoordeel. Ieder kent zijn eigen opgang, routing en afwerking. In het 
kantoordeel komt een lift om op de verdiepingen te komen. Het kasteel wordt nog 
verduurzaamd, waarbij vloeren, wanden en dak worden geïsoleerd. Voor isolatie 
worden achterzetramen geplaatst. Vanwege de verschillende verblijfsfuncties is 
ook gekeken naar de brandveiligheid in het pand.  

Met de maatregelen om de brandveiligheid te vergroten en het gebouw 
bouwkundig te verduurzamen kan ik akkoord gaan. Ook met de plaatsing van een 
plateaulift kan ik akkoord gaan, ondanks dat hiervoor historische balkenlagen 
moeten verdwijnen.  
 
Gezien de aard en omvang en de complexiteit van de werkzaamheden zou het 

goed zijn om als voorwaarde op te nemen om een startgesprek te voeren en 
eventueel een begeleidingscommissie in te stellen. Daarin zit in ieder geval een 
vertegenwoordiger met mandaat van de gemeente, de monumentencommissie en 
de RCE. Deze begeleidingscommissie behandelt de nog open punten en 
voorwaarden uit de omgevingsvergunning.  
 

In de entree wordt de linkerwand gereconstrueerd door de wand deels dicht te 

zetten en twee nieuwe openingen te maken. Twee historische deuren worden 
hergebruikt, terwijl het kozijn en de architraaf worden gereconstrueerd. Een en 
ander is ook noodzakelijk om een zichtbare verbinding te krijgen tussen de ingang 
en de receptie. Ik adviseer om een nieuwe deur te maken en deze te plaatsen in 
de historische opening. De van elders uit het gebouw komende deur kan dan op 
zijn plek blijven. Ik zou het middendeel dichtzetten en voor de nieuwe opening 
een tweede deur vormgeven zoals de brandwerende puien. Dan wordt het zicht 

behouden en is het dat het hier om een nieuwe toevoeging gaat.  
Zowel de bouwhistorische onderzoeken als het kleurhistorisch onderzoek zijn een 
knap staaltje werk. Vooral het kleurhistorisch onderzoek heeft in een korte tijd 
veel kennis opgeleverd. Het onderzoek is ook nog niet afgerond. Recentelijk zijn 
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nieuwe foto’s beschikbaar gekomen, die weer nieuw licht werpen op het historisch 
kleur- en materiaalgebruik in het interieur.  
 
Ook het verslag meldt dat het onderzoek nog niet af is. Enkele resultaten zoals 
onderzoek naar de analyseresultaten van de originele sjabloonschildering en de 
interpretatie van de analyses volgen in een latere versie. Om zeker te zijn dat dit 

ook gebeurt, en om de kleurhistorisch onderzoeker de ruimte te geven haar 
onderzoek goed af te ronden verzoek ik nog een definitief rapport.  
Het voorstel voor het kleurenschema (NCS gecodeerde kleuren) voor dit 
uitvoeringsstadium is akkoord. Echter, een verdere invulling van de kleurnuances 
dient te gebeuren op basis van nader onderzoek en op basis van proefstukken. De 

NCS kleuren moeten namelijk vergeleken worden met de nieuwe foto’s, met de 
oorspronkelijke inrichting (zoals de tapijten) en met de kleur van het houtwerk als 

achtergrond van deze inrichting.  
 
Daarnaast is het van belang dat de architect de resultaten van het kleurhistorisch 
onderzoek goed bespreekt en afstemt met de kleurhistorisch onderzoeker. Dit is 
vooral van belang bij de keuze voor wat hersteld en wat vernieuwd dient te 
worden bij de sjabloonschildering. Ook is van belang om te overleggen over de 

complementariteit van de gebruikte kleuren om de nieuwe ruimtes echt tot hun 
recht te laten komen. Als laatste is het goed om te zien welke kleur de nieuwe 
traploper moet worden zodat deze bij de kleurstelling van de trap en het 
trappenhuis past.  
 
Ik adviseer dus om nader overleg tussen architect en kleurhistorisch onderzoeker.  
Interessant is dat op de recent gevonden foto’s het originele behang te zien is. 

Het behang dat er nu op zit blijkt dus niet origineel maar is in de loop van de tijd 
als wandafwerking aangebracht. De architect kiest nu voor het  

behoud van de huidige wandafwerking door gaten te dichten en te ontstoren. De 
huidige afwerking wordt voorzien van 1-2 lagen grondpapier, zodat een gladde 
ondergrond ontstaat die in een basiskleur kan worden afgewerkt.  
 
De kleuronderzoeker is hier kritisch op, want het schilderen is niet goed mogelijk. 

Ze pleit daarom voor een reconstructie om terug te gaan naar het oorspronkelijk 
ontwerp door het aanbrengen van een geprint papierbehang met een 
reconstructie van het patroon en in een kleur die vergelijkbaar is met het 
originele behang. Van deze aanpak ben ik ook sterk voorstander en dit wil ik 
graag nog bespreken. Ik adviseer daarom dat over de keuze voor de behangsels 
nog nader overleg plaats vindt tussen kleuronderzoeker, architect en (met advies 

van) de RCE.  
Ten aanzien van het daklicht is het huidige voorstel om hier een glasplaat tegen 
aan te plaatsen niet akkoord in verband met het onderhoud en de vochtophoping. 
Ik zie graag een nieuw voorstel uitgewerkt voor het isoleren en zonwerend maken 
van het daklicht.  
 

In het duurzaamheidsonderzoek is een en ander verder uitgewerkt om het 

gebouw beter te isoleren en om installatietechnische verbeteringen aan te 
brengen. Voor zowel de representatieve ruimtes als in het kantoorgedeelte wordt 
gekozen voor een lage temperatuur vloerverwarming met aanvullend warmte van 
historische radiatoren en nieuwe convectoren. Deze wordt gecombineerd met een 
warmtepomp om te koelen. Voor de ventilatie wordt gekeken naar 
balansventilatie met warmteterugwinning. De WtW-unit wordt uit het zicht op het 
dak geplaatst. Het gekozen ventilatiesysteem heeft tot gevolg dat een flink aantal 

grote buizen en een aantal roosters moet worden aangebracht, onder andere in 
het souterrain. Ik krijg graag een nieuwe tekening (3D)van hoe de buizen lopen 
en waar de doorvoeren komen. Ik krijg graag nog nadere informatie over hoe de 
roosters worden vormgegeven.  
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Ten aanzien van de isolatie van de kap en de borstwering kunnen problemen 
ontstaan bij gebruik van dampremmende folies bij doorvoeren van 
Wandcontactdozen en leidingwerk. Een en ander dient goed nagekeken te worden 
zodat geen vocht van binnenuit in het isolatiepakket of constructie komt.  
 
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, 
 


