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Geacht college, 
 
  
Op 18 oktober 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde 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 met daaraan 
verbonden de volgende voorschriften:  
-De afwerking (vloer, plafond) van de werkkamer van de architect handhaven, 
dan wel als bestaand terug te brengen.  
-Bij de uitbreiding de bestaande muur te handhaven (i.p.v. vervangen zoals op 
tekening staat).  
-Indien wezenlijke aanpassingen aan de tuinaanleg plaatsvinden, deze in een 
nader ontwerp ter beoordeling voorleggen;  
-Noodzakelijke voorzieningen zoals isolatie, keukenblokje en installaties zo 
positioneren en uitvoeren dat geen schade wordt gedaan aan het interieur van de 
werkkamer.  
 
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 aanpassingen aan de smalle verbindingsgang en de werkkamer 
(1959) van de architect. Het volume wordt uitgebreid en de bestaande voorgevel 
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voorzien van een deur. De gang wordt vervangen door een geïsoleerde bredere 
gang. De werkkamer wordt voorzien van een pantry/keukenblokje. Het plan heeft 
tot doel het achtervolume afzonderlijk te kunnen gebruiken als woonruimte.  
                                                                                                              
Motivering                                                                                                      
Het rijksmonument bestaat uit het landhuis met uitbreidingen voor het 
architectenkantoor, binnenhof met ommuring, pergola en tuinaanleg. Het landhuis 
met uitbreidingen en tuinaanleg is van bijzonder belang in het oeuvre van de 
Goirlese architect J. Bedaux. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 
de typologische ontwikkeling van het architectenwoonhuis. Het is van 
architectuurhistorisch belang als specimen bij uitstek van de traditionalistische, 
aan de Delftse School verwante stijlopvattingen van de architect en de moderne 
invloeden in het latere oeuvre. Het is gaaf bewaard gebleven en als zodanig 
zeldzaam.  
De afsplitsing van het gedeelte met het kantoor dat zich aan de ommuurde 
binnenhof bevindt, heeft gevolgen voor de monumentale waarden. Dit is met 
name gelegen in het feit dat er inwendig straks geen directe verbinding meer is 
tussen de vroegere tekenkamer van het architectenbureau en het kantoor doordat 
de doorgang tussen (vml.) garage en de gang wordt afgesloten. De zeer smalle 
gang die zich achter de pergola bevindt zal (aan de zijde van de erfgrens) worden 
vervangen door een iets bredere en geïsoleerde gang waarin ook 
woonvoorzieningen worden opgenomen. Vanuit de binnenhof zal dit echter niet 
zichtbaar zijn en de gevel blijft hier ongewijzigd. Aan de werkkamer wordt (weinig 
opvallend) een uitbreiding gerealiseerd achter de bestaande muur waarin een 
buitendeur zal worden opgenomen. De rangschikking en de samenhang van de 
opeenvolgende volumes van het architectenkantoor met binnenhof en de 
verschillende tuindelen blijft beleefbaar. Ik kan daarom instemmen met het plan, 
ondanks dat het typische detail van de smalle gang hierbij verloren gaat.   
 
Ik adviseer de volgende aspecten in het plan en in de uitvoering te verwerken:  
-De aankleding (vloer, plafond) van de werkkamer van de architect te handhaven, 
dan wel als bestaand terug te brengen.  
-Indien de natuursteen vloer wordt uitgenomen en opnieuw gelegd adviseer een 
plan van aanpak ter beoordeling te laten overleggen. De RCE adviseert hier graag 
over.  
-Bij de uitbreiding de bestaande muur te handhaven (i.p.v. vervangen zoals op 
tekening staat).  
-De historische tuinaanleg koesteren (er blijken nu overigens geen grote 
aanpassingen aan de aanleg) 
-Noodzakelijke voorzieningen zoals isolatie, keukenblokje en installaties zo 
positioneren en uitvoeren dat geen schade wordt gedaan aan het interieur van de 
werkkamer.                                                                                                               
 
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 
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sturen naar de staatssecretaris 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 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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