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Postcode/plaats  6551DK Weurt 
Gemeente/provincie  Beuningen; Gelderland; 
Monumentnummer  9550 
 
 
Geacht college, 
 
Op 22 november 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:  
 
- eerst achterhalen wat de oorzaak van het vochtprobleem is en vervolgens met 
bouwkundige maatregelen de oorzaak wegnemen. Daarna pas isoleren; 
- inspectie van het metselwerk onder het maaiveld; 
- het metselwerk injecteren om optrekkend vocht tegen te houden; 
- Ten aanzien van het opdikken van het dak krijg ik nog de dakdetails alvorens 
hieraan goedkeuring te geven; 
-Ten aanzien van de binnenvoorzetramen/ achterzetramen  mag de glaslijn van 
het nieuwe raam niet voorbij glaslijn bestaand raam steken; 
- Ten aanzien van het restauratieplan heb ik de volgende opmerkingen; 

o Geen lood lichter dan 20ponds toe passen 
o Geen DPC -folie aanbrengen op historische kozijnen, omdat dit 

monument on-eigen materiaal is;  
o Zinkdikte bij monumenten minimaal zink 16 (1.1 mm) 

- Voor het herstel van het voegwerk in de bestaande gevels en de nieuwe zijgevel 
een terugliggende platvolle voeg nemen; 
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-Opzetten van een proefstuk van de nieuwe voeg in het werk en ter beoordeling 
aan de toezichthouder van de gemeente Beuningen (ODRN) voor te leggen; 
- ter weerszijden van de schouw een stuk muur te laten staan; 
- de opening van de gang naar portaal kleiner maken en de aanzet van de muur 
handhaven;  
- probeer het parkeren te concentreren op het erf; 
- Startoverleg: voorafgaand aan de uitvoering wordt een startoverleg 
georganiseerd door de initiatiefnemer met daarbij aanwezig de hiervoor 
genoemde partijen (gemeente of toezichthouder ODRN, monumentencommissie, 
RCE). Tijdens dit startoverleg worden de in dit advies benoemde aandachtspunten 
afgehandeld. 
 
Ik adviseer negatief op het hydrofoberen van het metselwerk. 
 
De brochures van Buildwise.be ten aanzien van opstijgend vocht (optrekkend 
vocht) zijn aan te raden. 
 
Daarnaast doe ik de suggestie om de dakramen in de rieten kap zo vlak en diep 
mogelijk uit te voeren. Van het type velux classico ramen zijn de stijlen en de 
randen te fors. Alternatieven zijn de dakramen met een hogere beeldkwaliteit van 
Ferolux of Cast PMR van Lei Import 
 
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 boerderij wordt gesplitst in twee woningen, waarbij zowel het hoofdhuis als de 
deel een herbestemming als woning krijgen. De boerderij wordt gerestaureerd en 
verduurzaamd. 
 
Motivering  
Met elkaar is een lang adviestraject afgelegd. Ik dank de eigenaren voor hun 
geduld en hun inzet om dit plan tot een goed einde te brengen.  
 
De boerderij Klein lindenhout in Weurt wordt gerestaureerd en gesplitst in twee 
woningen. Er is in de vooroverleggen op veel onderdelen van het plan akkoord 
gegeven. Ik beperk me in mijn advies tot de belangrijkste aandachtspunten. 
 
Onder andere is een rapport gemaakt door CDC advies over de bouwfysische 
staat van het pand en om de mogelijkheden voor verduurzaming te onderzoeken. 
Dit heeft veel informatie opgeleverd. In het rapport wordt geconcludeerd dat het 
metselwerk van het hoofdhuis en de oost-en zuidgevel van het stalgedeelte door 
de hoge grondwaterstand nat is en de plint sterk beschadigd is door een hoge 
zoutbelasting. Ik adviseer om eerst de oorzaak van het vochtprobleem te 
achterhalen en vervolgens met bouwkundige maatregelen de oorzaak van 
problemen weg te nemen. In ieder geval moet voldoende diep onder maaiveld het 
metselwerk geïnspecteerd worden om te zien waar de schade zich bevindt. 
Daarna kun je het metselwerk laten drogen om vervolgens de muren te injecteren 
en om een grindbed met drainage aan te brengen. De Belgische website 
Buildwise.be heeft handige brochures over de problematiek met opstijgend vocht 
en hoe dit te verhelpen. Deze zijn aan te raden. 
Ik adviseer negatief op hydrofoberen, ook niet na het drogen van het metselwerk. 
Hydrofoberen leidt op langere termijn tot schade aan de gevel. Een spatrand en 



 
 
 
 

 Pagina 3 van 4 

Onze referentie 

1316894 
 

drainage moeten voldoende bijdragen om vochtdoorslag in de gevel te 
voorkomen. 
Na de schadeaanpak kan gedacht worden aan het na-isoleren van de gevels. Ik 
kan met de gekozen aanpak voor dakisolatie, voorzetwanden, dampremmende 
folie, binnenvoorzetramen/ achterzetramen en vloerisolatie grotendeels akkoord 
gaan.  
Ik mis nog wel een overzicht van bestaande en nieuwe toestand van de dakdetails 
om te zien of het opdikken van het dak acceptabel is. Een schroefdak in 
combinatie met isolatie, zoals voorgesteld, is akkoord, mits detailwijziging 
acceptabel. Ik krijg graag nog ter goedkeuring de dakdetails. Ten aanzien van de 
binnenvoorzetramen/ achterzetramen  
 
Ten aanzien van de binnenvoorzetramen/ achterzetramen  mag de glaslijn van 
het nieuwe raam niet voorbij glaslijn bestaand raam steken. Hiermee voorkom je 
dat je vanuit buiten (loodrecht) tegen nieuwe raamhout aankijkt. 
 
Ten aanzien van het restauratieplan heb ik de volgende opmerkingen:  

- Geen lood lichter dan 20ponds toe passen; 
- Geen DPC -folie aanbrengen op historische kozijnen, omdat dit monument 

on-eigen materiaal is;  
- Zinkdikte bij monumenten minimaal zink 16 (1.1 mm) 

 
Het voorstel is om het voegwerk met een gesneden voeg uit te rusten. Echter, dit 
strookt niet met het bouwhistorische onderzoek. Het betreft terugliggend platvol 
voegwerk. Bovendien is een (moderne) snijvoeg niet passend. Ik adviseer voor 
het herstel van het voegwerk van het voorhuis, de deel, de achtergevel en de 
nieuwe zijgevel uit te voeren met een terugliggende platvolle voeg. Ik adviseer 
tevens om een proefstuk op te zetten in het werk en ter beoordeling aan de 
toezichthouder van de gemeente Beuningen (ODRN) voor te leggen.  
 
Daarnaast doe ik de suggestie om de dakramen in de rieten kap zo vlak en diep 
mogelijk uit te voeren. Van het type velux classico ramen zijn de stijlen en de 
randen te fors. Alternatieven zijn de dakramen met een hogere beeldkwaliteit van 
Ferolux of Cast PMR van Lei Import. 
 
Aan de binnenzijde adviseer ik nog ter weerszijden van de schouw meer muur 
over te laten, zodat deze niet zwevend in de ruimte komt te staan. Daarnaast zou 
ik ook de opening van de gang naar het portaal de opening kleiner maken en een 
aanzet van de muur handhaven.  
 
Ten aanzien van het perceel adviseer ik toch minder (half)verharding toe te 
passen. Historisch gezien alleen naar de ingangen. Ook kan overal geparkeerd 
worden. Ik zou meer de rust daarin zoeken. 
 
Ik adviseer een startoverleg voorafgaand aan de uitvoering, georganiseerd door 
de initiatiefnemer met daarbij aanwezig de hiervoor genoemde partijen 
(gemeente of toezichthouder ODRN, monumentencommissie, RCE). Tijdens dit 
startoverleg worden de in dit advies benoemde aandachtspunten afgehandeld. 
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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 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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