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Naam:     Hoofdgebouw St. Bavo 
Adres:     Langevelderweg 27 
Postcode/plaats:  2211AB 
Gemeente/provincie: Noordwijkerhout/Zuid-Holland 
Monumentnummer:  509680 
 
 
Geacht college, 
 
  
Op 2 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.  
 
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 
Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 
aanvraag. 

    
    
    
    
    

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Het plan 
Het plan betreft het verbouwen van het hoofdgebouw van de voormalige 
psychiatrische instelling Sint Bavo in Noordwijkerhout tot 32 appartementen.  
 
Motivering  
Context 
Het hoofdgebouw van de voormalige psychiatrische instelling Sint Bavo in 
Noordwijkerhout werd in 1914 gebouwd naar ontwerp van architect P.J. Bekkers. 
Het hoofdgebouw bestaat uit een voornaam administratiegebouw aan de 
voorzijde, een kapel op een plattegrond van een Latijns kruis in het midden en 
een langgerekte keuken-/personeelsvleugel aan de achterzijde. Rond de kapel 
loopt aan de buitenzijde aan weerszijden een galerij met glazen puien op een 
gemetselde borstwering die het administratiegebouw aan de voorzijde verbindt 
met de facilitaire vleugel aan de achterzijde.  
 
Het hoofdgebouw maakte deel uit van het Sint Bavo complex dat verder bestond 
uit 8 paviljoens voor patiënten, diverse dienstgebouwen en een uitgebreide 
groenaanleg rond en op het complex. Sint Bavo is sinds 2005 niet meer in 
gebruik. De paviljoens en dienstgebouwen zijn afgebroken. Op het terrein van 
Sint Bavo wordt een nieuwe woonwijk gebouwd.  
Het hoofdgebouw en enkele dokterswoningen zijn behouden gebleven. Het 
hoofdgebouw staat sinds geruime tijd leeg en kampt inmiddels met een ruime 
mate van achterstallig onderhoud. 
 
Onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Sint Bavo is de transformatie van het 
hoofdgebouw tot 32 appartementen.  
 
Visie 
Uitgangspunt van het plan is dat de appartementen binnen de bestaande 
structuur van het gehele hoofdgebouw worden gerealiseerd. Dit betekent dat er 
ook appartementen in de kapel zullen komen. Per bouwdeel is gekozen voor een 
eigen aanpak die aansluit bij het karakter en de cultuurhistorische waarde van het 
betreffende deel.  
Waar het hoofdgebouw oorspronkelijk gericht was op de voorzijde en het 
voorname front van het complex was, gaat het plan uit van een transformatie tot 
alzijdig gebouw dat het hart vormt van de nieuwe woonwijk. De monumentale 
facade van het administratiegebouw behoudt het voorname karakter doordat hier 
zo min mogelijk ingrepen gedaan worden. In de zij- en achtergevels van het 
hoofdgebouw worden nieuwe toegangen tot de appartementen gemaakt waardoor 
deze gevels transformeren tot voorgevels voor de betreffende appartementen.     
 
Proces  
Ten behoeve van de planvorming is door de architect zorgvuldig en uitgebreid 
onderzoek gedaan naar het hoofdgebouw en de omgeving. De bouwkundige staat 
is goed in kaart gebracht en de aanvraag voorziet naast een plan voor 
herbestemming tevens in een gedegen plan voor restauratie.  
De plannen zijn besproken in vooroverleg met de erfgoedcommissie van 
Noordwijk en de RCE en aangepast naar aanleiding van opmerkingen. Op 3 juni 
2021 is er gezamenlijk een bezoek ter plaatse gebracht.  
 
 
Plan 
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Verduurzaming 
In het kader van energiebesparing en wooncomfort zal het monument worden 
voorzien van isolatiemaatregelen aan de binnenzijde van het gebouw.  
De vensters in het admininstratiegebouw en de paviljoens aan de achterzijde 
zullen voorzien worden van isolerende beglazing (HR++). Hiertoe worden de 
bestaande houten bovenlichten en onderramen vervangen door nieuwe houten 
ramen met isolerende beglazing. Bij deze ingreep worden de nieuwe bovenlichten 
met roedeverdeling niet uitgevoerd conform bestaand maar met plakroeden en 
wienersprosse. Bij monumenten heeft een dergelijke uitvoering zeker niet de 
voorkeur aangezien hiermee het aanzicht van de roedevensters wijzigt. In dit 
geval is in de bestaande situatie echter een deel van de bovenlichten uitgevoerd 
als valraam. Hierdoor is het niet mogelijk om binnen achterzetbeglazing achter de 
bestaande bovenlichten te plaatsen.  
Gelet op de noodzaak om de vensters te isoleren / verduurzamen heb ik in deze 
specifieke situatie geen overwegende bezwaar tegen de voorgestelde aanpak.  
 
Administratiegebouw 
In het administratiegebouw worden 8 appartementen gerealiseerd.  
 
Het administratiegebouw heeft diverse monumentale ruimtes en 
interieuronderdelen. Dit betreft de vestibule in Neo-Byzantijnse trant, de 
stijlkamer in Neo-Renaissancistische trant, de beide trappen van de begane grond 
naar de eerste verdieping, de kruisvormige gangstructuur op de begane grond en 
de lange doorgaande gangstructuur op de eerste verdieping. 
 
In het plan is geprobeerd om deze monumentale elementen en structuren zo veel 
mogelijk te behouden. Op de begane grond is ervoor gekozen om de lengte-as in 
de vestibule te handhaven. De dwars-as wordt ter plaatse van de vestibule bij de 
appartementen getrokken. De dwarsgang blijft echter gehandhaafd en als 
gemeenschappelijke gang in gebruik ter plaatse van de monumentale trappen aan 
weerszijden van de voorvleugel. Op de verdieping blijven de binnenwanden van 
de dwarsgang grotendeels gehandhaafd maar valt de doorgaande gangstructuur 
binnen de verscheiden appartementen en zal dan niet meer als zodanig 
herkenbaar zijn.  
De stijlkamer op de begane grond wordt opgenomen in een appartement maar 
blijft als ongedeelde ruimte gehandhaafd. Graag vraag ik aandacht voor het 
behoud van de interieurelementen in de stijlkamer zoals de lambrisering.  
 
Ik begrijp de keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp van de interne indeling van 
het administratiegebouw. De ingrepen in de vestibule en de gangstructuur 
betekenen weliswaar een aantasting van de monumentale waarde maar van beide 
ruimtes blijft genoeg gehandhaafd om het monumentale karakter van het 
interieur van het administratiegebouw te herkennen.  
 
In de exterieur van het administratiegebouw zijn ingrepen voorzien ten behoeve 
van het creëren van buitenruimte voor de appartementen en ten behoeve van 
extra daglichttoetreding in de ruimtes in de kap. Aan de voorzijde worden aan 
weerszijden van de middenrisaliet ter hoogte van de eerste verdieping balkons 
toegevoegd. Nieuwe dakkapellen voorzien in de toetreding van daglicht. De 
nieuwe toevoegingen zijn in harmonie met het gebouw ontworpen en respecteren 
het monumentale gevelbeeld van het administratiegebouw.  
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Kapel 
In de kapel zullen 6 appartementen worden gerealiseerd. 
 
Ik betreur het dat het niet mogelijk is gebleken om in de kapel een meer publieke 
functie te realiseren. Met een dergelijke functie zou de kapel daadwerkelijk het 
hart van de nieuwe wijk kunnen worden en zou wellicht de ruimtelijke beleving 
van de kapel meer gehandhaafd kunnen blijven. 
 
De kapel, die oorspronkelijk rijk gedecoreerd was, is in de jaren ‘60 reeds 
ingrijpend versoberd doordat het interieur voorzien is van een nieuwe witte 
wandafwerking. Doordat de vloer vervangen werd en het meubilair inmiddels 
verwijderd is, is van de oorspronkelijke rijke afwerking weinig meer over.  
Omdat het interieur van de kapel reeds grotendeels ontmanteld en gewijzigd is 
waardoor de monumentale kwaliteiten van het interieur verminderd zijn, heb ik in 
dit geval geen overwegend bezwaar tegen het realiseren van een woonfunctie in 
de kapel.  
 
De appartementen worden in het schip en de transepten van de kapel 
gerealiseerd. Op de voormalige plaats van het altaar, in de viering onder de 
koepel, wordt het trappenhuis geplaatst dat de drie appartementen op de 
verdieping ontsluit. Doordat dit trappenhuis naar boven open is, blijft de 
ruimtelijke beleving van de koepel gehandhaafd.  
Het schip en de transepten worden middels twee verdiepingsvloeren opgedeeld in 
drie woonlagen. De bovenste verdiepingsvloer beslaat niet de volledige ruimte 
van schip en transepten. Hierdoor ontstaat op de eerste verdieping een vide 
waardoor het gewelf van de kapel in het zicht blijft. De tweede verdieping krijgt 
een entresol. Door deze indeling zal in de drie appartementen op de verdieping de 
ruimtelijkheid van de kapel deels beleefbaar blijven.  
 
De omgaande galerij rond de kapel blijft in essentie behouden doordat de 
borstwering gehandhaafd blijft en de contouren van de gang in de vorm van een 
soort pergola worden teruggebracht. Dit is een oplossing die een creatieve nieuwe 
invulling geeft aan een kenmerkend onderdeel van het monument.  
 
Ten behoeve van buitenruimte voor de appartementen op de verdieping zijn op de 
kopse kanten van de transepten en aan de zuidzijde van het schip balkons 
voorzien. Deze balkons worden op de ‘omgaande pergola’ geplaatst waardoor de 
balkons minder als vrijstaande uitstekende elementen beleefd worden. Hoewel 
balkons tegen de buitengevel van de kapel afbreuk doen aan het karakter van dit 
deel van het monument kan ik vanwege de voorgestelde plaatsing en uitvoering 
met deze ingreep instemmen.  
 
De kapel is voorzien van gekleurd figuratief glas-in-lood dat gevat is in dubbele 
rondboogvensters met natuurstenen traceringen. Het glas-in-lood zal 
gerestaureerd worden en blijft grotendeels gehandhaafd. In de appartementen 
wordt een nieuwe binnenschil gerealiseerd en achter de glas-in-lood ramen komt 
een nieuwe glazen binnenpui met draaiende delen. Door het middelste glas-in-
lood deel te vervangen door een nieuw venster met zowel glas-in-lood als een 
strook blank glas is het mogelijk om zowel uitzicht vanuit het appartement te 
hebben als ramen gedeeltelijk te openen ten behoeve van ventilatie. Ter plaatse 
van de balkons zal één venster vervangen worden door een deur die toegang 
geeft tot het balkon.  
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Ik concludeer dat een vernuftige aanpak voor de glas-in-lood vensters van de 
kapel wordt voorgesteld die zowel recht doet aan de monumentale waarde van de 
vensters van de kapel als aan de gebruiksmogelijkheden voor de appartementen.  
 
Keuken- /personeelsvleugel 
De keukenvleugel met aan weerszijden paviljoens voor het personeel werd in de 
loop van de 20ste eeuw diverse malen ingrijpend verbouwd. Van oorsprong was er 
een open plaats tussen de keukenvleugel en de kapel. Deze ruimte werd in de 
loop van de jaren dichtgebouwd. Vanwege de vele ingrepen met beperkte 
kwaliteit is de monumentale waarde van dit deel van het hoofdgebouw 
aanmerkelijk lager dan die van het administratiegebouw en de kapel.  
 
Uitgangspunt van het plan is om het restant van de bestaande keukenvleugel te 
slopen en te vervangen door een nieuw bouwdeel met appartementen waarbij de 
open ruimte tussen kapel en dit bouwdeel weer hersteld wordt. In het midden van 
dit nieuwe bouwdeel wordt een poort gemaakt die toegang geeft tot de 
‘binnenhof’. 
In de beide paviljoens worden appartementen gerealiseerd. 
Tegen de plannen voor de vleugel aan de achterzijde van het hoofdgebouw 
bestaat vanwege de beperkte monumentale waarde geen bezwaar.  
 
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, 
 
 
 
 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
http://www.stichtingerm.nl
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl

