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Geacht college, 

 

  

Op 2 december 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. 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. Ter betere beoordeling van 

de aanvraag is op 24 januari jl. een locatiebezoek gebracht, waarbij de architect 

het plan ter plaatse heeft toegelicht.  

 

Het plan 

Het plan betreft de restauratie en verduurzaming van de boerderij en de 

herbestemming van het voormalige bedrijfsgedeelte tot woning. Het 

oorspronkelijke woongedeelte krijgt grotendeels een kantoorfunctie. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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De boerderij heeft in exterieur en interieur veel oorspronkelijke onderdelen en de 

draagconstructie uit de bouwperiode is grotendeels intact, maar de boerderij 

verkeert in een slechte bouwkundige staat. Door de zwakke ondergrond is sprake 

van grote instabiliteit; zodanig dat de gevels wijken, wegzakken of losscheuren. 

Door de instabiliteit is het metselwerk aangetast. Door gebrekkig onderhoud zijn 

de houten draagconstructies in het bedrijfsgedeelte verzwakt.  

Uitgangspunt voor de restauratie is het herstel van de constructieve stabiliteit van 

de fundering en de houten draagconstructies. Om de fundering stabiel te maken, 

wordt de boerderij onderheid. De sterk aangetaste en daardoor verzwakte delen 

van de houtconstructie worden vervangen. Door de constructieve instabiliteit zijn 

de gevels plaatselijk ontzet. Het aangetaste metselwerk, pleisterwerk en 

potdekselwerk wordt hersteld; kozijnen, ramen en deuren vervangen als 

plaatselijk herstel niet mogelijk is. Ook de niet oorspronkelijke deeldeuren worden 

vervangen. De niet oorspronkelijke uitbouw aan de rechter zijgevel wordt 

verwijderd.  

De indeling van het woongedeelte blijft grotendeels behouden. Alleen de trap naar 

de zolderverdieping en de voormalige bedstee worden verplaatst en aangepast. 

Voor de functiewijziging van het bedrijfsgedeelte wordt het achterste deel van de 

stal afgescheiden door een wand en worden voorzieningen ten behoeve van het 

nieuwe programma toegevoegd. In de linker zijgevel en de achtergevel worden 

sparingen gemaakt voor meer daglichttoetreding. 

 

Motivering  

De voorgestelde ingrepen zijn rigoureus, maar de planmaker heeft voldoende 

aangetoond dat het onderheien van de boerderij en het vervangen van 

aangetaste delen van de houten draagconstructies noodzakelijk zijn om de 

boerderij te stabiliseren. Ook de noodzaak van het vervangen van aangetaste 

geveldelen, kozijnen, ramen en deuren is voldoende aangetoond. In de 

restauratie wordt meteen het isoleren van vloeren, gevels, dak en vensters 

meegenomen. De voorgestelde maatregelen zijn acceptabel en voldoende 

uitgewerkt. 

De structuur van het woongedeelte van de boerderij blijft grotendeels intact en 

zoveel mogelijk interieuronderdelen blijven gehandhaafd. Met het verwijderen van 

de niet oorspronkelijke uitbouwen gaan geen bijzondere waarden (of een 

kenmerkende bouwfase) verloren. 

Bij de herbestemming van het bedrijfsgedeelte blijven kenmerkende onderdelen 

van de boerderij, zoals de waterzolder en de hooizolder, behouden. Door de vide 

blijft het open karakter van het bedrijfsgedeelte goed beleefbaar. De nieuwe 

gevelopeningen zijn fors, maar ze worden aangebracht op goed gekozen locaties 

en in de achtergevel zorgvuldig in het potdekselwerk ingepast. Hierdoor zijn 

verdere aanpassingen aan de bestaande stalvensters niet nodig en blijft ook het 

gesloten karakter van de kap volledig intact.  
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Naast restauratie en herbestemming van de boerderij, zal op het erf nieuwbouw 

worden gerealiseerd. Het voorstel is om een extra woning te realiseren aan de 

oostzijde van de boerderij, die qua volume en vormgeving is geïnspireerd op de 

hooischuur die hier vroeger stond. Op het achtererf wordt een schuur toegevoegd. 

Het erf op zich is niet beschermd, maar voor de beleving van de monumentale 

boerderij is de vormgeving van de nieuwbouw en de erfinrichting uiteraard van 

belang. Uit de toelichting van de architect blijkt dat er voldoende rekening is 

gehouden met de cultuurhistorische waarden en dat de inrichting daarop is 

gebaseerd. Op hoofdlijnen kan ik hiermee instemmen (ik laat de beoordeling 

verder aan de commissie).  

 

Gelet op bovenstaande bevat het plan ingrijpende (restauratieve) 

werkzaamheden en wijzigingen, maar worden deze voldoende onderbouwd. Op 

basis van de bouwhistorische waardering en technische staat zijn gericht keuzes 

gemaakt. Ik adviseer u de vergunning te verlenen. Daarbij doe ik u de volgende 

aanbeveling: 

  

Nadat het bouwhistorisch onderzoeksrapport is opgesteld, is het pand gestript en 

zijn latere afwerkingslagen verwijderd. Daardoor is onder andere de achterwand 

van de middenkamer -die is voorzien van een houtimitatie met panelen- in het 

zicht gekomen. Ik adviseer u deze wand te doen behouden en de afwerking te 

documenteren.  

 

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. 

 
  

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

 

 

 

 
 

 


