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Bijlagen 

0 

Op 31 oktober 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument.1 U heeft mij daartoe de aanvraag 

om een omgevingsvergunning toegezonden. Het betreft de restauratie van de 

schilderingen in de katakomben. 

 

Advies  

Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 

waarden van de katakomben. Bij de beoordeling is het aanwijzingsbesluit met de 

registeromschrijving betrokken. Daarnaast is kennis genomen van de relevante 

planstukken, in het bijzonder de ‘Restauratie Romeinse Katakomben in 

Valkenburg’ d.d. 6 augustus 2020 en het locatiebezoek in het voorjaar van dit 

jaar. 

  
Naar aanleiding van de planstukken luidt het advies positief. Uit de 

restauratiefilosofie blijkt een zorgvuldige aanpak. Het zijn niet zozeer esthetische, 

als wel conserverende motieven die ten grondslag liggen aan de werkzaamheden. 

De patina, gelaagdheid en gebruikssporen (men spreekt van de ‘natuurlijke mate 

van verval’) blijven in zicht, voor zover deze niet bedreigend zijn voor het 

voortbestaan van de schilderingen. De restauratiewerkzaamheden zullen  

zodoende aanhoudend balanceren tussen de retoucherende technieken en behoud 

                                                
1 De juridische grondslag is vastgelegd in 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). 

http://www.cultureelerfgoed.nl/


 

 

 

 

 Pagina 2 van 2 

 

Onze referentie 

171952 

 

van het gelaagde beeld. Veren worden gelaten bij de delen waar waterglas is 

toegepast in het verleden. Het verwijderen van deze ongewenste techniek is 

gewenst, maar betekent een grove beschadiging van de schilderingen. Het blijft 

dien ten gevolge behouden. Dit geldt niet voor de harde mortellagen tussen de 

mergelblokken. Deze worden verwijdert en opnieuw gevoegd met een passende 

kalkmortel. De mate van retouche is beperkt en akkoord. Op basis van 

voorgaande is de conclusie dat alle restauratiewerkzaamheden maatwerk betreft. 

De schouw ter plaatse leert dat de eerder ingezette en gelijksoortige aanpak goed 

uitpakt en overtuigd. 

 

 

Conclusie  

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het restauratieplan geen afbreuk doet 

aan de cultuurhistorische waarden van de katakomben. Het advies is de 

vergunning te verlenen. Gezien de aard van de werkzaamheden en het 

specialisme is het zinvol de kleurspecialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed te betrekken in de uitvoeringsfase.   

 

 

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 

 

 

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,  

 

 

 

 

Adviseur architectuurhistorie regio Noord-Brabant en plv. Limburg 
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