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Geacht college, 
 
  
Op 29 december 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument1. U heeft mij daartoe de aanvraag 
om een omgevingsvergunning toegezonden. Het betreft de herbestemming en 
nieuwbouw aan het voormalige woonhuis van familie De Jong. De huidige 
eigenaar heeft het verzoek ingediend extra volume toe te voegen t.b.v. de functie 
wonen.    
 
Advies 
Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 
waarden van het pand. Bij de beoordeling is het aanwijzingsbesluit met de 
registeromschrijving betrokken, evenals de aangeboden planstukken. 
Waardevol zijn het aantal en ver uitgewerkte detailtekeningen.  
 
Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, met daaraan 
verbonden het volgende voorschrift:  

  Het installatieconcept en de gevolgen voor de architectuur worden door 
vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 
locatie besproken met de initiatiefnemer (en eventueel uitvoerende 
partij). 

 

 
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 4 

Onze referentie 

1332198 
 

 
Motivering  
Hieronder wordt het advies verder toegelicht. 
 

  De voltooiing van een Bossche Schoolhuis 
De aanvraag beweegt zich buiten de reguliere monumentenadviespraktijk. 
Niet vanwege de wens tot het bijbouwen aan het monument. Wel omdat 
het ontwerp nog van de oorspronkelijke architect Jan de Jong is. Geen 
vrijblijvende schets overigens, want destijds (1982) vergund door de 
gemeente, maar desondanks nooit uitgevoerd. Aanleiding was de 
behoefte aan meer kantoorruimte. Het ontwerp vormt nu de basis voor de 
gewenste uitbreiding voor wonen. Daartegen bestaat geen onoverkomelijk 
bezwaar. Een architectonische discussie over afleesbare (lees eigentijdse) 
wijzigingen ligt hier niet voor de hand. Daarvoor is het ontwerp te 
exclusief. Daarbij is de aanbouw een onderdeel van een traditie: 
ontwikkeling met de jaren. De plek heeft verschillende gedaantes gehad 
en is keer op keer uitgebreid door bijbouw. Een soort laboratorium van 
Bossche Schoolarchitectuur. Dit is te beschouwen als de laatste stap. Tot 
slot is de aanleiding legitiem: men wil ruimte laten in het hoofdhuis ten 
behoeve van museum en ‘collectief’ gebruik en ruimte maken voor privaat 
wonen elders. Gezien de hoge en bijzonder authentieke interieurwaarden 
is deze keuze te rechtvaardigen.       
 

      Behoefte aan meer informatie en procesvoorstel 
Het bouwplan geeft ruim voldoende houvast en is op onderdelen goed 
uitgewerkt. Op onderdelen is behoefte aan meer informatie. Gezien het 
aantal vragen en de aard er van is het voorstel op locatie het plan door te 
nemen en de uitgangspunten te bespreken. De belangstelling gaat vooral 
uit naar het installatieconcept en de gevolgen voor de architectuur. Aan de 
orde zijn de volgende zaken: 
 

o Nieuwe technieken en installaties 
In het huis worden nieuwe technieken en installaties aangebracht. 
Is gekozen voor de meest logische opstelplaats voor apparatuur, 
etc.In basis is dat goed voorstelbaar. Wel is er behoefte aan 
aanvullende informatie. De volgende zaken worden genoemd: 

  Plafondverwarming: in onder andere de gangzone op de 
begane grond wordt plafondverwarming toegepast. Dat 
lijkt een nieuw verwarmingsconcept te zijn (was 
heteluchtverwarming?). Met dit nieuwe concept worden 
nieuwe verwarmingselementen in het zicht aangebracht. 
De verwachting is dat dit invloed heeft op de 
ruimtebeleving van met name de begane grond. Het 
verzoek is informatie aan te leveren over de omvang, 
kleur en uitstraling (Jaga Briza 22) 

  Ltv convectoren: her en der worden Ltv convectoren 
geplaatst. Het verzoek is details aan te leveren over de 
elementen wat betreft de maatvoering en kleur.  
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  WTW-unit: Het is nog onbekend wat de invloed is van de 
WTW-unit in het portaal van het huis. De verwachting is 
dat er een veelvoud aan leidingen en pijpen worden 
aangebracht.  

  Techniek inbouwpakketten: Het verzoek is informatie aan 
te leveren over de afvoer van de riolering en mechanische 
ventilatie bij de inbouwpakketten (badkamer en toilet).  

  Opstelplaats boiler: op de zolder is een boiler (1000 liter) 
voorzien. Is dit constructief zonder meer mogelijk of zijn 
er aanvullende versterkingsmaatregelen te verwachten? 

  Pantry: het verzoek is informatie aan te leveren t.a.v. de 
materialisering van de pantry.  

 
o Bouwkundige wijzigingen en verduurzaming 

Het is goed te zien dat de spouw niet geïsoleerd wordt. Er is 
immers al scheurvorming door thermische spanning. De 
verwachting is dat dit verergert als er spouwisolatie wordt 
toegepast. 
 
Over het lichtdrukhuis worden de volgende opmerkingen in 
willekeurige volgorde gemaakt:  

  Het detailleringsvoorstel D3_05n is in basis goed 
voorstelbaar. Vraag is of de kap met het kraalprofiel 
origineel is? N.a.v. detail D3_04n en b is de vraag of de 
spouw asbest bevat?  

  Het detail D1_03n en b overtuigd. De meerlaagse 
isolatiefolie op het schuine dak is akkoord. Wordt tevens 
de zoldervloer geïsoleerd? 

  Het detail D1_01n en b is in basis akkoord. Vraag is of de  
detaillering van de rollaag verdwijnt? Daarnaast wordt er 
aandacht gevraagd voor het legpatroon van de 
isolatieplaat. 

  Bs3-11 gevels en doorsneden lichtdrukhuis: in doorsnede 
is isolatie ingetekend, in de detaillering echter niet. 

  D3_03n en b: lichtdrukhuis: de isolatielaag van 20mm 
wordt vervangen door 90mm PIR. Gezien de details lijkt 
dit een aanvaardbare wijziging. Mocht hier alsnog 
spouwisolatie overwogen worden, dan is het advies dit 
niet te doen.  

 
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan geen afbreuk doet aan 
de cultuurhistorische waarden van het pand. Het advies is de bouwvergunning te 
verlenen met daaraan verbonden het hierboven genoemde voorschrift. 
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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, 
 
 
 
 
 

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

