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Geacht college, 
 
Op 27 oktober 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument (artikel 2.26, derde lid, van de Wet 
algemene bepalingen (Wabo) en 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 vergunning vooralsnog niet te verlenen of een voorwaarde op te 
nemen in de vergunning om de openstaande zaken vooruitlopend op de 
werkzaamheden te verduidelijken, te wijzigen en uit te werken op tekening, 
namelijk: 
- de ramen donkergroen afwerken in plaats van wit en geen plakroeden toe te 

passen; 
- de leidingen niet in te frezen in het historisch metselwerk maar reversibele 

toevoegen in de voorzetwand; 
- het documenteren van de afwerking van de te slopen (historische) 

binnenwanden; 
- het verduidelijken en beoordelen van sloopwerkzaamheden (rondgang en 

slooptekening); 
- het verduidelijken en beoordelen van de technische staat van pannen, riet, 

hout en metselwerk (technische inspectie/ gebrekentekening); 
- het verduidelijken en beoordelen van de detaillering van het nieuwe raamhout 

en het glas (detailtekening bestaand/nieuw); 
- het verduidelijken van de in- en uitblaasroosters voor de WTW (tekening). 
 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Ik adviseer deze nadere uitwerking van het plan te laten begeleiden door de 
toezichthouder. Deze kan gebruik maken van de expertise van de 
erfgoedambtenaar van de gemeente, de onderzoeker van het rapport en/of uw 
wettelijke adviseurs. 
 
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. 
 
Opgave  
De voorliggende opgave betreft in stand houden, gedeeltelijk reconstrueren, 
wijzigen en verduurzamen van het rijksmonument. Het voornemen is getoetst aan 
het bestemmingsplan (12/8/2022). Het voornemen voldoet niet doordat de 
woning in omvang wordt uitgebreid. 
 
Monumentale waarde  
De bescherming van het rijksmonument heeft betrekking op de kolonie-woning. 
Ter verduidelijking van de monumentale (kern)waarde is aangeleverd Majoor van 
Swietenlaan 5 Frederiksoord cultuurhistorische waardering (27 juli 2022). De 
bevindingen zijn gebruikt voor de voorliggende planvorming.  
 
De kolonie-woning is gebouwd aan het begin van de 19e  eeuw (1819) als oudste 
type koloniewoning. De woning bestaande uit een bouwlaag met een kap, 
kenmerkt zich door een hoge linker zijgevel, een lage rechter zijgevel en een 
ongelijke voorgevel, gedekt met riet. De ongelijke voorgevel is in 1947 
symmetrisch gemaakt door de (gemetselde) rechter hoek te verwijderen. In de 
hoge linker zijgevel bevindt zich een voordeur met links twee vensters en rechts 
een venster. Mogelijk is dit wijziging uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
waarbij het stalgedeelte is versteend, het woongedeelte vergroot, de deur en het 
rookkanaal zijn verplaatst en de ramen zijn vervangen door zesruits schuiframen. 
Het venster uiterst links in de gevel betrof in die periode een houten deur als 
toegang tot het resterende stal/ schuurgedeelte. Dit resterende (houten) gedeelte 
is later (1977?) ook versteend waarbij de deur is gewijzigd in een venster ten 
behoeve van een slaapkamer. Alle ramen en de voordeur in de gevels zijn 
nogmaals vernieuwd na de tweede helft van de 20e eeuw (1977?), waarbij de 
roeden verdeling en het schuifsysteem verloren is gegaan. De gesloten (voor)deur 
is gewijzigd in een glasdeur (1977?) en er is een vaste trap toegevoegd naar de 
zolder. In het interieur zijn nog maar weinig historische afwerkingen aanwezig. 
Wel dateren delen van de structuur nog uit de 19e eeuw.  
 
De monumentale (kern)waarde van het rijksmonument is gelegen in: 
- beeldwaarde: de verschijningsvorm en beleving van een kolonie-woning van 

het oudste (asymmetrische) type, gewijzigd in de tweede helft van de 19e 
eeuw.  

- materiaalwaarde: de toegepaste materialen, constructie en detaillering uit de 
eerste kwart van de 19e eeuw en de latere wijzigingen vermoedelijk aan het 
einde van de 19e  eeuw. 
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Ingreep  
Ter verduidelijking van de ingreep zijn aangeleverd: 
- restauratie- en verbouwplan AM21103 (20 juli 2022) 
- AM21103 verbouw koloniewoning Majoor van Swietenlaan Frederiksoord (23 

1296437 augustus 2022) 
- Tekeningen bouwvoorbereiding 00 situatietekening; 01 plattegronden, gevels 

en doorsneden (17/10/2022), principedetaillering Bv-41 (21/10/2022), H-01 
huidige toestand: plattegronden, gevels en doorsneden (3.5.2022); 

- Rapport toetsing bouwbesluit verbouw van een koloniewoning aan de Majoor 
van Swietenlaan 5, Frederiksoord (17/10/2022) 

 
Uit de aangeleverde stukken zijn de volgende werkzaamheden te herleiden:  
- sloop: zuidwestgevel voormalig woonhuis, voorzetwanden, plafondafwerkingen, 

dakbeschietingen, betimmeringen zonder monumentale waarde, (delen van) 
binnenwanden, binnenkozijnen, begane grond vloer achterhuis, buitenkozijn 
slaapkamer zuidwestgevel, plakroeden, dakramen, voor en achterdeur, 
installaties, asbest; 

- technische instandhouding: riet, pannen, kozijnen, metselwerk; 
- (nieuw) gebruik: het wijzigen van de gevel en de plattegrond, het afwerken van 

de binnenwanden; 
- energie besparen:  

o een betonvloer in het voormalige achterhuis;  
o na isoleren van de kap aan de binnenzijde tussen de sporen 

(rockwool, dampremmende folie);  
o na isoleren van de buitengevels met een voorzetwand aan de 

binnenzijde (rockwool, dampremmende folie);  
o na isoleren van het plafond van de kelder (tussen de balken, geen 

dampremmende folie);  
o het vernieuwen van de vensters met ‘monumentglas’. 

- energie opwekken: pv panelen berging 
- ventileren: WTW  
 
Gevolgen van de ingreep voor de monumentale waarde  
Het slopen van onderdelen zonder een monumentale waarde (voorzetwanden, 
dakramen, plakroeden etc) ) is geen wezenlijk verlies. Het restauratie- en 
verbouwplan (10.1) geeft inzicht in deze werkzaamheden door voor de te 
behouden onderdelen te verwijzen naar het cultuurhistorisch onderzoek. Hoewel 
deze verwijzing te waarderen is, is de verwachting dat dit onderzoek deze voor de 
uitvoering niet expliciet genoeg is voor de waarde van onderdelen bijvoorbeeld 
vensters, deuren, binnenwanden, vloeren en plafonds. Verder zijn niet alle 
monumentale waarde zichtbaar en bekend, met name als het gaat om verborgen 
afwerkingen in het interieur. Om die reden is het advies aan u een rondgang te 
houden onder leiding van de toezichthouder, voorafgaand aan de sloop, om de 
onderdelen na te lopen op de (verborgen) monumentale waarde en de te slopen 
onderdelen zonder waarde duidelijk te merken. Het is aan te bevelen de 
bevindingen van de rondgang vast te leggen op de tekening, sloop- en 
waarderingstekeningen. U kunt voor de rondgang gebruik maken van de kennis 
en ervaring bij de erfgoeddeskundige van de gemeente, de onderzoeker van het 
rapport en/of uw wettelijke adviseurs. 
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Het restauratie- en verbouwplan (10.1) geeft ook inzicht in het uitgangspunt voor 
de technische instandhouding (conserveren/ repareren of vernieuwen) van de 
monumentale onderdelen, overeenkomstig de bestaande materialen, detaillering 
en constructie. Dit uitgangspunt kan worden onderschreven. Het advies is 
afwijkingen op dit uitgangspunt te melden bij de toezichthouder, ter beoordeling 
van de erfgoeddeskundige van de gemeente, de onderzoeker van het 
cultuurhistorisch onderzoek en/of uw wettelijke adviseurs. Hetgeen ontbreekt in 
het plan is een technische inspectie/ gebreken tekening ter ondersteuning van de 
keuze voor conserveren/ repareren of vernieuwen. Deze keuze wordt gemaakt 
aan de hand van de technische noodzaak. De inspectie is met name van belang 
voor de categorie te vernieuwen onderdelen zoals bijvoorbeeld de dakpannen en 
de rieten dakbedekking. Zijn de bestaande pannen slecht of niet monumentaal? 
Voor de nieuwe pan is gekozen voor de gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse 
pan. Het advies is de technische staat/ gebreken te laten verduidelijken op 
tekening na de rondgang ten aanzien van sloop. Dit als uitgangspunt te nemen 
voor de mate van vervanging. 
 
Het voornemen de verdwenen hoek terug te brengen is goed bespreekbaar 
(reconstructie). Op basis van de aangeleverde informatie kan de conclusie 
getrokken worden dat deze hoek onderdeel heeft uitgemaakt van het 
oorspronkelijke ontwerp. Het terugbrengen van deze hoek herstelt de beleving 
van het oudste type kolonie woning met een asymmetrische voorgevel. De 
aanheling van de hoek wordt uitgevoerd in een baksteen die aansluit in afmeting 
en structuur met de bestaande baksteen en metselverband. Het voegwerk 
overeenkomstig het bestaande voegwerk. Het advies is te kiezen voor een kopie 
(reconstructie) en deze identiek aan de andere gevels na te isoleren. 
 
De gevolgen van het wijzigen van de plattegrond voor de monumentale waarde in 
het interieur oogt gering. De bestaande plattegrond is op delen gerespecteerd en 
de nieuwe functies zijn goed ingepast. Minder duidelijk is de waarde van de 
afwerking van verschillende binnenwanden. Het advies is de binnenwanden 
tijdens de rondgang te inspecteren op datering en afwerking en de bevindingen 
vastleggen op tekening. De leidingen voor elektriciteit etc. reversibel aanbrengen, 
niet in frezen in de bestaande wanden maar (reversibel) wegwerken in de 
voorzetwanden. 
 
Het vernieuwen van de vensters kan worden ondersteund mits met behoud van 
de bestaande monumentale onderdelen waaronder kozijnen en ramen. Het 
voornemen om de beeldwaarde te herstellen en het rijksmonument tegelijkertijd 
te verduurzamen kan worden gesteund mits hiermee geen monumentale waarde 
verloren gaan. De stukken geven te weinig inzicht om dit te beoordelen. Ten 
aanzien van de beeldwaarde is het advies geen plakroeden toe te passen, 
transparant en helder dun dubbel glas met een gekleurde afstandhouder en een 
schuivend bovenraam in plaats van een klepraam. Het advies is een 
(detail)tekening op te vragen (bestaand en nieuw) waarin antwoord wordt 
gegeven op bovenstaande materiaal- en beeldwaarde.  
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De na isolatie van de gevels en het dak is nader uitgewerkt in detailtekeningen. 
De opbouw van de na isolatie met een dampremmende folie aan de binnenzijde is 
in het belang voor het voorkomen van condensvorming. De spouw ter plaatse van 
gevels is niet per definitie noodzakelijk, wel bij de rieten kap. De voorgestelde 
betonvloer in het voormalige schuurgedeelte is bespreekbaar. De begane grond 
wordt voorzien van vloerverwarming en/of vloerkoeling en warmtepomp. 
Woonkamer, keuken en slaapkamers een thermostaat met naregeling. Ventilatie 
met WTW. De roosters van de in en uitblaasopeningen zijn niet uit de stukken af 
te leiden. Het advies is om inzicht te geven in de wijzigingen in de gevels/ ramen 
en dak om dit te beoordelen. De PV panelen op de vrijstaande berging is goed 
ingepast.  
 
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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