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Bijlagen 

0 

Op 15 oktober 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van 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). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

 Het nader uitwerken en verduidelijken (d.m.v. details en historische 

onderbouwing) van het plan voor het vervangen van de ramen in de 

voorgevel en achtergevel. 

 Het transparant uitvoeren van de wand in de toegang tot de opkamer. 

 

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. 

 

Het plan 

Het voorgelegde plan betreft het met een aanbouw aan weerszijden 

uitbreiden van het poortgebouw van de ‘Rendierhoeve’ en het 

moderniseren van de voormalige dienstwoningen die zich in het gebouw 

bevinden. Tevens wordt, door het verwijderen van een historische 

scheidingswand op de verdieping, een derde woning gecreëerd. In de 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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aanvraag worden verder werkzaamheden beschreven en in beeld 

gebracht die het wegwerken van achterstallig onderhoud en het na-

isoleren van het gebouw tot doel hebben.  

 

Motivering  

Ten aanzien van het monument waar de aanvraag betrekking op heeft, 

kan aangegeven worden dat het een poortgebouw in sobere neogotische 

stijl betreft dat toegang geeft tot een ommuurd kloostercomplex. Het 

kleine klooster werd aan het begin van de twintigste eeuw vanuit de adbij 

Koningshoeven gesticht om als huisvesting te dienen voor gevluchte 

Trapistinnen uit Frankrijk. Na vertrek van deze gemeenschap heeft het 

complex verschillende andere functies gekend. Het besloten karakter van 

het terrein en de hoofdopzet van de gebouwen is hierbij onveranderd 

gebleven.  

 

In mijn beoordeling van de aanvraag ga ik uit van het in het vooroverleg 

geschetste concept, waarin de woningen onderdeel zullen blijven 

uitmaken van het voormalige kloostercomplex en de nog nader te 

ontwikkelen plannen voor gebruik en herontwikkeling daarvan. In dit 

advies beoordeel ik of de ingrepen aan het poortgebouw voldoende 

rekening houden met de toegeschreven monumentale waarden.  

  

In het ontwerp voor de herindeling van het interieur en de uitbreidingen 

aan weerszijden aan het monument, blijft de symmetrische opzet van het 

monument in tact. De serre-achtige aanbouwen zullen in het totaalbeeld 

niet te veel op de voorgrond treden. Met het slopen van de bestaande 

aanbouw aan de linker woning gaan geen monumentale waarden 

verloren. Ook van binnen wijzigt het kleinschalige karakter van de 

woningen niet. Nog aanwezige interieurelementen, zoals een opkamer, 

een schoorsteenmantel, trappen en binnendeuren, blijven gehandhaafd. 

De indeling van de gevels blijft grotendeels als bestaan, waarbij enkele 

ingrepen uit het verleden ongedaan worden gemaakt. De woningscheiding 

op de verdieping komt te vervallen; de aanwezige kamers worden met 

elkaar verbonden tot een derde appartement. Dit heeft geen grote 

ingrepen op de begane grond tot gevolg en de beide trappen in de 

woningen zullen blijvend verwijzen naar de oude toestand. In mijn 

afweging speelt een belangrijke rol dat in het dak van het poortgebouw 

geen dakramen worden aangebracht, zodat dit zijn gesloten karakter 

blijft behouden. In de poort blijven het hek en de houten poortdeuren op 

hun bestaande plaats aanwezig. Uit de werkomschrijving blijkt een 

zorgvuldige werkwijze ten aanzien van de bouwkundige aanpassingen en 

restauratie. Wel vragen de plannen voor het isoleren en aanbrengen van 

nieuwe installaties, waaronder een warmtepomp, om extra aandacht in 

de uitvoering. In de uitvoering zal rekening gehouden moeten worden 

met de eenvoudige ambachtelijke detaillering van het historische 

interieur, bijvoorbeeld door te kiezen voor een zo dun mogelijk 

isolatiepakket. In de werkomschrijving is sprake van het voorleggen van 

verschillende uitvoeringsaspecten aan de directievoerder. Ik ga ervan uit 

dat dit betekent dat de werkzaamheden worden begeleid door de 

betrokken (restauratie)architect en de monumentendeskundigen van uw 

gemeente. Het is verder positief dat rekening wordt gehouden met het 
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documenteren van het historische kleurgebruik in de woningen en dat 

deze informatie wordt gebruikt voor het bepalen van het schilderwerk bij 

de restauratie.  

 

In het plan is ook een ontwerp opgenomen voor de aan de woningen 

grenzende buitenruimte, waarbij elke woning een uniforme door hagen 

afgescheiden erfje wordt toebedeeld. Deze aanpak is positief en draagt bij 

aan het symmetrische beeld en aan de samenhang met het 

kloostercomplex.  

 

De aanvraagstukken geven mij aanleiding tot twee kritische opmerkingen 

en aanbevelingen ten aanzien van de uitwerking van het plan. Het gaat 

om: 

 

1. de omgang met het vervangen van ramen in de gevels en de 

uitwerking van het plan op dit punt. In het plan is aangegeven dat 

niet oorspronkelijke vensters worden vervangen door nieuwe 

vensters met isolatieglas. Ten aanzien van de begane 

grondvensters in de voorgevel roept dit geen vragen op. Echter, 

een nadere (historische) onderbouwing van het vervangen van de 

vensters op de verdieping van de voorgevel en de achtergevel 

ontbreekt. Verder merk ik op dat niet alle details van de nieuwe 

vensters zijn gegeven. Wat betreft de te handhaven vensters 

adviseer ik achterzetbeglazing of het toepassen van een dun 

isolatieglas, waarbij de bestaande detaillering van de ramen niet 

wijzigt. Het is wenselijk om dit in de aanvraag concreet te laten 

aangeven.  

2. het afscheiden van de opkamertrap door een gesloten wand. Het 

maken van een nieuwe toegang tot de opkamer vanuit de 

slaapkamer is acceptabel wanneer de nieuwe doorgang bescheiden 

blijft en de oude toegang niet wordt aangetast. Ik adviseer 

daarom een transparante wand toe te passen in de oude 

opkamertoegang, zodat de historische situatie goed herkenbaar 

blijft.  

 

Ik adviseer u deze voorwaarden te bespreken met de aanvrager en te 

laten verwerken in het plan.  

 

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 minister van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

Vragen 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25858827/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl
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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 

 


