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Bijlagen 

0 

Op 24 november 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.  

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 

 

Het plan 

Het plan betreft het realiseren van vier seniorenstudio’s in het voormalige 

koetshuis op het landgoed. 

 

Motivering  

Het koetshuis is gelegen op de grond van een voornaam en recent 

herbouwd landhuis. Het koetshuis is het enige rijksbeschermde onderdeel 

op het perceel. Het koetshuis herinnert nog duidelijk aan de vroegere 

allure en het functioneren van het landhuis, waarbij het transport van de 

bewoners en gasten veelal plaatsvond met paard en koets. De grote 

rijkdom van het landhuis is nog zichtbaar in de omvang en van het 

koetshuis, waar meerdere koetsen gestald konden worden. Het koetshuis 

heeft aan de voorgevelzijde drie zware gescharnierde paneeldeuren en 
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heeft een rechthoekige plattegrond van één bouwlaag met een 

mansardekap met vier dakvlakken.  

 

In voorliggend plan wordt het koetshuis herbestemd tot vier 

seniorenstudio’s. Daartoe worden de nodige wijzigingen ten behoeve van 

comfortverbetering gerealiseerd. Zo worden de paneeldeuren aan de 

voorzijde open gezet en komen er glazen deuren in de openingen. De 

wanden op de begane grond en de kap worden aan de binnenzijde 

geïsoleerd. Bestaand glas in de dakkappelen  wordt vervangen door Fineo 

6,7 of Stolker 8 mm glas. Tevens wordt in de hal, gelegen centraal aan 

de achterzijde van het koetshuis, een lift ingebouwd. In de kap, waar 

twee woonstudio’s gepland staan, worden negen dakvensters 

voorgesteld. De vijf bestaande dakramen komen te vervallen. Middels 

nieuwe tussenwanden wordt in iedere studio een natte cel en/of 

slaapkamer gerealiseerd. 

 

Het koetshuis is in het verleden al eens behoorlijk verbouwd. Hierdoor 

zijn aanwezige waarden reeds verwijderd en/of ontsierende ingrepen 

gedaan. De herbestemming tot seniorenappartementen is mede daardoor 

goed mogelijk en behoeft ook geen dusdanig ingrijpende wijzigingen dat 

de belangrijkste en waardevolste structuren van het koetshuis aangetast 

worden.  

 

Een ingrijpende wijziging is het semipermanent openzetten van de 

garagedeuren en het plaatsen van glazen puien. Hierdoor verandert het 

aanzicht van het koesthuis aanzienlijk. Het is goed dat de huidige deuren 

op hun plek behouden en bruikbaar blijven. De glasinvulling wordt sober 

en terughoudend ingepast, waardoor de visuele impact op het monument 

zo veel mogelijk wordt beperkt. De terug liggende positionering van de 

glasinvulling zorgt voor voldoende dieptewerking in de gevel. 

 

De voorgestelde negen dakramen vervangen de vijf bestaande dakramen. 

Omdat alle nieuwe dakramen dezelfde afmetingen kennen, ontstaat een 

rustiger beeld. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. 

Ik adviseer echter om een kleiner formaat dakraam te plaatsen, waarbij 

de breedte niet groter is dan 70 CM. Ook adviseer ik om het voorgestelde 

type (Velux classico) te vervangen door een meer passender ontwerp. 

Hierbij valt te denken aan het type Cast PMR of Ferolux. 

 

De twee voorgestelde vensters aan de voorzijde hebben een nadelig 

effect op het aanzicht van het koetshuis. Ik adviseer daarom de vensters 

aan de voorzijde achter wege te laten. Hierdoor blijft de kap aan de 

voorzijde met de voorname en rijk geprofileerde dakkapellen herkenbaar 

en behouden. Om te voorzien in de daglichtbehoefte kan ik wel 

instemmen met de beglaasde onderlichten in de dakkappelen.  

 

Wat nog niet duidelijk is, is waar de nieuwe dak doorvoeren ten behoeve 

van de ventilatie komen. Deze zijn niet ingetekend. Ik adviseer deze 

minimaal in aantal en formaat uit te voeren en bij elkaar in het dakvlak te 

plaatsen, niet te dicht bij de nok en niet aan de voorzijde van het 

koetshuis.  
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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 minister 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 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

Adviseur Architectuurhistorie 
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