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Bijlagen 

0 

Op 11 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 met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

 Een houten afrastering te maken aan de noordzijde van het speelveld; 

  Goede archeologische begeleiding van de werkzaamheden; 

  Gebruik van worteldoek om het ontstaan van kuilen bij de palen te 

voorkomen en tegen het inzakken van het talud. 

 

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 

Op de locatie van de historische moestuin en bloementuin wordt een aantal 

speeltoestellen aangelegd. Een deel van de speeltoestellen komt op het 

binnentalud van de vestingwal (escarpe) te staan. Rond de speeltuin wordt een 

nieuwe haag en heesters aangeplant. De bodem wordt geroerd door de fundering 

van palen en het opwerpen van val- en speelzand.  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

De historische moestuin en bloementuin liggen op het voorburchtterrein van 

kasteel Loevestein nabij het talud van de vestingwal. De plaats van de moestuin 

is op oude foto’s te herkennen maar de huidige moestuin is nog niet zo oud. In 

2012 is hier 40 cm grond opgebracht. 

 

De moestuin wordt van de rest van de voorburcht afgescheiden door een haag, 

die de precieze contour van het muurwerk van de voorburcht weergeeft.  

 

Qua archeologie zijn in de buurt fundamenten van oude soldatenbarakken 

gevonden met daaronder een oudere gracht.  

 

Inrichting 

 

Op het ontwerp en de inrichting is weinig aan te merken. Het ontwerp is stoer en 

past qua materialisering goed bij de omgeving en het kasteel. Een speelterrein is 

ook belangrijk om meer bezoekers te trekken.  

De locatie van het speelterrein is logisch gekozen tegen het talud van de 

vestingwal aan en ligt beschut achter een haag en onder de bomen. Hier ontstaat 

een veilige en overzichtelijke speelplek.  

 

Ik adviseer wel tegen het gebruik van nieuwe aanplant voor het omheinen van 

het speelveld. De haag die er nu ligt, duidt een historische lijn aan, terwijl de 

nieuwe heg en de heesters aan de noordzijde nergens aan referereren. Dit maakt 

de nu nog heldere opzet van het groen als historische referentie minder 

herkenbaar en beleefbaar. Ik adviseer voor dit deel een houten hek te plaatsen 

die qua materialisering aansluit op de speeltoestellen.  

 

Gebruik 

Bij het gebruik is het van belang om de aanwezige archeologische waarden goed 

te beschermen. Een goede werkomschrijving en bestektekening is nodig om te 

kunnen zien waar de palen worden gezet en hoe gewerkt wordt. 

 

Ik adviseer te anticiperen op het voorkomen van het ontstaan van kuilen rond de 

palen door de grond te stabiliseren met worteldoek. Ook wordt daarmee 

voorkomen dat door het veelvuldig gebruik het talud inzakt. 

 

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. 

 

 

 

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


