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0 

Op 29 juli 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. Op 2 september 2020 

ontving ik aanvullende bescheiden (bouwhistorische verkenning) met betrekking 

tot deze aanvraag.  

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

-Het uitwerken van de werkzaamheden aan de gietijzeren vensters, de 

detaillering van de kapisolatie en een werkomschrijving voor eventuele 

herstelwerkzaamheden aan het monument.  

-Een nadere opgave van de in het plan te behouden historische 

interieurelementen.  

 

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 

 

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. 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/


 

 

 

 

 Pagina 2 van 3 

 

Onze referentie 

158509 

 

Het plan 

Het plan betreft het geven van een nieuwe functie aan het fabrieksgebouw dat al 

lange tijd als woonhuis met opslagruimte in gebruik is.  

In het gebouw worden 21 kleine wooneenheden ondergebracht. De belangrijkste 

aanpassingen hiervoor zijn het maken van een nieuwe indeling, het verlengen van 

de centrale gang, het isoleren van het monument, het aanpassen van de 

historische giet- of welijzeren ramen in de gevels, het vervangen van de vensters 

in de opstaande dakvlakken aan de achtergevel en aanbrengen van dakramen 

aan de voorzijde.  

 

Motivering  

Het in het centrum van Tilburg gesitueerde, laat negentiende-eeuwse 

fabrieksgebouw werd gebouwd voor Guillaume Gimbrère voor de productie van 

paraplu. De historische functie van het gebouw is nog altijd afleesbaar aan de 

lange beeldbepalende gevel met gietijzeren ramen, de poort naar het 

achterterrein en het gereconstrueerde geschilderde opschrift met de 

fabrieksnaam. 

 

Het programma van 21 kleine woonstudio’s is relatief zwaar, maar dit kan in het 

fabrieksgebouw worden ondergebracht zonder te grote impact op de 

monumentale waarden. Omdat afgezien is van individuele buitenruimten, blijven 

forse ingrepen in gevels en dak achterwege. Inwendig blijft onder meer de 

symmetrische opzet van ruimten rondom een centrale hal en de oorspronkelijke 

houten trap behouden.  

 

De aanpassing aan de giet- of welzijeren ramen, die worden voorzien van een 

extra draaiend deel, is ingrijpend, maar de oorspronkelijke vensters kunnen op 

deze wijze in de gevels gehandhaafd blijven. De in het verleden reeds aangepaste 

ramen in de voor- en achtergevel laten zien dat dit uitvoerbaar is. Ik geef wel  in 

overweging om in de gevels een of meer vensters onaangetast te laten, als 

voorbeeld van de oorspronkelijke situatie. Om recht te doen aan de inspanning 

voor het behoud van deze ramen in het gevelbeeld, adviseer ik de toe te voegen 

achterzetramen in het interieur zo rank mogelijk te detailleren.  

 

Gelet op bovenstaande kan op hoofdlijnen met het plan worden ingestemd, 

waarbij ik nog opmerk dat de werkzaamheden in de mij voorgelegde bescheiden 

niet volledig zijn uitgewerkt. Dit betreft hoofdzakelijk de volgende aspecten:  

 

-De uitvoering van de ingreep aan de vensters vraagt om nader (technisch) 

onderzoek en een nadere werkomschrijving in een plan van aanpak.  

 

-In het interieur bevinden zich nog verschillende historische binnendeuren en 

kozijnen op hun historische plek en ook enkele stenen drempels. Het handhaven 

van een deel van deze deuren lijkt niet tegenspraak met de beoogde nieuwe 

opzet van het interieur en mijn advies is dan ook deze elementen te behouden. 

 

-Details van de isolatie van het dak ontbreken in de mij voorgelegde bescheiden. 

Het plan geeft ook geen inzicht in eventueel uit te voeren herstelwerkzaamheden 

aan de vensters of het metselwerk.  
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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 

 

 

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

