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Bijlagen 

0 

Op 6 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:  

-   Aandacht voor constructieve berekeningen voor het aanbrengen van de 

kelder onder het gebouw; 

-   Nadere informatie over de bouwfysische aspecten die verband houden met 

de na-isolatie van het gebouw. 

 

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 plan houdt een verbouwing in van een van de gebouwen van de voormalige 

dakpannenfabriek De Valk te Echt. Het betreft Loods 14 waarin ambachtelijke 

bedrijven zullen worden gehuisvest. In deze loods wordt een kelder gemaakt en 

er wordt een verdiepingsvloer aangebracht. 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

Nadat de dakpannenfabriek op deze locatie zijn toekomst had verloren is het 

gebouw in een grote gebiedsgerichte herontwikkeling betrokken. De resterende 

gebouwen van de frabriek krijgen nieuwe functies hetgeen toe te juichen is.  

Helaas is besloten om de grote hal op het middenterrein te slopen. Desondanks is 

het een goede ontwikkeling dat een herbestemming van de resterende 

onderdelen wordt gerealiseerd.  

Wat het onderhavige gebouw betreft, op de tekeningen aangeduid met Loods 14, 

is een herbestemming tot ambachtelijke bedrijfsvoering aan de orde. Hiervoor 

moeten enkele bouwkundige ingrepen worden verricht. 

In de oorspronkelijke hoge ruimte wordt een verdiepingsvloer aangebracht, die 

helaas het zicht op de interne hoogte wegneemt. Daarnaast geeft dit plan meer 

functionele potentie aan het gebouw zelf.  

Ook wordt in de loods een kelder aangebracht. Deze kelder vraagt om zorgvuldige 

bouwkundige en constructieve oplossingen. De bestaande fundering van het 

gebouw moet zich kunnen verhouden tot de verdiepte kelder. 

Aan de gevel aan het plein worden een nieuwe toegang gecreëerd. Deze wordt 

van een bestaande opening gekopieerd.  Deze ingrepen zijn toelaatbaar en geven 

een nieuw ritme aan de lange gevel. 

Vanuit een optiek van isolatie van het gebouw vraag ik aandacht voor het 

bouwfysische aspect. De nieuwe gevelopeningen en enkele gevelopeningen die 

nieuw gevuld worden, zijn thermisch geïsoleerd. Niet aangegeven is dat de 

overige onderdelen worden geïsoleerd. Indien er condens optreedt bestaat kans 

op schade in de constructie in de vorm van rotting en schimmelgroei.  

 

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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http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26073530/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

