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Bijlagen 

0 

Op 9 september 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 niet te verlenen.  
In mijn eerdere advies van 2 juli 2020 heb ik gereageerd op het plan en daarbij 

de aandachtspunten benoemd die tot een positief advies kunnen leiden. Het 
voorliggende plan geeft daar ondanks enkele wijzigingen nog steeds geen 
rekenschap van. In onderstaande motivering geef ik nogmaals de belangrijkste 

kritiekpunten weer.  
 

Vervolgens benoem ik de benodigde aanpassingen in het plan die tot een positief 

advies kunnen leiden. Ik geef ook nog aanvullende voorwaarden mee indien blijkt 

dat de vergunning toch wordt afgegeven. 

 

Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 

aanvraag. 

 

Het plan 

Het plan betreft de bouw van 5 appartementen/ studio’s in de woning. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

De geschiedenis van het pand aan de Oude Koningstraat 26 gaat terug tot in de 

16e eeuw. Het vormt met Begijnenstraat 31-35 een geheel. De drie panden 

tezamen vertegenwoordigen grote ensemblewaarde. Daarnaast bezit nummer 26 

ook belangrijke situationele waarde omdat het zich op de hoek van de Oude 

Koningstraat en Begijnenstraat bevindt. In de huidige situatie is het grootste deel 

van het casco met de kelders, het opgaande muurwerk, de samengestelde 

balklagen en de tussenbalkjukken van de kap nog uit de bouwtijd. Daarmee is het 

pand heel gaaf bewaard gebleven. Ook kent het gebouw een interessante 

gelaagdheid, waarbij verschillende historische functiewijzigingen nog zichtbaar 

zijn. In de 18de of vroege 19de eeuw zijn de huidige kozijnen aangebracht, de 

schuiframen en vaste bovenlichten dateren uit de late 19de eeuw. Ook de dubbele 

deur is uit de late 19e eeuw. Voor de functie van een stalhouderij zijn in de gevel 

nog een halfrond venster en de poortdeuren aangebracht. De poort is tijdens de 

laatste restauratie vervangen voor twee vensters met klassieke schuiframen. 

 

In 1978-1980 is in het kader van de stadsvernieuwing het pand grondig 

gerestaureerd. Daarbij is in vergelijking met andere voorbeelden in Nijmegen veel 

oorspronkelijk materiaal gehandhaafd. Bij de restauratie is geprobeerd het casco 

en de interne structuur zoveel mogelijk te respecteren. Wijzigingen uit deze tijd 

zijn de dichtgezette trappen naar de kelder, het plaatsen van twee nieuwe 

vensters in de voorgevel, nieuwe vloeren, nieuwe binnenmuren op de verdieping 

en deels vernieuwen van de kap. 

 

De nieuwe plannen behelzen om in de kelder een nieuwe betonnen vloer te 

storten ten koste van de oude bakstenen vloer. Tevens wordt een nieuwe 

badkamer geïnstalleerd. Het oude trapgat wordt hersteld. Op de begane grond 

wordt een nieuwe keuken geplaatst, een opening in de wand wordt dichtgezet en 

de opening naar de kelder wordt teruggebracht. Er wordt voor isolatie en 

geluidsdemping een vrijdragend plafond aangebracht tussen de balken. In de 

kozijnen worden achterzetramen geplaatst. In de gevel worden muurroosters 

aangebracht. De losse trap naar de kelder in de gang verdwijnt en hiervoor wordt 

een deur geplaatst. De toiletvoorziening wordt verwijderd ten faveure van de 

fietsenberging. Op de eerste verdieping worden twee studio’s voorzien, waarbij 

niet-monumentale wanden en een keukenblok worden gesloopt. Er worden 

nieuwe vloeren en een vrijdragend plafond aangebracht.  

Om naar de twee studio’s op zolder te komen wordt een nieuw trapgat gemaakt. 

Daarnaast wordt voor meer lichtinval in de bestaande en nieuwe gevelopeningen 

velux dakramen toegepast. In het dak worden twee nieuwe dakramen geplaatst 

en vijf andere dakramen worden vergroot. Tussen de sporen wordt 

isolatiemateriaal aangebracht. Door het hele pand wordt nieuw leidingwerk en 

riolering aangelegd. Verder vindt achterstallig onderhoud plaats aan het stucwerk 

van de binnen en buitenmuren en het houtwerk van de vensters, kozijnen, 

trappen en deuren. 

 

Het is goed mogelijk om binnen het rijksmonument een aantal wooneenheden toe 

te voegen. Echter, vijf woningen in dit rijksmonument is te veel. Dat vraagt om 

grote ingrepen, omdat elke woning dient te worden voorzien van een keukenblok, 

badkamer en toiletvoorziening. Daarvoor dient leidingwerk en riolering door het 

hele pand te worden aangelegd en voor de ventilatie worden muur- en 

schuifroosters aangebracht. Gezien de aanwezigheid van de vermoedelijk 
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oorspronkelijke balkenplafonds op de verdiepingen, betekent deze hoeveelheid 

ingrepen voor deze herbestemming een onwenselijk zware belasting op het 

monument. In voorliggend plan is de noodzakelijke balans tussen monumentale 

waarden en de ingreep dan ook onvoldoende geborgd.  

 

De kelder is vermoedelijk het oudste bouwdeel van het pand, bezit hoge 

monumentale waarden en is kenmerkend voor dit type stadswoningen uit de 

vroeg moderne tijd. Hier is nieuw gebruik  denkbaar indien behoud van de 

monumentale waarden geborgd is. Met het nieuwe gebruik als badkamer en de 

aanleg van nieuw leidingwerk en een betonnen vloer, waardoor bestrating 

verloren gaat, worden de monumentale waarden van de kelder aangetast. 

 

Ook de nog grotendeels gesloten kap is een essentieel onderdeel van het 

monument en historisch waardevol. Van oudsher werd er uitsluitend verbleven op 

de verdiepingen, niet in de kap, die als zolder en opslagruimte werd gebruikt en 

in sommige gevallen werd verdeeld in eenvoudige meidenkamers voor 

ondersteunend personeel. Dit gegeven resulteerde in rijk vormgegeven gevels 

met onder andere fraaie kozijnen met schuiframen, grote vensters en een sobere 

en gesloten kap daarboven. Dit monument is daar een voorbeeld van. Deze 

gesloten kap is nog grotendeels in tact en dient dan ook zoveel mogelijk 

behouden te blijven. Het aanbrengen van zes dakramen aan de voorzijde voor 

meer daglichttoetreding vormt een aantasting van het dakvlak en zijn te 

ingrijpend voor het monument.  

 

Het forse programma doet daarmee te veel afbreuk aan het gebruik en de 

monumentale waarden van het pand. 

 

Mogelijke planaanpassing 

 

Het belangrijkste advies is om het aantal wooneenheden terug te brengen naar 

drie. Dat zorgt voor een veel rustiger programma en beter gebruik van het 

rijksmonument. Het monument vraagt om een kwaliteitsverbetering, maar dat 

wordt niet bereikt door de realisatie van een groot appartement op de begane 

grond en vier kleine studio’s op de verdiepingen. Zo hoeft er bij drie units veel 

minder historisch materiaal, zoals balklagen doorboord en muren weggehakt te 

worden. Door niet twee studio’s maar slechts één studio op de derde etage te 

situeren en de nok eventueel voor berging te gebruiken, kan ook het aantal 

dakramen worden teruggebracht. Door de badkamer op de begane grond te 

plannen, hoeft de kelder niet te worden gebruikt voor bewoning. 

Ik kan bij drie wooneenheden, een op elke verdieping, akkoord gaan met de 

plannen.  

 

Aanvullende voorwaarden 

 

Mocht u in uw belangenafweging toch akkoord willen gaan met dit plan dan zou ik 

u graag nog een aantal zaken willen meegeven. 

 

In de plannen wordt ook gerept over gevelreiniging. Echter hoe dit gaat gebeuren 

is niet duidelijk. Je wilt voorkomen dat door verkeerd handelen de mogelijk nog 

aanwezige gevelreclame aan de voorkant straks kwijt is. Hetzelfde geldt voor het 

herstellen van en het bepalen van het kleurgebruik voor de vensters, kozijnen, 

trappen en deuren. Ik heb hiervoor geen werkomschrijving en ook geen 
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kleurvoorstel, gebaseerd op kleurhistorisch onderzoek, of verftechnisch advies  in 

de stukken aangetroffen. Dat zou voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden er wel moeten liggen. Er wordt in de plannen vermeld dat een en 

ander met de monumentencommissie wordt besproken. Dit lijkt mij zonder een 

concreet en onderbouwd voorstel voor deze planonderdelen, niet werkzaam.  

Overleg met de monumentencommissie op zich is natuurlijk prima, maar niet ter 

vervanging van een planvoorstel en daarbij behorend vooronderzoek.  

 

Ik adviseer duidelijkheid te laten geven over de genoemde gevelreiniging.  

 

Ik adviseer om voorafgaand aan de werkzaamheden een kleuradvies te laten 

opstellen voor kozijnen, deuren en trappen.                                   

 

Ik adviseer om de genoemde restauratiewerkzaamheden aan te laten sluiten op 

de Uitvoeringsrichtlijnen van de ERM. 

 

Ik adviseer om goed te borgen dat de afdeling monumentenzorg en de 

toezichthouder betrokken zijn bij de uitvoering van de 

restauratiewerkzaamheden. 

 

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, 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25433045/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

