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Geacht college, 
 
  
Op 20 september 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument.1 U heeft mij daartoe de aanvraag 
om een omgevingsvergunning toegezonden. 
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieraan verbind ik 
een echter een aantal voorwaarden: 
 

   Behoud karakteristieke glooiing dakkap d.m.v. juiste afmeting 
isolatieplaten; 

   Tijdens de realisatie wordt toegezien op het correct aanbrengen van de 
isolatie aan binnenzijde (ten aanzien van dampremmende folies, 
aansluiting isolatiepakket en luchtdicht afdichten van naden); 

   De luchtspouw zoals nu in detaillering voorgesteld achterwegen laten.  
 
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 
Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor het realiseren van een 
woning in het stalgedeelte van boerderij Kooilust.   

 
1 Op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 
samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Motivering  
Algemeen 
Graag wil ik beginnen met het bedanken van de aanvrager voor de ontvangst en 
de rondleiding (d.d. 14 juli 2021) in boerderij Kooilust en de zorgvuldig 
ingediende aanvraag. Op basis van onze eerste opmerking ter plekke is het plan 
aangepast en aangevuld met een Bouwhistorische opname (Bureau Helsdingen, 5 
mei 2022). Deze opname geeft een heldere weergave van de bouwgeschiedenis 
van de rijksmonumentale hallenboerderij. Ik onderschrijf de cultuurhistorische 
waarden die in dit onderzoek zijn beschreven. Op 14 juni 2022 is het aangepaste 
plan in het Bouwplanoverleg besproken, waarna de laatste wijzigingen zijn 
doorgevoerd.  
 
Boerderij Kooilust, gesitueerd aan een van de langste boerderijlinten van de 
provincie Utrecht, dateert uit de 17e eeuw. In de 18e eeuw is de boerderij 
verlengd en in de 19e eeuw zijn verdere aanpassingen doorgevoerd. In 1925 is de 
gehele voorgevel vervangen en tot slot heeft de boerderij in 1967 de laatste 
ingrijpende wijzigingen ondergaan.  
 
Exterieur 
De wijzingen omvatten het toevoegen van een entree aan de zijgevel van de 
boerderij, het toevoegen van een aantal dakvensters en het aanbrengen van 
nieuw riet door middel van de schroefdakmethode. De toegang die in 1967 is 
aangebracht wordt verbreed om zo toegang te verschaffen tot de nieuwe 
woningen. Hoewel de verhouding van de boerderij hiermee enigszins wordt 
aangetast, namelijk een kort voorhuis met een lang stalgedeelte, is deze locatie 
het meest wenselijk voor een toegang omdat hier reeds (verstorende) wijzigingen 
zijn doorgevoerd. Ten behoeve van de nieuwe woonfunctie is daglicht in de kap 
noodzakelijk. Het aantal dakvensters en de afmetingen hiervan zijn ondergeschikt 
aan het met riet gedekt dakoppervlak en tasten het karakter hiervan niet aan. Ik 
kan me dan ook in voorliggend voorstel vinden.  
Het rietdekken door middel van de schroefdakmethode brengt echter wat 
aandachtspunten mee. Vanuit het oogpunt van monumentenzorg heeft het de 
voorkeur het riet op traditionele wijze te dekken, zodat het vakmanschap en het 
ambacht van het riet dekken in ere gehouden kunnen worden en de 
karakteristieke uitstraling met natuurlijke glooiingen en het zicht op het riet van 
binnen uit behouden kunnen blijven. Het toepassen van een schroefdak is gezien 
de aard en architectuur, en het (beoogde) gebruik van het monument hier gezien 
de eisen aan brand en comfort denkbaar. Als voorwaarde hieraan stel ik echter 
met zorg de afmetingen van de isolerende beplating te kiezen zodat deze de 
karakteristieke glooiing van de kap kan volgen. Graag zie ik hier een passend 
voorstel voor tegemoet.  
 
Interieur 
Op de begane grond van het stalgedeelte wordt de keuken en woonkamer, 
bijkeuken, badkamer en eerste slaapkamer gerealiseerd. Hoewel het open 
karakter van de deel niet in zijn geheel beleefbaar meer zal zijn blijft deze 
grotendeels wel aanwezig. Door het in het zicht houden van twee houten gebinten 
en de pompbak behoudt het stalgedeelte haar karakter. Op de verdieping worden 
nog twee slaapkamers en een badkamer toegevoegd. Hierbij is de historische 
kapconstructie leidend bij de verdeling van ruimten. Ook hier blijft de houten 
constructie in het zicht. Ik ben positief over voorliggend voorstel.  
 



 
 
 
 

 Pagina 3 van 4 

Onze referentie 

1298866 
 

Duurzaamheid 
Het plan voorziet in het reduceren van het thermisch verlies door de historische 
schil door deze aan de binnenzijde van isolatiemateriaal te voorzien. Ik kan 
instemmen met het voornemen van isolatie aan de binnenzijde. De wijze waarop 
is echter van cruciaal belang. Als voorwaarde stel ik dan ook dat tijdens de 
realisatie wordt toegezien op het correct aanbrengen van dampremmende folie op 
gevels en kozijnen, het voorkomen van koudenbruggen door goede aansluitingen 
van het isolatiepakket en het luchtdicht afdichten van naden. Het toevoegen van 
een luchtspouw is echter niet wenselijk omdat zo eventuele damp zich vrij door 
de constructie kan bewegen. Ik adviseer dan ook deze achterwegen te laten.  
 
Ter informatie geef ik graag mee dat het foutief aanbrengen van het 
isolatiepakket schade kan meebrengen aan het aanwezige historische materiaal 
als voegwerk, metselwerk, houten balken en detaillering. Buitengevels zullen 
doordat de muur nu niet van binnenuit ‘verwarmd’ wordt moeilijker opdrogen na 
periodes van regenval. Voor gevels gelegen op het noorden en/of met kwetsbare 
voegen en relatief zachte stenen bestaat gerede kans dat met vorst sprake kan 
zijn van uitvallend voegwerk en afschilferende stenen.  
Voorgenoemde risico’s kunnen enkel worden geminimaliseerd door een uiterst 
zorgvuldige uitvoering van het luchtdicht afsluiten van het binnenklimaat middels 
de voorziene dampremmende folie op de bestaande gevels en kozijnen. Een extra 
uitdaging betreft hierin de diverse aansluitingen op aanwezige vloeren, 
kozijnlijsten en plafonds welke nooit geheel waterpas zijn of goed aansluiten. De 
aansluitingen van het isolatiepakket op de kozijnen zijn eveneens kritische details 
daar er weinig ruimte is de dagkanten met een isolerend materiaal te voorzien 
waardoor koudebruggen ontstaan met risico op condensatie. Het goed kunnen 
ventileren van verblijfsruimten en met name de natte ruimten is daarbij 
belangrijk. Vermijd zoveel mogelijk holten, zet de isolatie door tot tegen het 
metselwerk en dicht naden luchtdicht af zoals opgegeven door de betreffende 
leverancier. Ook het binnen-schilderwerk is hierbij zeer belangrijk daar deze de 
luchtdichte afsluiting vormt van het hout welke in direct contact staat met de 
gemetselde buitengevels. 
 
Samenvatting advies 
Het voorliggende plan is passend binnen het rijksmonument en tast het karakter 
van de boerderij minimaal aan. Tegen de nieuwe rietdekking heb ik in dit geval 
geen bezwaar, mits hiervoor de juiste materialen worden toegepast. Ten aanzien 
van duurzaamheid stel ik echter een aantal voorwaarden aan de wijze waarop het 
nieuw isolatiepakket wordt aangebracht, omdat dit van cruciaal belang is voor 
zowel het functioneren van de isolatie als voor het behoudt van het monument.  
 
Aanbevelingen 
Uitvoeringsrichtlijnen rietdekking 
Graag verwijs ik u naar de Uitvoeringrichtlijn Riet (URL4004) van de Stichting 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM). In de paragrafen 
3.6 en 3.7 zijn specifieke richtlijnen over het aanbrengen van een onderschoten 
kap te vinden.   
 
  

https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/url4004
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Onderhoud riet 
Na verloop van tijd verweert de buitenste laag riet en kunnen er algen en mossen 
op komen. Algen en mos hebben een negatieve invloed op de levensduur van het 
dak, omdat ze een afsluitende laag op het dak vormen. Goed onderhoud verlengt 
de levensduur van het rieten dak. Het is raadzaam om de kap regelmatig op 
mossen en algen te checken en deze zo nodig te verwijderen. Het is goed te 
beseffen dat schaduw en hoge bomen in de buurt de groei van algen bevorderen. 
Ook loont het om na storm- of vogelschade het riet zo snel mogelijk te repareren.  
 
Brandpreventie boerderijen 
Graag maak ik u attent op onze brochure Brandpreventie voor historische 
boerderijen.   
 
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 staatssecretaris 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 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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