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Contactpersoon 

  

  

Onze referentie 

164401 

 

Olonummer 

4924717 

 

Bijlagen 

0 

Op 26 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 te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

- Voor de boerderij zie ik graag aanvullende tekeningen tegemoet. 

-  Een nadere toelichting op de brandwerendheid van beide gebouwen dient te 

worden nagestuurd. 

- Een rapport met constructieve gegevens dient eveneens te worden 

nagestuurd. 

- Het leveren van een uitleg over de restauratie van kolenzandsteen. 

 

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. 

Helaas ontbreken enkele stukken bij de aanvraag: een uitgebreid bouwhistorisch 

rapport, een constructierapport met berekeningen, een rapportage over flora en 

fauna.  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Het plan 

Het plan betreft een reconstructie van kasteel Oost en bijbehorende boerderij, 

met behoud van de huidige monumentale waarden. In het kasteel en de boerderij 

wordt een hotel gerealiseerd. 

Het plan is dit jaar enkele malen in een preadvies-fase besproken met gemeente, 

steunpunt Archeologie en Monumenten, de eigenaar en het architectenbureau. 

Op 27 mei 2020 heb ik een preadvies geschreven met daarin de belangrijkste 

uitgangspunten voor een restauratieplan. Dit preadvies dient in één lijn met dit 

advies betrokken te worden. 

 

Motivering  

Het voornemen om een hotel te vestigen in Kasteel Oost, met bijbehorende 

boerderij, is een reeds langer bestaand plan. In vorige fases was o.a. voorzien in 

een forse uitbreiding van het volume. 

Het thans voorliggende plan gaat uit van de omvang van de bestaande volumes, 

al wordt in een tweede fase wel in een uitbreiding achter de boerderij voorzien. 

Het kasteel blijft grotendeels zijn huidige vorm en omvang behouden.    

Aan zowel kasteel als boerderij zijn wijzigingen voorzien, die hierna worden 

becommentarieerd. 

 

De kwaliteit van het bouwhistorisch onderzoek is helaas ondermaats. Een 

gedegen bouwhistorisch rapport is immers de belangrijkste bron voor het maken 

van een plan dat gebaseerd is op behoud van cultuurhistorische waarden.  

Omdat er locatiebezoek heeft plaatsgevonden heb ik zelf de waarden kunnen 

constateren. 

 

Het kasteel (RM 15519) 

In de wordingsgeschiedenis van het kasteel zijn verschillende fases te 

onderscheiden, van middeleeuws tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

De meeste cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd. 

De basis voor de plannen is een reconstructie van het kasteel in een gedeeltelijke 

historiserende vorm. Uit de vroege negentiende eeuw zijn redelijk betrouwbare 

tekeningen en prenten overgeleverd, die een indruk geven van de omvang van 

het kasteelterrein, inclusief de gesloopte voorburcht en kapel. 

Het is een bewuste keuze om de oudere periode van het kasteel als uitgangspunt 

te nemen.   

In 1958 is er grootscheeps verbouwd waarbij lessenaarsdaken zijn aangebracht 

op de zuidkant van het kasteel. Deze ingreep wordt hersteld omdat de keuze voor 

een reconstructie van de oudere situatie bepalend is geweest. Een herinnering 

aan de lessenaarsdaken uit 1958 wordt subtiel aangebracht in beide zijgevels van 

het kasteel door afwijkend metselwerk en een simpele lijn-aftekening in het 

metselwerk. Hiermee stem ik in. 

Een andere herinnering aan die laatste periode, de zinken roeden in de ramen, 

zijn niet op tekening aangegeven in de bovenlichten. Het verdient aanbeveling om 

deze details, die langzamerhand steeds zeldzamer worden, te handhaven.  

 

Aan de noordgevel van het kasteel heeft een uitbreiding gestaan van welke niet 

zeker is uit welke periode deze stamt. Dit blijkt uit aan de binnenzijde van de 

muur zichtbare doorgangen, en aan bouwsporen aan de buitengevel. 
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Deze niet meer bestaande uitbouw is aanleiding geweest om een nieuw volume 

aan te brengen t.b.v. een lift. De liftschacht kent een brede vorm en glazen 

balustrades zodat bij de verdiepingsplatforms de historische muur zichtbaar blijft 

voor de gebruiker. 

Deze oplossing heeft onze instemming omdat bij een alternatieve situatie waarbij 

de lift in het gebouw zelf zou moeten worden aangebracht, veel historische 

structuren zouden zijn aangetast. 

De indeling van de verdiepingen in het kasteel volgen op een logische wijze de 

bestaande structuur. Aan de zuidzijde van de verdiepingen wordt een nieuwe trap 

gecreëerd. De vormgeving en de detaillering hiervan dienen van hoogwaardige 

kwaliteit te zijn. 

 

Ik vraag aandacht voor enkele uitvoeringskwesties:  

Er komen vele nieuwe houten kozijnen die conform zijn aan de oorspronkelijke 

detaillering. Er gaat daarbij helaas historisch materiaal verloren. In de 

aangegeven  profilering en maat van de kozijnen past HR++ beglazing niet. Ik 

beveel aan monumentenglas te gebruiken.  

Ik heb voorts vragen bij de brandwerendheid van de bestaande 

binnenpaneeldeuren en bij de vochtbestendigheid van de toe te passen 

houtvezelplaten. Hierover adviseer ik u de architect om verduidelijking te vragen. 

Dit geldt ook voor de wijze van restaureren van het aanwezige kolenzandsteen. 

 

 

De boerderij (RM 15520) 

De bij het kasteelcomplex behorende boerderij wordt in de plannen gebruikt als 

receptie – en lobbyruimte met hotelkamers. 

Ik stem in met de herbestemming van de boerderij met deze functies, die samen 

met het kasteel zelf een samenhang vertonen. De hoofdcontour van de boerderij 

blijft bewaard, en het maken van enkele ramen t.b.v. de kamers is een logisch 

gevolg daarvan.  

Helaas ontbreken bij de ingediende stukken de plattegronden van de bestaande 

toestand, alsmede uitgewerkte details. 

Ik kan ook niet goed beoordelen hoe de pui bij de poort wordt gemaakt, en ook 

de vloeren en de nieuw te maken dakconstructie is niet uitgewerkt. Over deze 

aspecten dienen aanvullende tekeningen te worden aangeleverd. 

   

 

Landschappelijk heb ik waardering voor de zorgvuldige inpassing en nieuwe 

aanleg van het omringende erf. De parkeerplaatsen zijn op een logische manier 

gepositioneerd, waardoor de toegangsweg vrij kan blijven van verkeer. 

Het verdient aanbeveling de groenvoorzieningen  aan te laten sluiten bij het 

omringende groen. 

 

 

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 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
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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 

 

https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/25639692/omgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

