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Naam  Tuinmanshuis met tuinmuur 
Adres  Plantage Centrum 14  
Postcode/plaats  4725 SR Wouwse Plantage  
Gemeente/provincie  Roosendaal, Noord-Brabant  
Monumentnummer  519690  
 
 
Geacht college, 
 
  
Op 7 oktober 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 
van bovengenoemd monument 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). U heeft mij daartoe de 
aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. Op 21 november 2022 heb 
ik aangepaste plannen met betrekking tot deze aanvraag ontvangen.  
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen. In 
onderstaande motivering licht ik dit nader toe.  
Vervolgens benoem ik de benodigde aanpassingen in het plan die tot een positief 
advies kunnen leiden.  
 
Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 
aanvraag en op 21 november 2022 aan zijn toegezonden.  
 
Het plan 
De adviesaanvraag betreft de instandhouding en herbestemming van de 
historische tuinmanswoning en het toevoegen van een nieuw woonhuis achter dit 
monument. Het voormalige erf van de woning naast de moestuin wordt 
heringericht. De moestuinmuur en bijbehorende opstallen blijven behouden. Het 
plan heeft naast de tuinmanswoning ook betrekking op de historische aanleg 
(monumentnummer 519678).  

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Motivering  
Waardering gaat uit naar het plan voor het restaureren, verduurzamen en 
herbestemmen van de tuinmanswoning. De nieuwe indeling volgt de historische 
opzet. De omgang met bestaande en nieuwe gevelopeningen houdt -in de laatst 
aangepaste versie van het plan- voldoende rekening met de karakteristiek van 
het rijksmonument. Ook sluiten de ingrepen aan bij de wijze waarop eerder 
andere objecten op de Wouwse Plantage zijn aangepast.  
 
Wat de nieuwbouw betreft, heeft de RCE tegen het toevoegen van een woning op 
deze plek geen bezwaar. Als voorwaarde daarvoor moet de nieuwe architectuur, 
evenals de hierop aansluitende nieuwe tuinaanleg, de cultuurhistorische waarde 
van de Wouwse Plantage wel voldoende ondersteunen en versterken. Bijvoorbeeld 
door in massa en hoofdvorm een goede verbinding aan te gaan met het 
bestaande monumentale woonhuisje maar ook door een geïnspireerde 
architectuur waarmee de nieuwbouw een duidelijke plek krijgt in de ontwikkeling 
van deze bijzondere buitenplaats. Het gaat om een ten opzichte van de 
tuinmanswoning relatief grote massa, wat de noodzaak voor een bijzonder maar 
ook zorgvuldig op de bestaande context aansluitend ontwerp onderstreept. 
 
In het ontwerp voor de nieuwe woning komt dit nog onvoldoende tot uitdrukking, 
zowel in volume, positie als materialisering. Het ontwerp reageert onvoldoende op 
de historische omgeving, de bestaande tuinmanswoning, de moestuin en het 
overige ensemble van de Wouwse Plantage. Het volume is vrij groot, staat 
enerzijds op de as van de tuinmanswoning en heeft anderzijds afwijkende 
dakhellingen. Ook de volledig glazen open kopgevels doen weinig met de 
specifieke aspecten van de plek. In gevelbehandeling is ten opzichte van een in 
vooroverleg voorgelegd ontwerp weliswaar meer gekeken naar de typische 
bouwwijze op de Wouwse Plantage, maar is het resultaat nog wat ‘generiek’ en 
weinig ‘plekbewust’. 
Ook kunnen vraagtekens gezet worden bij het formele, verbindende terras tussen 
het monument en de nieuwbouw. Een dergelijke structuur wijkt af van de omgang 
met de aanleg bij andere gebouwen op de Wouwse plantage (gebouwen staan vrij 
op het maaiveld, aanleg in landschappelijke stijl). Ook hierin wordt aansluiting 
gemist met het erfkarakter rondom de tuinmanswoning.  
 
De RCE is graag bereid om over het ontwerp met de architect nader in overleg te 
gaan om zo bij te dragen aan een ontwerp dat goed aansluiting vindt bij de 
aanwezige cultuurhistorische waarden. Ik adviseer u de vergunning voor dit deel 
van het plan nog niet te verlenen. 
 
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. 

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


