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Geacht college, 

 

  

Op 7 december 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. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

- De gevel te herstellen volgens de oorspronkelijke indeling; dat wil zeggen met 

de mestluiken en de stalramen op de oorspronkelijke posities.  

 

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. 

 

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

Het plan betreft het herstel van de zijgevel van het achterhuis van de boerderij, 

ter plaatse van de stal en tuinkamer. De zijgevel is verzakt, omdat deze is 

gebouwd op een grondophoging van slechte kwaliteit en bovendien ondiep 

gefundeerd. Het plan gaat uit van de herbouwen van de verzakte geveldelen met 

hergebruik van intacte metselstenen.  

De fundering wordt vernieuwd door trillingsvrije schroefinjectiepalen op een 

draagkrachtige zandlaag te zetten. De vloer van de tuinkamer en een deel van de 

vloer van de koeienstal worden vernieuwd, waarbij de estriken in de tuinkamer 

worden uitgenomen en herlegd. 

De gevels worden teruggebouwd conform de bestaande hoofdvorm, maar de 

gevelopbouw en de gevelindeling worden gewijzigd. In plaats van een 

anderhalfsteens stalmuur wordt een eensteens muur teruggebouwd met een 

binnenvoorzetwand. De ijzeren stalvensters worden, evenals de deur in de 

tuinkamergevel, niet teruggeplaatst. De mestluiken worden een halve meter 

hoger dan oorspronkelijk teruggeplaatst. De kozijnen worden geconserveerd dan 

wel gerepareerd. Mogelijk moeten enkele slechte mestluiken worden vervangen 

door kopieën.  

 

Motivering  

In de toelichting wordt overtuigend aangetoond dat herstel van de fundering en 

het verzakte metselwerk niet mogelijk is zonder de gevel af te breken en opnieuw 

op te bouwen. Door de ernstige schade is reparatie van het verzakte metselwerk 

niet realistisch. Het opnieuw opmetselen gebeurt op zorgvuldige wijze, met 

gebruikmaking van zoveel mogelijk historisch materiaal en volgens de ERM 

uitvoeringsrichtlijnen. Tegen het opmetselen van de stalgevel als eensteensmuur 

met binnenvoorzetwand zijn geen overwegende bezwaren, maar het is wel 

bezwaarlijk dat de oorspronkelijke gevelindeling niet wordt teruggebracht. De 

nieuwe indeling gaat ten koste van de herkenbaarheid van het stalgedeelte; de 

mestluiken worden op een - voor de oorspronkelijke functie - onlogische hoogte 

teruggeplaatst. Het niet terugbrengen van de stalramen betekent dat er historisch 

materiaal verloren gaat. Voor de nieuwe indeling bestaat geen duidelijke 

noodzaak. De nieuwe indeling is niet wenselijk. 

 

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, 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


