
  
> Retouradres Postbus 1600 3800 BP  Amersfoort 

 

College van B&W van Land van Cuijk 
T.a.v. 
Postbus 7  
5360 AA Grave  

 

Datum 13 december 2022 
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument 
   
   
   

 Pagina 1 van 4 

 
 

 

Smallepad 5 
3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
www.cultureelerfgoed.nl 

 
 
 
Olonummer 
 
 
Onze referentie 
1304974 
 
 
Bijlagen 
0 
 
 
 
 
 

Naam  vm timmerwerkplaats 
 

Adres  Vorstendom 1 en Smidstraat 2 en 4   
Postcode/plaats  5431 DC Cuijk   
Gemeente/provincie  Cuijk; Noord-Brabant;   
Monumentnummer  526820, 526749 en 526821 

 

 
 
Geacht college, 
 
Op 21 oktober 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument1. U heeft mij daartoe de aanvraag 
om een omgevingsvergunning toegezonden. Het complex aan gebouwen gaat 
onderdak bieden aan vier huishoudens (seniorenhuisvesting). Naast de bestaande 
gebouwen is er de wens om op het terrein een aantal nieuwbouwwoningen te 
realiseren, eveneens voor senioren. Vanwege de bouwvallige staat van enkele 
onderdelen van het complex zal een grondige restauratie, reparatie, demontage 
en herbouw plaatsvinden.  
 
Advies 
Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische 
waarden van het complex, de beide monumentale panden en de direct 
aangrenzende ruimte. Daarnaast is de vraag of het plan er in slaagt om het totaal 
aan plannen in samenhang met elkaar te brengen. Bij de beoordeling is het 
aanwijzingsbesluit met de registeromschrijving betrokken. Daarnaast is kennis 
genomen van de relevante planstukken, waaronder de ‘Restauratie- en 
herbouwnotitie’, d.d. 2 februari 2021 evenals de waarnemingen en bevindingen 
tijdens het locatiebezoek op 7 april 2022. Tot slot volgt het advies de contouren 
van het door de RCE uitgebrachte preadvies d.d. 9 juni 2021 en de 
vooroverleggen.    
 

 
1 De juridische grondslag is vastgelegd in 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). 
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Het advies is de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, met daaraan 
verbonden de volgende voorschriften:  

  De RCE wordt betrokken bij de definitieve keuzes t.a.v. de sloop en het 
behoud van de verschillende bouwdelen. Het beste moment daarvoor is 
na het zetten van het stut- en stempelwerk. 

  Er worden enkele proefvakken gemaakt in de gepleisterde gevel van 
bouwdeel D2 alvorens te besluiten tot sloop en herbouw.   

 
 
Motivering 
Aan het advies ligt de volgende motivering ten grondslag: 
 

  Compromis tussen behoud, herstel, nieuwbouw en ontwikkeling 
Het bouwkundig nalatenschap aan Vorstendom 1 onttrekt zich aan het 
alledaagse. Bouwhistorisch is het ensemble een snoepkast, evenals de 
gebruiksgeschiedenis. Ondanks een meervoud aan wijzigingen en 
verbouwingen zijn de contouren van het oorspronkelijke gebouw, een 
hallehuis zichtbaar. De houtconstructie, waaronder een ankerbalkgebint 
en brandmuur met schoorsteen, is betrekkelijk gaaf en samenhangend. 
Tevens zijn enkele kelderruimten aanwezig. Opmerkelijk zijn de eiken 
krommerspanten. Deze passen in de middeleeuwse bouwtraditie in het 
Maasgebied. Het oorspronkelijk gebruik van het pand is onbekend. Door 
de samenhang met de naastgelegen schuur ligt agrarisch gebruik voor de 
hand. Het gebouw bood al vroeg onderdak aan meerdere huishoudens. 
Het resultaat is een hallehuis met dito gevel aan Vorstendom en een 
welhaast classicistische langsgevel aan de Smidstraat. Daarna heeft men 
het voormalige staldeel aan de binnenzijde van het terrein deels ingericht 
als houtwerkplaats (timmerwerkplaats). Het levert al met al een 
meervoudig leesbaar en ietwat exotisch gevelbeeld op. Het interieur 
dateert overwegend uit de jaren ’20/’30 en ‘50/’60 van de vorige eeuw. 
Onder de streep is er behoefte aan meer inzicht en duiding van de locatie  
(bouwkundig, landschappelijk, sociaal-economisch, archeologisch). Dat 
valt overigens over meer delen van historisch Cuijk te zeggen. Mogelijk is 
een dendrologisch onderzoek naar het spant- en gebinthout een eerste 
stap.   
 

  Compromis tussen behoud, herstel, nieuwbouw en ontwikkeling 
Het plan is een uitkomst van een onderzoek, gebaseerd op de zorgelijke  
staat van het complex, het bouwhistorisch onderzoek en het programma 
van eisen van de initiatiefnemer. Men gaat daarbij niet over één nacht ijs. 
Het teken- en detailwerk is bijzonder zorgvuldig en compleet. Het plan 
leest als een compromis tussen behoud van de monumentale waarden en 
het vernieuwbouwen van de bouwkundig zwakke delen en het 
ontwikkelen van nieuwbouw binnen het binnenhof/tuin. Is het compromis 
geslaagd? In basis zijn alle keuzes te motiveren, met in achtneming van 
een aantal relevante uitgangspunten, te weten: behoud door 
ontwikkeling, interieur volgt exterieur, vinger aan de pols. Voorgaande 
wordt hieronder verder toegelicht. 

 
 
 

  Behoud door ontwikkeling is ruimtelijk aanvaardbaar 
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De basisgedachte ‘behoud door ontwikkeling’ is ruimtelijk 
aanvaardbaar. De verkaveling en bouwkundige uitwerking van de 
historische en nieuwe gebouwen detailleert een ruimtelijk en 
bouwkundig ensemble. Er ontstaat een soort intiem binnenhof 
met een eigen karakter inclusief parkeerkoffer. Het monument en 
woonfunctie functioneert ondanks de nabijheid van nieuwe 
bebouwing. De nieuwbouw is in schaal, maat, verhouding en 
architectuur in overeenstemming met het monumentale ensemble 
en buitengewoon ingetogen.  

 
  Behoud verkaveling en interieur volgt exterieur 

De restauratie en verbouw is geen eenvoudige opgave. Hoe 
verhouden de kwetsbare en deels fragiele bouwhistorische 
onderdelen zich tot de eigentijdse wooneisen (licht, lucht, ruimte, 
energetica en comfort)? Het predicaat ‘kwetsbaar en fragiel’ geldt 
in het bijzonder voor de houtconstructie en spanten in het 
hoofdgebouw en de schuur, het gespelderd plafonds en het 
meanderende dak-, goot-, en gevelverloop. Door de lange traditie 
van pragmatische verbouwingen en aanpassingen, houtje 
touwtje-oplossingen, achterstallig onderhoud en vochtschade is de 
situatie zorgelijk en specifiek inéén. Desondanks is men er in 
geslaagd de woningen in de bestaande verkaveling in te passen. 
Men hanteert het uitgangspunt ‘interieur volgt exterieur’, hetgeen 
een minimum aan gevelwijzigingen betekent. Bijzonder 
lovenswaardig is een gedeeltelijk behoud van het gespelderd 
plafond op de tweede bouwlaag van het voorhuis. Het is 
daarentegen jammer dat de aanwezige kelders ‘slechts’ volgestort 
worden en onbenut blijven. Is een alternatief denkbaar? 
 

  Definitief keuzes sloop en vervanging na overleg 
De aangeleverde restauratie- en herbouwnotitie leest in de eerste 
plaats als een handelingsplan om ruimte te maken voor nieuw 
gebruik en het handelingsperspectief t.a.v. de restauratie en 
verbouwing. Op basis van de bouwkundige staat horen daar 
enkele onorthodoxe maatregelen bij: de sloop en herbouw van  
volume deel A en de straatgevel van bouwdeel D2. Ook al is men 
niet definitief over de keuzes. Het daadwerkelijke 
handelingsperspectief volgt na verdere ontmanteling en verbouw. 
De RCE adviseert hierin tweeledig: 

  Het verzoek is de RCE te betrekken bij de definitieve 
keuzes t.a.v. sloop en behoud. Het beste moment 
daarvoor is na het inrichten van de bouwplaats en het 
zetten van het stut- en stempelwerk. 

  Het advies is bij de gepleisterde gevel van bouwdeel D2 
enkele proefvakken te maken alvorens te besluiten tot 
sloop en herbouw van de gevel.   

 
 
 
 
Conclusie 
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Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan geen afbreuk doet aan 
de cultuurhistorische waarden van de panden en de locatie. Het advies is de 
bouwvergunning te verlenen met daaraan verbonden de hierboven genoemde 
voorschriften.  
 
 
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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