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Bijlagen 

0 

Op 1 december 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument. U heeft mij daartoe de aanvraag om 

een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u om de omgevingsvergunning niet te verlenen. 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. 

 

Op 17 februari 2020 adviseerde ik u ook om de omgevingsvergunning niet te 

verlenen. 

Aan het belangrijkste bezwaar is tegemoet gekomen, namelijk het voornemen om 

de zo kenmerkende blinde muur aan de zijde van de Rijksweg aan te tasten. 

Gelukkig blijft het gesloten karakter in deel B nu intact, maar het aantal 

openingen in deel A is nog steeds te aanzienlijk. 

Een flink aantal andere wijzigingen aan het complex zijn echter nog steeds niet 

conform de eisen in de monumentenzorg. Veel van deze wijzigingen waren ook al 

voorzien in het plan van vorig jaar. Helaas is niet veel gedaan met de 

opmerkingen die we hebben gemaakt, en onze bezwaren blijven daarom nog 

steeds bestaan. 

Daarom adviseer ik wederom negatief. 

 

 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Aanbevelingen 

Bij mijn advies doe ik u de algemene aanbeveling om informatie over 

restauratiekwaliteit in te winnen bij onder andere: 

www.stichtingerm.nl en www.monumentaalschilderwerk.nl 

 

 

Hoewel het wordt toegejuicht dat het rijkmonument een nieuwe bestemming en 

daarmee weer een toekomst krijgt, zijn er verschillende uitvoeringskwesties die 

bij ons vragen doen rijzen. De plattegronden kunnen onze goedkeuring hebben, 

maar enkele indelingen hebben negatieve consequenties voor de raamindelingen. 

In het algemeen zijn veel oplossingen ingegeven door nieuwbouweisen. De 

getoonde Rc-waarden zijn hoog en niet vereist in een monument. Ik beveel aan 

om zo veel als mogelijk uit te gaan van de monumentwaarden en om die reden 

dispensatie te verlenen in de vergunningverlening. 

Er is geen gebrekenplan op basis waarvan bepaald kan worden welke elementen 

of onderdelen vervangen moeten worden. Ook over de wijze van restaureren is de 

informatie gebrekkig. 

Ik onderscheid onze bezwaren in een drietal categorieën: esthetisch, technisch en 

bouwfysisch. 

 

Esthetisch gezien komen de ingrepen over als nieuwbouwarchitectuur. De 

openingen voor deuren en ramen in de binnengevel van deel A dienen meer uit te 

gaan van de bestaande openingen. 

De nieuwe indeling bevat ramen met HR++ glas, in de plaats daarvan heeft 

monumentenglas onze voorkeur. Ook zijn draaikiepramen bedacht, een element 

dat niet in een monument thuishoort.  

De maatvoering van de voorziene (Velux)dakramen is onduidelijk en op meer 

plaatsen niet aangegeven. Bovendien liggen de dakramen te hoog in het dakvlak, 

hetgeen vanuit een esthetisch oogpunt geen fraaie oplossing is. 

De keuze voor de dakpannen bevreemdt me. Op sommige tekeningen komt de 

Muldenpan voor, op andere plaatsen worden deze aangegeven als een rode Oud-

Hollandse pan.  

 

Technisch gezien leveren de plannen de nodige vragen op. 

De aan te brengen vloerdelen zijn breedplaatvloeren. Om deze binnen te krijgen 

zullen veel ingrepen in de bestaande constructie nodig zijn, hetgeen vanuit een 

oogpunt van monumentenzorg niet aanvaardbaar is. Deze vloerplaten kunnen niet 

anders naar binnen dan door het dak.  Bestaande muurdelen, gordingen en 

spanten dienen hiervoor dan verwijderd te worden, hetgeen bezwaarlijk is. 

Het dak zelf wordt opgehoogd doordat nieuwe geïsoleerde dakplaten worden 

toegepast op de bestaande constructie. Ook dit heeft niet onze instemming. 

Het bovendeel van de poort wordt dichtgezet door het aanbrengen van een 

balkon. Het verlagen van de doorgang  levert een mogelijke gevaarlijke situatie 

op omdat hulpverleningsdiensten het binnenterrein niet meer kunnen bereiken. Ik 

beveel u dringend hier een adequate oplossing voor te laten zoeken. 

 

Bouwfysisch levert het plan ook de nodige bezwaren op.  

Bij het naisoleren van de muren met een dampdicht systeem bij bestaande muren 

van meer dan 400 mm, krijgen de muren geen kans om te drogen en gaan de 

houten onderdelen rotten. Beide negatieve gevolgen kunnen schimmelvorming 

opleveren. De isolatieplaat die gebruikt wordt voor het dak (Foamglas Perinsul) 

neemt geen vocht op maar staat wel in direct contact met de houten muurplaten, 

http://www.stichtingerm.nl/
http://www.monumentaalschilderwerk.nl/
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hetgeen op den duur rottingsverschijnselen kan opleveren. Ook hiervoor 

suggereer ik dat een andere oplossing wordt gezocht. 

Achter de bestaande wand wordt een nieuwe spouwwand geplaatst. Daar rijst de 

vraag hoe deze wordt uitgevoerd en hoe het water wordt afgevoerd. 

 

Tot slot merken we op dat het maken van parkeerplaatsen ten koste gaat van de 

hoogstamboomgaard. Hiervoor suggereren wij dat een andere oplossing wordt 

gezocht. 

 

 

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. 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag ontvang ik een afschrift van het ontwerpbesluit en te zijner tijd een 

afschrift van uw definitieve besluit met de bijbehorende stukken. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 


