
 

> Retouradres Postbus 1600 3800 BP  Amersfoort 

 

College van B&W van Gemeente Krimpenerwaard 

T.a.v. 

Postbus 51  

2820 AB Stolwijk  

 

Datum 25 november 2022 

Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument 

   

   

   

 

 Pagina 1 van 3 

 

 

 

 

Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

 

 

 

Olonummer 

 

 

Onze referentie 

1300480 

 

 

Bijlagen 

0 

 

 

 

 

 

Naam  Overtuin en hekwerk Bisdom van Vliet 

Adres  tegenover Hoogstraat 166a 

Postcode/plaats  2851BE  Haastrecht 

Gemeente/provincie  Krimpenerwaard/ZH  

Monumentnummer  512493 en 512500 

 

 

Geacht college, 

 

  

Op 4 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. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 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 de restauratie en verplaatsing van het monumentale hek van de 

Overtuin van het landhuis Bisdom van Vliet (thans museum). Het voorstel is om 

het talud op te hogen en flauwer te maken en het hek hoger op het talud en 

dichter bij de weg te plaatsen.  

De voetmuur wordt geplaatst op een betonnen keermuur met een paalfundering. 

Het hooguit uit 1939 daterende metselwerk van de voetmuur en de 

eindkolommen van het hek wordt vernieuwd. Het nieuwe metselwerk is gebaseerd 

op een historische foto waarop handvorm waalformaat in kruisverband en een iets 

terugliggende voeg zijn te zien. Het hek blijft zoveel mogelijk gehandhaafd; de 

bloemornamenten worden weer verguld. De nieuwe natuurstenen afdekkers van 

de eindkolommen worden voorzien van een metalen tulp. 

Aan weerszijden van het hekwerk worden hagen geplant. Tussen het hek en de 

hoofdentree van het landhuis wordt een rode klinkerloper aangelegd. 

De reeds vergunde pluktuin krijgt een nieuw entreehek. De groene zone tussen 

de beheerderswoning, landhuis en koetshuis enerzijds en de provinciale weg 

anderzijds wordt heringericht. 

 

Motivering  

In 2020 is een begin gemaakt met de restauratie van de Overtuin van Museum 

Bisdom van Vliet. Op 24 september 2020 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed positief geadviseerd over het definitief ontwerp. De aanpassing van het 

talud, de verplaatsing en restauratie van het hek waren in het definitief ontwerp 

meegenomen, maar nog niet vergund. 

Met de verplaatsing van het hek wordt het historische beeld van vóór de aanleg 

van de provinciale weg in 1939 zoveel mogelijk hersteld. Tot die tijd stond het 

hek aanzienlijk dichter bij het landhuis Bisdom van Vliet. Vanwege de aanleg van 

de provinciale weg is het hek verplaatst naar de huidige locatie aan de voet van 

een steil talud.  

Door de verplaatsing zal het hek vanaf de weg en het landhuis beter zichtbaar en 

beleefbaar zijn. Door de directe route tussen het landhuis en de Overtuin wordt 

de relatie versterkt. 

Voor de herinrichting van de groene zone tussen de beheerderswoning, landhuis 

en koetshuis enerzijds en de provinciale weg anderzijds is geen gedetailleerde 

informatie aangeleverd. Ook niet bij de eerdere adviesaanvraag Dit planonderdeel 

valt strikt genomen buiten het beschermde monument, maar (de inrichting van) 

deze zone is wel van belang voor het aanzien van de gebouwen en de relatie met 

de Overtuin. Ik adviseer u daarom om hierover meer gedetailleerde informatie ter 

beoordeling aan te laten leveren. 

 

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/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.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, 

 
 

 


