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Onderstaand object is
EEN RIJKSMONUMENT,

opgenomen in het Register van beschermde monumenten
ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.
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Monumentnummer
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Besluitdatum

510855
983383
16-12-1998

PLAATSELIJKE AANDUIDING

Plaats
Straat
Huisnummers

Lage Zwaluwe
Nieuwlandsedijk
79. 81

KADASTRALE AANDUIDING

Kad. Gemeente

Sectie
Nummer

Hooge en Lage Zwaluwe

I

1563

OMSCHRIJVING

Inleid ing
Woonhuis (18de of vroeg 19de eeuw) gelegen aan de Nieuwlandsedijk,

tevens voorzien van een tussenlid en een griendschuur, beide laatste

waarschijnlijk uit ongeveer dezelfde bouwtijd doch zeker eerste helft

19de eeuw.

Exterieur
Daken Het voorhuis heeft een zadeldak gedekt met rode en (enkele)
gesmoorde oud-Hollandse pannen. Tussenlid en griendschuur bevinden
zich onder een schilddak met gesmoorde mulden pannen.
Voorgevel De voorgevel is uitgevoerd in rode baksteen met vlakke
hoeklisenen. De hoge plint is uitgevoerd in hardsteen. De gevel te l t
drie assen met op de begane grond zesruits, op de verdieping vierru its
schuifvensters. De linkeras bevat de ingang met ernaast een smal
d rieru its schuifvenster. De ingang wordt gevormd door een deur
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bestaande uit plaatmateriaal waarin fragmenten van oud houtsnijwerk
zijn geplaatst, uitgevoerd in een overgangsstijl van Louis XVI en
Empire. Het bovenlicht is naar oude afbeeldingen gereconstrueerd. De
deur is voorzien van een houten omlijsting, afgesloten door een
Dorisch fries met trig l iefen, tand l ijst en kroonlijst. De gootlijst is
op dezelfde wijze gedetailleerd.

Zij - en achtergevels Het voorhuis heeft - vanwege de situering van
tussenlid en schuur - een zeer smalle achtergevel, wit bepleisterd en
van beneden naar boven voorzien van keldervenster, zesruits venster,
vierruits venster en een klein vierruits venster. De langgerekte gevel
achter het voorhuis bevat verschillende nieuwe/vernieuwde vensters en
deur in historiserende trant. De zijgevel van de schuur vertoont
verschillende dichtgezette gevelopeningen. De achtergevel van de
schuur bevat een dubbele deur met daarboven een luik.
Interieur

Niveau -1 (bereikbaar via Onderstraat) Van voor naar achter bevat het
gebouw een kelder met planken zoldering en twee ruimtes met tongewelf
en een oude estrikenvloer, oude deur tussen kelder en keuken, de
keuken met oude stookplaats en balken zoldering, een bijkeuken of
werkhuis en de schuur met balken zoldering. Vanuit de keuken voert een
stenen trap naar de begane grond.

Niveau 0 (bereikbaar via Nieuwlandsedijk) Van voor naar achter bevat
het gebouw een hal met twee drie originele deuren, waarvan twee naar
de historische spiltrap respectievelijk keldertrap en een naar de
woonkamer. De vloer is belegd met marmeren zerken. Het stucwerk is uit
de jaren '90 van de 20ste eeuw. De woonkamer bevat - op de plek van de
oude stookplaats - een niet-oorspronkelijke haardpartij. Via de
woonkamer een kleine trap naar de opkamer, die een oude houten
kastenwand bevat (eerste helft 19de eeuw). De schuur heeft op dit
niveau een grote zolder en verschillende 19de-eeuwse spanten.
Niveau 1 Via de spiltrap komt men op een overloop die toegang geeft
tot verschillende kamers, waarvan de grote aan de voorzijde is
voorzien van een balkenzoldering. De deuren op deze verdieping zijn
(vrijwel) a l le oorspronkelijk.

Niveau 2 De spiltrap voert verder naar de zolder van het voorhuis, een

onverdeelde ruimte met een 19de-eeuws spant.

Waardering

Het 18de of begin 19de-eeuwse dijkhuis met griendschuur is van

algemeen belang vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de typerende situering met aan de dijk het
voorhuis en aan de onderweg de schuur; de functie van de griendschuur
gerelateerd aan de regionale geschiedenis waarin het winnen en
verwerken van griendhout, riet en biezen een zeer belangrijke, maar
inmiddels vrijwel verdwenen nijverheid vormde: aan dit verschijnsel
kan ook een landelijke zeldzaamheid, z ij het geen uniciteit, worden
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toegekend;
- architectuurhistorie. vanwege de zeer verzorgde voorgevel, in
tegensteling tot de rest van het gebouw uitgevoerd in relatief
kostbare rode baksteen en een hardstenen p l in t; de typologische opzet
van het gebouw met een hal die toegang geeft tot twee trappen, de
combinatie van woon- en opkamer; details, zoals de gootlijst; oude
onderdelen zoals vloeren en balklagen;

- de combinatie van een woonhuis en een u t il ita ir bijgebouw, het
geheel binnen de oorspronkelijke parcellering en opgenomen in de qua
maat en schaal nog vrij gave bebouwing langs de d ijk;

- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker in samenhang
met het woonhuis.

INSCHRIJVING

Kantoor bewaarder

Inschrijvingsdatum

Deel/Regi stra ti enummer

Breda

22-04-1999
12000/44
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Inleiding

Woonhuis (18de of vroeg 19de eeuw) gelegen aan de Nieuwlandsedijk, tevens voorzien van een tussenlid

en een griendschuur, beide laatste waarschijnlijk uit ongeveer dezelfde bouwtijd doch zeker eerste helft

19de eeuw.

Exterieur

Daken Het voorhuis heeft een zadeldak gedekt met rode en (enkele) gesmoorde oud-Hollandse pannen.

Tussenlid en griendschuur bevinden zich onder een schilddak met gesmoorde mulden pannen.

Voorgevel De voorgevel is uitgevoerd in rode baksteen met vlakke hoeklisenen. De hoge plint is uitgevoerd

in hardsteen. De gevel telt drie assen met op de begane grond zesruits, op de verdieping vierruits

schuifvensters. De linkeras bevat de ingang met ernaast een smal drieruits schuifvenster. De ingang wordt

gevormd door een deur bestaande uit plaatmateriaal waarin fragmenten van oud houtsnijwerk zijn

geplaatst, uitgevoerd in een overgangsstijl van Louis XVI en Empire. Het bovenlicht is naar oude

afbeeldingen gereconstrueerd. De deur is voorzien van een houten omlijsting, afgesloten door een Dorisch

fries met trigliefen. tandlijst en kroonlijst. De gootlijst is op dezelfde wijze gedetailleerd.

Zij- en achtergevels Het voorhuis heeft - vanwege de situering van tussenlid en schuur - een zeer smalle

achtergevel, wit bepleisterd en van beneden naar boven voorzien van keldervenster, zesruits venster,

vierruits venster en een klein vierruits venster. De langgerekte gevel achter het voorhuis bevat

verschillende nieuwe/vernieuwde vensters en deur in historiserende trant. De zijgevel van de schuur

vertoont verschillende dichtgezette gevelopeningen. De achtergevel van de schuur bevat een dubbele deur

met daarboven een luik.

Interieur

Niveau -1 (bereikbaar via Onderstraat) Van voor naar achter bevat het gebouw een kelder met planken

zoldering en twee ruimtes met tongewelf en een oude estrikenvloer, oude deur tussen kelder en keuken, de

keuken met oude stookplaats en balken zoldering, een bijkeuken of werkhuis en de schuur met balken

zoldering. Vanuit de keuken voert een stenen trap naar de begane grond.

Niveau 0 (bereikbaar via Nieuwlandsedijk) Van voor naar achter bevat het gebouw een hal met twee drie

originele deuren, waarvan twee naar de historische spiltrap respectievelijk keldertrap en een naar de

woonkamer. De vloer is belegd met marmeren zerken. Het stucwerk is uit de jaren '90 van de 20ste eeuw.

De woonkamer bevat - op de plek van de oude stookplaats - een niet-oorspronkelijke haardpartij. Via de

woonkamer een kleine trap naar de opkamer, die een oude houten kastenwand bevat (eerste helft 19de

eeuw). De schuur heeft op dit niveau een grote zolder en verschillende 19de-eeuwse spanten.

Niveau 1 Via de spiltrap komt men op een overloop die toegang geeft tot verschillende kamers. waarvan de

grote aan de voorzijde is voorzien van een balkenzoldering. De deuren op deze verdieping zijn  (vrijwel) alle

oorspronkelijk.

Niveau 2 De spiltrap voert verder naar de zolder van het voorhuis. een onverdeelde ruimte met een 19de-

eeuws spant.

Waardering

Het 18de of begin 19de-eeuwse dijkhuis met griendschuur is van algemeen belang vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de typerende situering met aan de dijk het voorhuis en aan de onderweg de

schuur; de functie van de griendschuur gerelateerd aan de regionale geschiedenis waarin het winnen en

verwerken van griendhout, riet en biezen een zeer belangrijke, maar inmiddels vrijwel verdwenen

nijverheid vormde; aan dit verschijnsel kan ook een landelijke zeldzaamheid, zij het geen uniciteit, worden

toegekend;

- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgde voorgevel, in tegenstelling tot de rest van het gebouw

uitgevoerd in relatief kostbare rode baksteen en een hardstenen plint; de typologische opzet van het

gebouw met een hal die toegang geeft tot twee trappen, de combinatie van woon- en opkamer; details,



zoals de gootlijst; oude onderdelen zoals vloeren en balklagen;

- de combinatie van een woonhuis en een utilitair bijgebouw, het geheel binnen de oorspronkelijke

parcellering en opgenomen in de qua maat en schaal nog vrij gave bebouwing langs de dijk;

- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker in samenhang met het woonhuis.
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i n c l u s i e f het beschot. (Anno 1998 onttrokken aan het zicht door een

betimmering van na 1945.) Verder vier waarschijnlijk

negentiende-eeuwse trekbalken.

Waardering

De voormalige Nederlandse Hervormde zaalkerk van Sleeuwijk. bestaande

u i t i n hoofdzaak zestiende-eeuws muurwerk met toevoegingen uit de

zeventiende eeuw (westelijke 3/8 s i u i t i n g , kap), negentiende eeuw

(tongewelf, trekbalken) en twintigste eeuw (uitwendige beklamping,

venstertraceringen) is van algemeen belang vanwege:

- de gefaseerde bouwgeschiedenis die sporen draagt van de

rooms-katholieke oorsprong als kapel, na de Reformatie ten behoeve van

de protestantse eredienst uitgebreid waardoor een langgerekte

centraalbouw is ontstaan: daardoor ook van typlogisch belang;

- als zeldzaam vroeg en voorbeeld van protestantse opvattingen over

kerkenbouw van vlak na de Reformatie als leinschalig voorbeeld van

centraalbouw:

- historische onderdelen zoals kapconstructie, trekbalken en muurwerk:

- de voor het rivierengebied typerende situering aan de voet van de

d i j k .

2. 2 tfV/ f f f

BESCHERMD(E) MONUMENT(EN)

opgenomen in het register ingevolge artikel 6

van de Monumentenwet 1988.
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Straat :                    

Woonplaats :                      

OMSCHRIJVING

Inleiding

Woonhuis (18de of vroeg 19de eeuw) gelegen aan de Nieuwlandsedijk,

tevens voorzien van een tussenlid en een griendschuur, beide laatste

waarschijnlijk uit ongeveer dezelfde bouwtijd doch zeker eerste hel f t

19de eeuw.

Exterieur

Daken Het voorhuis heeft een zadeldak gedekt met rode en (enkele)

gesmoorde oud-Hollandse pannen. Tussenlid en griendschuur bevinden

z i c h onder een schilddak met gesmoorde mulden pannen.

Voorgevel De voorgevel is uitgevoerd in rode baksteen met vlakke

hoeklisenen. De hoge p l i n t is uitgevoerd in hardsteen. De gevel t el t

drie assen met op de begane grond zesruits, op de verdieping vierruits

schuifvensters. De linkeras bevat de ingang met ernaast een smal

drieruits schuifvenster. De ingang wordt gevormd door een deur

bestaande uit plaatmateriaal waarin fragmenten van oud houtsnijwerk

z i j n geplaatst, uitgevoerd in een overgangsstijl van Louis XVI en

Empire. Het bovenlicht is naar oude afbeeldingen gereconstrueerd. De

deur is voorzien van een houten oml i j st i ng, afgesloten door een

Dorisch f r i es met t r i gl i e f e n, tandlijst en kroonlijst. De goot l i j st is

op dezelfde wijze gedetailleerd.

Z i j - en achtergevels Het voorhuis heeft - vanwege de situering van

tussenlid en schuur - een zeer smalle achtergevel, wit bepleisterd en

van beneden naar boven voorzien van keldervenster, zesruits venster,

vi errui t s venster en een k l e i n vierruits venster. De langgerekte gevel

achter het voorhuis bevat verschi1lende nieuwe/vernieuwde vensters en

deur in historiserende trant. De zijgevel van de schuur vertoont

verschi11ende dichtgezette gevelopeningen. De achtergevel van de

schuur bevat een dubbele deur met daarboven een l u i k .

Interieur

Niveau -1 (bereikbaar via Onderstraat) Van voor naar achter bevat het

gebouw een kei der met planken zoldering en twee ruimtes met tongewelf

en een oude estrikenvloer, oude deur tussen kelder en keuken, de

keuken met oude stookplaats en balken zoldering, een bijkeuken of

werkhuis en de schuur met balken zoldering. Vanuit de keuken voert een

stenen trap naar de begane grond.

Niveau 0 (bereikbaar via Nieuwlandsedijk) Van voor naar achter bevat

het gebouw een hal met twee drie originele deuren. waarvan twee naar

de historische spiltrap respectievelijk keldertrap en een naar de

woonkamer. De vloer is belegd met marmeren zerken. Het stucwerk i s uit

de jaren '90 van de 20ste eeuw. De woonkamer bevat - op de plek van de

oude stookplaats - een niet-oorspronkelijke haardpartij. Via de

woonkamer een kleine trap naar de opkamer, die een oude houten

kastenwand bevat (eerste helft 19de eeuw). De schuur heeft op dit

niveau een grote zolder en verschi1lende 19de-eeuwse spanten.

Niveau 1 Via de spiltrap komt men opeen overloop die toegang geeft

tot verschi "I lende kamers, waarvan de grote aan de voorzijde is

voorzien van een balkenzoldering. De deuren op deze verdieping z i j n

10.2.e
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( vr i j wel ) al l e oorspronkelijk.

Niveau 2 De spiltrap voert verder naar de zolder van het voorhuis, een

onverdeelde ruimte met een 19de-eeuws spant.

Waardering

Het 18de of begin 19de-eeuwse dijkhuis met griendschuur is van

algemeen belang vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de typerende situering met aan de d i j k het

voorhuis en aan de onderweg de schuur; de functie van de griendschuur

gerelateerd aan de regionale geschiedem's waarin het winnen en

verwerken van griendhout, ri et en biezen een zeer belangrijke, maar

inmiddels vrijwel verdwenen nijverheid vormde; aan di t verschijnsel

kan ook een landelijke zeldzaamheid, z i j het geen uni c i t e i t , worden

toegekend;

- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgde voorgevel, in

tegensteling tot de rest van het gebouw uitgevoerd in r el at i ef

kostbare rode baksteen en een hardstenen p l i n t ; de typologische opzet

van het gebouw met een hal die toegang geeft tot twee trappen, de

combinatie vanwoon- en opkamer; details, zoals de goot l i j s t ; oude

onderdelen zoals vloeren en balklagen:

- de combinatie van een woonhuis en een u t i l i t a i r bijgebouw, het

geheel binnen de oorspronkelijke parcellering en opgenomen in de qua

maat en schaal nog v r i j gave bebouwing langs de d i j k ;

- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker in samenhang

met het woonhuis.

Zeist, 20-04-1999

De bewaarder wordt verzocht melding te maken i n de kadastrale

registratie b i j de percelen van de aanwijzing als beschermd

monument (MW) en deze akte tevens in te schrijven in de openbare

registers.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze.

10.2.e
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inspectierapport

a 02

jaar

Monumentenwacht

Noord-Brabant 

Objcctnummer

Object

Gelegen te

Eigenaar/abonnee

Adj'es

Inspeciiedatuni

Not^urnmer

Totaal uren inspectie/rapportagc

Inspectie uitgevoerd door

Opmerkingen

1349

Hcrcnhuis

Nieuwlandsedijk 79, Lage Zwaluwe

      

     

25 januari 2001

D2001/33

2/<

         

Uitgevoerdc wcrteaarnheden:

- een gebroken dakpan ondcraan hex zuidclijk dakvlak no. 1 vervangen.

Voor het behoud van hci monument vinden wij het

van belang dat. in volgordc van urgentic, dc

volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- meerdere raamkozijncn herstellen cq. plaatsclijk

vemicuwen

- schildcr- en conserved ngswerk gedecllelijk uitvocrcn

- gcbreken aan sehilddak no. i herstellen:

enkele gordingen en het dakbeschot herstellen:

duurzame vcntilercnde kunststoffolic op dc dakplaten

(tut over dc zinken achtcropstand van de bakgoien)

aanbrengen;

meerdere afgeschillbrde en beschadigde dukpuirocn

vervangen (pannen in do hoogte koricr, op de juiste

latafsland. aanbrengen):

nokvorstcn vakkundig vastlcggcn c.q. vemicuwen:

gcvcllood vemicuwen;

gcschcurdc gcvelaanzct bij de gemetselde vtcchling

aan de noordwcslhock van sehilddak no. 1 herstellen;

sehoorstecn aan de oostzijde van dc nok no. 1

herstellen c.q. vemicuwen

Verwijzing naar rubriek:

V la 2a

VII la b 3a

14a

H la

I la

I3ab

Ul 2b

De Stichling Monumenienwachl Noord-Brabant is onder nr. S-080360 ingeschrevan in het stichtingenregisier van de Kamer van Koophaniel

Fabrieken re 's-Hartogenbosch. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de -Algemene voorwaarden Sucnang

Monumentenwacht Noord-Brabant'. zoals gedeponeerd onder nr 73/95 bij de Arrondissementsrechlbank le i-henogc-nbosch.
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inspectierapport

lung- en sluitwcrk van meerdere ramen herstellen IX 2

schuur no. 3 rcstaurercn c.q. heropbouwen I lb 3c 4b II 2a

HI lc 4b IV 2b e 3b

IX lb

De Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant is onder nr. S-080360 ingeschreven in het stichtingenregisier van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken te 's-Hertogenbosch. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de "Algemene Voorwaarden stichting

Monumentenwacht Noord-Brabant", zoals gedeponeerd onder nr 73/95 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
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Rubriek Kwalificatie* Toelichting obj. nr. 1349 

IDAKEN

1. panbcdekking

a) zadcldak no. 1 R Rode cn blauvvc oud 1 lollandsc dakpanncn. Verspreid

over de bedekking zijn meerdere dakpannen beschadigd

of afgeschilferd en dc kwalireit is redelijk tot mati;;. Dt

pannen zijn. vooral ondcraan hci zuidclijk dakvlak. in de

hoogtc tc ruim gedekt. De panbcdekking op zadcldak nu.

1 is met isalercndc dakplaten cn dakbcschoi onderlaien,

Op deze dakplaten is geen ventilerende kunsistoffolic

toegepast. De dakplaten (spaanplaat) zijn oppcrvlakkig

verweerd door vochtdoorslag tussen dc oud Hollandse

pannen. Dc panbedekking ondcraan hci zuidclijkc dak-

vlak is met isolercndc folic (Alkreflcx) ondcrlaten. Dc

onderste panlat aan de /uidzijde is ingerot.

Zie voor afwerking rubriek I 3a h.

b) schikklak schuur no. 3 S Blauwc muldenpanncn Verspreid over de bedekking is

een groot aantal muldenpanncn beschadigd. Meerdere

muldenpanncn vcrtonen gaaljes. De panbedekkinu is

tussen dc gezaagdc daksporen met riet onderlaien.

Meerdere panlattcn zijn ingeroi

2. gollplalcn bedekking

a) lessenaardakje no. 2

3. alwcrkingcn

a) gcvellood

b) nokvorstcn no. I 

c) nok-cn

hockkcpervorstcn no. 3

d) zinkafwcrking kroonlijst

4. kapconstructies

a) zadcldak no. 1

G

R

M

M

M

M

De asbcsLccmcnt gollplalcn venoncn vcrwerin .̂ Coze

golfplaten vormcn een minder duurzame bedekking.

Het gcvellood aan de oust- en westzijdc van zadcldak no.

1 (aansluilcnd onder de zinkafdekking op dc topgevels)

is in 1c grolc Icngtes verwerkt en venoont op diverse

plaatscn schcurvorming. Hci gcvellood ondcraan dc

westelijke schoorstecn op de nok no. 1 is niet waterdicht

aangebracht. He: gcvellood boven tic kroonlijst bij de

voordcur is plaatsclijk losgekomen.

Meerdere vorslen op de nok no. 1 liggen los. f:tfP

nokvorst aan dc oostzijdc no 1 is geschcurd. Dc

bevestigingspunten van de bliksembcvciliging zijn

overigens door dc nokvorstcn hecfl vastgezet.

lien aantal vorslen op de nok van de schuur no. 3 is cry

beschadigd of is met specie aangesmecrd. lien

hockkcpervorsi aan dc /.uidoosizijde no. 3 imibreekt.

Dit betreft de zinkafwcrking op de kroonlijst boven de

voordcur.

Dit betreft hci sieckspam cn dc gordingen. bestaande ml

naaldhoul. Enkele gordingen van zadcldak no. 1 /ijn hi

dc oplcgging in de gevel vcrrol. Bi j herstel dienen de

gordingen (bij dc muuroplegging) door boring nader le

worden gcconlrolecrd. De gording aan dc noordzijde van

zadcldak no. 1 vertoom enige doorbuiging. Het dakbe-

schot (onder dc dakpluicn) i* door ccrdcre lekkage op

* G = goed R = redelijk M = matig S - slecht pagina 3/7
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b) sehilddak schuur no. 3

II GOTF-N EN AFVOEREN

1. bakgoten

a) noordzijdc no. 1

b) zinken bakgoten

zuidzijde no. 1 

2. mastgoten no. 3

a) algemeen

b) zinken mastgoot

westzijdc no. 2

3. zalinggoot

zuidoostzijde no. 1

4. zinken afvoeren

zuidwestzijdc no. 1

Kwaliftcatie* 

G

M

Toelichting obj. nr. 1340

enkele ptaaiscn ingcroi. Ook het spant is bovenaan

(onder de nok) door eerdere lekkagc aangetast.

Dc kapconstruclie van de schuur bestaat uit spantcn.

gordingen en gezaagde daksporen (naaldhout). De

muurplaat is op diverse plaatsen vcrrot. Het blokkccl

(koppclhoul) van het spant aan de zuidzijdc is in dc mtiu'

vcrrot. Dc Irekbalk onder het spantbeen nabij de rr:;p

(oostzijdc no. 3) is bij de oplegging ingcroi. Hicrdoor is

hci spanl verzakt. Meerdere gezaagde daksporen zijri

onderaan ingerot.

Dit bcirefl dc nieuwe zinkbeklcding in dc houten bakgoot

aan de voorgevel. De aansluiting van dc zinken

achtcropstand met de dakplaten is onvoldoende Bij siuil-

sneeuw of slagregcn (lussen de oud Hollandse pannen)

loopt hci vocht op de dakplaat tot achter dc

zinkbekleding van dc bakgool. Zic ook rubriek 1 1 a.

Voor vakkundig herstel /ou beler (duurzame) ventilc-

rende kunstslo("folic op de dakplaten kunnen worden

aangebracht. Deze folic tot over de zinken achlcropsu>.:.

van de bakgoot aanbrengen.

Dc houten bakgoot aan de voorgevel vertoom in het

midden doorbuiging.

Twee zinken bakgooljcs aan de zuidzijdc van /.adcldak

no. 1 zijn onvoldoende op afschot (naar de

afvocropening) aangebracht of verzakt. Hicrdoor blijfl

veel water in de bakgooljcs slaan. Dc gootbcugels

vcrtonen rocstvorming.

De p.v.c. mastgoot aan dc westzijde no. 3 is zwak. Aan

de zuidzijdc van de schuur is geen goot locgcpasl.

De zinken mastgoot aan de wcslzijde no. 2 is eerder

vemieuwd.

Dit ben-eft dc zinkbeklcding in de korte zalinggoot aan d.- §

noordzijde no. 3.

Reeds ccrdcr zijn aan de zuidwestzijde no. 1 twee nicuv g]



zuidwestzijdc no. I

5. p.v.c. afvoeren

III MUURWERK

1. uitwendig

a) algemeen

R

Reeds eerder zijn aan de zuidwesizijde no. I twee nicuv

zinken afvoeren aangebraehl.

Enkele p.v.c. afvoeren aan dc zuidzijde van de schuur

monden uit boven hot maaivcld. Zie ook rubriek X ' !

Het gesncden vocgwerk van de voorgevel (staand

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 4/7



Rubriek Kwaliftcalie* Toelichting obj. nr. 1349

b) gcvclaanzct

noordwcslhoek no. 1

e)schuurno.3

M

S 

verband) is goed.

Hci metselwerk \an de vlcchiing bij dc gcvclaanzei, aan

de noordweslhoek van sehilddak no. 1. is losgcschcurcl.

Dc gcvcls van dc schuur (slcensmuur) vcrtonen vcrsprcic

forsc zclLingscheuren. De zuidgevel is ontzel en bc*l naar

buiten. Dc wcstgevel helt voor een gedeelte naar binnen.

Op maaivcldhoogtc komi plaatsclijk open vocgwerk CM

los2irtcnd metselwerk voor.

2. schoorstcnen

a) algemeen

b) oostzijde no. 1

R

M

De schoorstccn aan dc westzijdc no, 1 verloonl boven";.��

plaatsclijk open vocgwerk.

De schoorstccn aan de oost/ijde no. 1 is bovenaan

horizontaal geschcurd en hot metselwerk is plaatsclijk

beschadigd. De betonplaat op de schoorsteen is vcrwett't

cn beschadigd. Dc schoorstccn helt cnigszins naui" de nok

(westzijdc).



3. natuursteen

a) algemeen

4. muurwerk inwendig

a) algemeen

b) muurwerk schuur

5. wandafwerking

a) srucwerk

b) tegclwcrk

IV KELDERS , VLO EREN EN

FUNDERINGEN

1. kelder

a) houten plafond

b) muurwerk

c) plavuizcn vloer

2. vloeren

a) houten vloeren

- algemeen

b) zoldervlocr schuur no. 3

e) legcl vloeren

- algemeen

d) tegclvlocr hal

c) cementvlocr schuur no. 3

3. funderingen

G

G

G

G 

R

M

(westzijdc),

Dil betreft de hardstenen plintplalcn cn venstcrdorpels

aan de voorgevel. De ondcrslc doipel bij de voordcur is

geschcurd.

Het muurwerk van dc schuur vcrtoont verspreid forse

zettingschcurcn.

De gestucte wanden en de plavuizcn vloer venonen

plaatselijk zoutuitbloci.

Voor zover door dc aanwezige bcklcding cn vlocrdelcn

waamcembaar.

Dc houten zoldcrvloer is onbetrouwbaar om te bctrctiei!

Meerdere vloerbalken van de /.ohiervlocr/.ijn bij dc

muuroplegging vcrrot. Ook de houlcn vlocrdelcn zijn

verspreid ingcrot.

Enkele marmeren icgcls in de hal zijn enigszins verbal

De cementvlocr van dc schuur is beschadigd cn s

gcdccllclijk verwijderd.

* G = goed R = redelijk M = niatig S = slecht pagina 5/7
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Rubriek

a©

=9

3

a) algemeen

b) fundering schuur no. 3

V O VERIG E O N D ERD EL EN

1. kozijnen

a) raamkozijnen

zuidwcstzijdc cn

zuidoostzijdc no. 1

b) overige kozijnen

2. ramcn

a) raam zuidwcstzijdc no. 1

b) overige ramcn

3. deuren no. 1

4. plafonds

a) stucplafonds

b) houten plafonds

5. Trappen

a) houten trappen

- algemeen

b) houten trap no. 3

VI BEGLAZ ING

1. blank glas

VII SCHILDER- EN

CONSERVERINGSWERK

1. uitwendig

a) bakgoot voorgevel en

raamkozijnen zuidoostzijde

b) overige schildcrwerk

2. inwendig

3. conserveringswerk

a) staalwcrk

Kwalificatie* 

R

R

R

R

M

M

Toelichting obj. nr. 1349 

Voor zover wuameembaar en gczien de uiterlijke

toestand van het muurwerk.

De gevels van de schuur vcrtonen verspreid forsc

zcttingschcurcn. Bij ccn cvcnluclc restauratie

(hcropbouw) van de schuur dient dc fundering nader te

worden onderzoeht en hersteld c.q. vernieuwd.

Meerdere onderdorpels van dc raamkozijnen vcrtonen

inrolting. Ook enkele slijlcn zijn ondcraan ingcroi.

Dit betrefl de overige houten raam- en dcurknzijnen,

Het raam aan dc zuidwestzijdc van dc tweede vcrcJicpiPi

in ondcraan ingcrot. Ook het raam aan de westziid:

(verdieping no. 2) vcrtoont ondcraan de hock inrotting.

Dit betreft de plafonds bestaande uit houten balken.

Dc houten trap naar de zoldervloer in de schuur is erg

vcrzwakt cn beschadigd.

Door ccrdcrc lekkages is het schilderwerk van dc houten

bakgoot cn goolfrics gcbladdcrd. Het schildcrwerk van

cnkclc raamkozijnen aan dc zuidoostzijdc no ! .«\ cr-

schraald en gebladderd.

Na herstel van ingerotle kozijnen dient het sehilderwcr-v

te worden uitgevoerd.

Dc gcvelankcrs dienen tegen roeslvorming behandeld tu

worden. Zie rubriek IX 1 a.

* G = goed R = redelijk M - matig S = slecht pagina 6/7
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Rubriek Kwaliflcatie* Toelichting obj. nr. 1349

VIII BUKSEMBEVEIL1GING

1, installatie

a) bevesriging leidingen

2. funciioneren

IX S TAALWERK

1. ankcrwerk

a) gevelankers no. 1

b) gevelankers zuidzijdc

schuur no.3

G 

G

S 

Dit betrefl de bevestiging van do kopcren afgaandc

leidingen no. 1.

Het functioneren van dc installatie is door ons r.:e:

gccontrolccrd. Hctvcrdient aanbcvcling dc bcvciliging

rcgclmatig door ccn gcspccialisccrd bedrijf tc lalcn

controlcrcn.

De gevelankers aan dc cost- en westgevel van het

woonhuis vcrtonen rocsivonning.

Enkele gevelankers aan de.zuidzijdc van de schuur zijn

2. hang- cn sluitwcrk

3. stalen dakramcn

X BERE1KBAARHEID/

TOEGANKELUKHE ID

1. algemeen

XID IVERSEN

1, waterafvoer verbeteren

G

R

R 

losgekomcn van het muurwerk.

Voor zover gecontroleei d. Verspreid zijn meerdere

schuiframcn mocilijk te opencn. Een aantal raamkoorden

ontbreekt.

Zie rubriek IV 2b.

De hemelwaterafvoer van het belendendc pand mondt uit
op de straat. De waterafvoer aan dc straatzijde (langs Qe

voorgevel) zou met ccn molgoot en straatkolkev.

(aangcslolcn op dc riolering) verbcterd kunnen worden.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 7.7
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Drimm

Datum:

Uw brief van:

Betreft:

Ons kenmerk:

) Beh. door:

Doorkiesnummer:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

         Registrator Monumentenzorg

Postbus 1001 | 'NGEKOMEN

3700 BA ZEIST j 1 7 S E P 2 0 M

Nr f?2 - IDO, - \ i q t

j ID CODE '

13 September 2001 I Par Dat 1 J p

vergunningverlening op grond van art. 11 Monumentenwet 1988
01-3253
     
(0162) 69 02 15

Geachte                 

Door de eigenaar van het Rijksmonument Nieuwlandsedijk 79/81 te Lage Zwaluwe,
monumentnummer 510855 is een aanvraag ingediend voor een restauratievergunning.

De eigenaar heeft plannen om aan de buitenzijde van de woning een aantal restauratie

werkzaamheden uitte voeren. Het betreft voornamelijk herstellingen aan metselwerk en

voegwerk, kozijnreparaties, dak herstel en schilderwerken.

Het plan is besproken in de vergadering van de Monumentencommissie van
28 augustus 2001 en commissie had geen overwegende bezwaren tegen het uitvoeren

van de restauratie werkzaamheden
Alvorens wij een besluit kunnen nemen omtrent het eventueel verlenen van een

vergunning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 dienen wij, onder

andere, u om advies te vragen, wat wij bij deze doen.

Bijgevoegd vindt u, in tweevoud, tekeningen met overige informatie over de

voorgenomen restauratie.

Nadere informatie bij de        van de afdeling Bouwen en Wonen

tel. 0162-690215.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben gei'nformeerd.

Met vriendelijke groet,
nameR5î sii>eem$fester en wethouders van Drimmelen

H. Gele

hoofd g Bouwen en Wonen G E M E E N T E H U I S

Tel:(0162) 69 01 90 Park 1, Made

Fax:(0162) 68 66 23 Postbus 19, 4920 AA Made

Rabobank rek.nr.: 15.06.21.051

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e

10.2.e
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RIJKSDIENST VOOR DF MONUMENT ENZORG Ribobank iWJ 21 757

Burgemeester en Wethouders van Drimmelen

de heer/mevrouw H. Gelevert, hoofd afdeling Bouwen en Wonen

Postbus 19
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uw bricf/kenmcrk

01-3253

van 13 September 2001

ons nummer

RZ-2001-1392

behandeld door

    

onderwerp

Adviesaanvraag ex art. 11-16

Monumentenwet 1988

bijlage

geen
datum f 4 NOV. 2001

Geacht College,

U vroeg mij advies ex artikel 11-16 van de Monumentenwet 1988 voor enige aanpassingen aan

het rijksmonument Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage Zwaluwe (monumentnummer 510855). Het

volgende kan ik daarover opmerken.

Het plan behelst het technisch in orde maken van een aantal onderdelen van het monument.

Daarbij is het rapport van de Monumentenwacht een belangrijk richtsnoer. Het herstel richt

zich op het uitwendige van het monument: metsel- en voegwerk, kozijnen, daken.

Het plan is betrekkelijk terughoudend opgesteld, zodat er in principe een waarborg is voor het

zoveel mogelijk behouden van historisch materiaal. Toch wil ik nog eens nadrukkelijk pleiten

voor het (mits technisch verantwoord) zo gering mogelijk verwijderen van oude materialen.

Waar mogelijk dient afkomend materiaal hergebruikt te worden.

Het is van groot belang dat de gemeente uitvoering geeft aan zijn handhavende en begeleidende

rol door de restauratie niet zozeer op de voet, als toch wel geregeld te volgen. Ik verwijs

daarvoor naar eerdere gesprekken met mi|n dienst over andere objecten. Neemt u bij twijfel

over de technische en subsidie-aspecten contact op met    of  

van mijn dienst.

Het plan ontmoet vanuit oogpunt van monumentenzorg geen bezwaren en ik adviseer

dientengevolge positief.

M I N I S T M i r . V A N O N D E R W I J S , C U L T U U R F N W E T E N S C H A P P E N

10.2.e

10.2.e 10.2.e



RIIKSIMINSI VOOM in M ONUMENT ENZORG

blad/ijdc

2

nummer

R2-2001-

1392

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met                   via             of

         @monumentenzorg.nl

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

namens deze,

de Directeur van de Rijkscuepst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd vaj^e^egio^Zuid,

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e
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0168 486023

RZ- l o o / -

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

t.a.v.            

fax: 030-691 61 89

Lage Zwaluwe 06-11 -01

i.z: advies herstel Nieuwlandsedijk 79-81
Lage Zwaluwe

Geachte    

Reeds op 4 juli 2001 heeft u de gemeente J>immelen namens de staatesecretaris bericht dat u positief adviseert

omtrent de plaatsing van de dakkapel. Op 23 oktober 2001 werd door de gemeente een bouwvergunning

afgegeven.

Ten behoeve van ernstig achterstallig onderhoud werd op 23 augustus 2001 eeo restourarievergurming bij dc

gemeente frimmelen ingediend. Tot op heden heeft uw dienst (nog) geen positief advies uitgebracht. Ik

begreep dat afgifte van een advies nog weken kan gaan duren-

Ten einde verder ernstig veml te voorlcomen (regenwater kwafll via de verTOtte k0Z|jnen twee verdiepingen het
huis binnenlopen) en de daarrnede gepaard gaande kosten niet verder te laten oplopcn was de aannemer van
mening dat verder uitstel niet laflger verantwoofd is. Om die reden zijn de siei£ers weken geleden geplaatst eo
worden door de aannemer extra werkiaainheden verricht om verder verval en gevolgschade te voorkoraen. De

aannemer Is van mening dat de werkzaamheden dit jaar moeten worden argerond.

Omdat de bovenverdieping een ltantoorruimte is werd weken geledeu het lCflntuOTfflde ZOlâ TUimte illtem

verplaatst. Het gevolg is dat de bedrijfsvoering en bewoning onder primitieve omstandigheden dienen plaats te

vinden. Voor de bedrijfevoeririg heeft dat omzetderving tot gevolg.

Verder uitstel heeft een verdere kettmgreactie tot gevolg waardoor een ieder die bij de werkzaamheden

betrokken is wokzumhedtti moet opschorten met alle gevolg voor planningen, extra kosten, omzetschade en

gevolgschade Bureau monumentenzorg van de belastingdienst te Amersfoort gaat opmeuw een mspecteur

sturen om de verdere kosten te taveren, de aannemer kan zijn personal niet elders inplannen en zal trachten
zijn verliezen met andere werkTaamheden te comrjenseren, de rjna^oudskosten kunnen dit jaar met mew als

aflrek van mijn aangifte takmrtab«nB worden meegenomen zodat weer overleg met mijnfi&calist«n Oe
belastingdienst dient plaats te vinden met als risico dat bepaalde wertaaamheden naar volgend jaar gescbovm

dienen te worden met als gevolg dat andere werkzaamheden vervolgens weer naar 2003 geschoven dienen te

worden et cetera, et cetera.

10.2.e

10.2.e



0168 486023

ICflrtoBi! de MmtimfawhtM en de LWrnee gepaard saande kosten dreigen onrjeheersbaar le worden
en uit de hand te lopen. Dit heeft weer tot het onbedoelde gevolg dat monumentaal bezit op dit moment weinig

reden tot vreugd is.

Om die reden zouden wij u zeer daiikbaar zijn als u op kortc termijn een mogelijkheid zou tamnsi vinden het
verzoek m.b.t de door een gereuommeerd aaimanmgstedrijf uit te voeren werlczaaniheden te willen

hestuderen. De wwtanlieden veranderen niets aan dc constmctic dan wel moDunicnialc waarden YSJI hei
pand en betrerren enkel en alleen onderhoudswerkzaamhedeu.

mar flrtdiflg van de inlioud van uw brief d.d. 4 juli 2001 m dc Eonraitc Drimmelen M i n staat wsa
dat door mij bij de gemeente een verzoek tot afbraak van de schuur zou zijn ingediend dan wel gedeeltelijke

afvoering maak ik van de gelegenheid gebruik u te wijzen op het feit dat van een dergelijk verzoek geen sprake

was. Naar aanleiding van hetfeitdat diverse deskundigen (w.o. Monumentenwacht) de mening zijn toegedaan

dat de schuur op instorten staat met als gevolg dat restauratie nieuwbouw impliceert (met alle gevolgen voor de

monumentale waarde) is door mrj via de gemeente het verzoek gedaan of Monumentenzorg te voren kan

inschatten of behoud (hefbouw) in het kader van de monumentale waarde zinYol is. Daarbij komt dat het

opstellen van een restauraHeplan/herbouwplan vele duizenden guldens gaat kosten.

Geaen de inhoud van de brief is inmiddels besloten een restauratieplan op te stellen.

Met dank!

 

     
    

10.2.e

10.2.e
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inspectierapport

jaar

Monumentenwacht

Noord-Brabant

Objccinummer

Object

Gelegen te

Eigcnaar/abonnee

Adres

Inspeciiedatum

Notanummer

Totaal uren inspectie/rapponagc

Inspectie uitgevoerd door

Opmerkingen

1349

Hcrcnhuis

Nieuwlandsedijk 79, Lage Zwaluwe

    

        

25 januari 2001

D2001/33

2'/<

          

Uitgevoerdc wcrtaaamheden:

. een gebroken dakpan ondcraan he: zuidclijk dakvlak no. 1 vervangen.

Voor het behoud van hci monument vinden wij het

van bclanfi dat. in volgordc van urgentic, dc

volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- meerdere raamkozijnen herstellen c.q. plaatsclijk

vemicuwen

- schildcr- cn conscrvenngswerk gedeeltelijk uitvocrcn

- gebreken aan sehilddak no. 1 herstellen:

enkele gordingen en het dakbeschoi herstellen;

duurzame vcntilercnde kunststoffolic op de dakplaten

(tot over dc 2inkcn achtcropstand van de bakgoten)

aanbrengen;

meerdere afeeschilicrde en besehadigde dakpumien

vervangen (pannen in de hoogie kortcr, op de juiste

latatsland. aanbrengen):

nokvorstcn vakkundig vastleggcn c.q. vemicuwen:

gcvellood vemicuwen;

geschcurde gcvelaanzet bij de gemetselde vlechling

aan de noordwcslhock van sehilddak no. 1 herstellen;

schoorstccn aan de oostzijdc van dc nok no. 1

herstellen c.q. vemicuwen

Verwijzing naar rubriek:

V la 2a

VU la b 3a

14a

H la

I la

I3ab

1112b

De Stichting Monumenienwachl Noord-Brabant is onder nr. S-Q803E0 ingeschreven in hat stichttngenregisier van de Kamervan Koophan-iel en

Fabrieken, te VHanogenbosch. Alle werkzaamheden worden u.igevoerd onder de bepalingen van de -Algemer* voorwaarden Suchung

KenteSniSSSirabanr. zoals gedeponeerd onder nr 73/95 bij de ArrondissementsrechtbanK te ,-Henogonbosch.
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- hang- en sluitwcrk van meerdere ramcn herstellen IX 2

- schuur no. 3 rcswurcrcn c.q. heropbouwen I lb 3 c 4 b 1 1 2 a 

III U 4b IV 2b e 3b
IX lb

De Stichiino Monumentenwacht Noord-Brabant is onder nr, S-060360 ingeschreven in he! stichtrngenregisier van de Kamervan Koophandel en

Fabneken te 's-Hertogenbosch. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bepalingen van de "Algemene Voorwaarden Stichting

Monumentenwacht Noord-Brabant", zoals gedeponeerd onder nr 73/95 bij de Arrondissementsrechtbank it- 's-Hc-nogenbosch.
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Rubriek Kwalificatie* Toelichting obj. nr. 1349 

IDAKEN

1. panbcdekking

a) zadcldak no. 1

b) sehilddak schuur no. i 

2. gollplalcn bedekking

a) lessenaardakjc no. 2

3. afwerkingen

a) gcvellood

b) nokvorstcn no. 1 

c) nok-en

hoekkepervorsten no. 3

d) zinkafwcrking kroonlijst

4. kapconstruciics

a) zadcldak no. 1

G

R

R

M

M

M

M

S

Rode cn blauvvc oud 1 lollandsc dakpanncn. Verspreid

over dc bedekking zijn meerdere dakpannen beschadigd

of afgeschilfcrd en de kwalitcit is redelijk to: muii;;. De

pannen zijn. vooral ondcraan het zuidclijk dakvlak. in de

hoogtc ic ruim gedeki. De panbcdekking op zadcldak no.

1 is met isoJcrcndc dakplaten en dakbcschoi onderlaien.

Op deze dakplalen is geen ventilcrende kunslstoffolic

toegepast. De dakplaten (spaanplaat) zijn oppervlakkig

verweerd door vochtdoorslag tussen dc oud Hollandse

pannen. Dc panbcdekking ondcraan het zuidclijkc dak-

vlak is met isolercnde folic (Alkreflcx) ondcrlatcn. Dc

onderste panlat aan de /uiuzijdo is ingcrot.

Zie voor afwerking rubriek 1 3a h.

Blauwc muldenpanncn Verspreid over de bedekking is

ccn grool aantal muldenpanncn beschadigd. Meerdere

muldenpanncn vcrtonen gaaljes. De panbcdekking is

tussen dc gezaagdc daksporen mei riet onderlaien,

Meerdere panlailcn /ijn ingcroi

De asbcslccment gollplalcn vcrtonen verwerin;.. Cezo

golfplaten vormcn ccn minder duurzame bedekking.

Het gcvellood aan de oust- en westzijdc van zadcldak no,

1 (aansluilcnd onder dc zinkafdekking op dc lopgevels)

is in lc gxolc Icngtcs verwerkl en venoont op diverse

plaatscn schcurvorming. Hci gcvellood ondcraan de

westelijke schoorstecn op de nok no. 1 is niet waicrdicht

aangebracht. Hci gcvellood boven dc kroonlijsl bij de

voordcur is plaatsclijk lusgekomen.

Meerdere vorslen op de nok no. I liggen los. Sen

nokvorst aan dc oostzi jdc no I is geschcurd. Dc

bevestigingspunten van de bliksembcvciliging zijn

overigens door de nokvorstcn hcen vastgezct.

Hen aantal vorslen op de nok van de schuur no. 3 is erg

beschadigd of is met specie aangesmecrd. Hen

hockkepervorsi aan de /.uidoosizijde no. 3 onibrecki.

Dit betreft de zinkafwcrking op de kroonlijst boven tie

voordcur.

Dit betreft hci sieckspani en de gordingen. bcsiuandc uit

naaldhoul. Enkele gordingen van /adeldak no. 1 /ijn hi;

dc oplcgging in de gevel verrol. Bij herstel dienen dc

gordingen (bij de muuroplegging) door boring nader le

worden gceonirolcerd. De gording aan de noord/.ijde van

zadcldak no. 1 vertoom enige doorbuiging. Het dakbe-

schoi (onder dc dakplalen) i> door cerdcrc lckkuge op

* G = goed R = rci delijk M = matig S " slecht pagina 3/7
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* >

b) sehilddak schuur no. 3

ft

i

9 [I GOTF-N EN AFVOEREN

ft 1. bakgoten

a) noordzijdc no. 1

ft

ft

* )

ft

ft

ft

j£ b) zinken bakgoten

zuidzijde no. 1

ft

ft

ft 2. niasigoten no. 3

a) algemeen

b) zinken mastgoot

ft westzijdc no. 2

* 3. zalinggoot

^ zuidoostzijde no. 1

n 4. zinken afvoeren

G

G

G

M

S 

S 

enkele plaatsen ingerol. Ook het spant is bovenaan

(onder de nok) door eerdere lekkagc aangctasi.

Dc kapeonstruelie van de schuur bestaat uit spantcn.

gordingen en gezaagdc daksporen (naaldhout). De

muurplaai is op diverse plaatsen vcrrot. Het blokkccl

(koppclhoul) van hot spant aan dc zuidzijdc is in dc muy

vcrrot. Dc lrekbalk onder hci spantbeen nabij dc vrv.p

(oostzijdc no. 3) is bij de oplcgging ingerol. Hicrdoor is

hci spant verzakt. Meerdere gczaagdc daksporen zijn

onderaan ingerot. 

Dit bcirefl dc nieuwe zinkbeklcding in dc houien bakgoot

aan de voorgevel. De aansluiting van dc zinken

achtcropstand met de dakplaten is onvoldoende. Si; sluil-

sneeuw of slagrcgcn (lussen de oud Hollandse pannen)

loopt hci vocht op dc dakplaat tot achter dc

zinkbekleding van dc bakgool. Zic ook rubriek 1 la.

Voor vakkundig herstel zou bcter (duurzame) vcntilc-

rende kunstsioffolic op de dakplaten kunnen worden

aangcbrachl. Deze folic tot over dc zinken aehicropsui.- ,.

van de bakgoot aanbrengen.

Dc houten bakgoot aan de voorgevel vertoom in het

midden doorbuiging.

Twee zinken bakgooljcs aan de zuidzijdc van zadcldak

no. 1 zijn onvoldoende op afschot (naar de

afvocropening) aangcbrachl of verzakt. Hicrdoor blijft

veel water in de bakgooljcs siaan. Dc gootbcugels

vcrtonen rocstvorming.

De p.v.c. mastgoot aan dc wcstzijde no. 3 is zwak. Aan

de zuidzijdc van de schuur is geen goot toegepast.

De zinken mastgooi aan de wesizijde no. 2 is ecftlur

vernieuwd.

Dit betreft dc zinkbeklcding in dc korte zalinggooi aan dj §

noordzijde no. 3.

D»r./Jp / w r W -Mm �v.n tir* Tiii/1u/. 'vr7iiHr» nrs  1 

 run- nicti; 2



zuidwestzijdc no. I

5. p.v.c. afvoeren

111 MUURWERK

1. uitwendig

a) algemeen

Reeds ccrdcr zijn aan dc zuidwesizijde no. 1 twee nicu\

zinken afvoeren aangcbrachl.

Enkele p.v.c. afvoeren aan de zuidzijde van de schuur

monden uit boven het maaiveld. Zie ook rubriek X ' !

Het gesncden vocgwerk van de voorgevel (staand

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 4/7
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b) gcvclaanzci

noordwcslhock no. 1

e) schuur no. 3

2. schoorstcnen

a) algemeen

b) oostzijde no. 1

R

M

M

S 

verband) is goed.

Hci mcisclucrk \an dc vlcchlinu bij dc gcvclaanzci, aan

de noordwesihoek van sehilddak no, 1. is losgcsehcurd.

Dc gcvels van de sclmur (siecnsmuur) vcrtonen vcrspreic

forse zcllingseheurcn. De zuidgevel is ontzel en hci naar

buiten. Dc westgevel helt voor ccn gedeelte naar binnen.

Op maaivcldhoogtc komt plaatsclijk open vocgwerk CM

loszincnd metselwerk voor.

Dc schoorstccn aan dc westzijdc no. 1 verlount boven -;."

plaatsclijk open vocgwerk.

De schoorstccn aan de oost/ijde no. 1 is boveoaan

horizontaal geschcurd cn hot metselwerk is plaatsclijk |g

beschadigd. De betonplaat op de schoorsteen is verwcen

cn beschadigd. Dc schoorstccn helt enigszins naar dc nok

(wcsiziidc).



3. natuursteen

a) algemeen

4. muurwerk inwendig

a) algemeen

b) muurwerk schuur

5. wandafwerking

a) srucwerk

b) tegclwcrk

[V KELDERS, VLOEREN EN

FUNDER1NGEN

1. kelder

a) houten plafond

b) muurwerk

c) plavuizcn vloer

2. vloeren

a) houten vloeren

- algemeen

b) zoidcrvloer schuur no. 3

c) legclvloeren

- algemeen

d) tegclvlocr hal

c) cementvlocr schuur no. 3

3. funderingen

G

G

G

G 

R

M

Dit betreft de hardstenen plintplaicn cn venstcrdorpels

aan de voorgevel. De ondersie dorpcl bij de voordcur is

gescheurd.

Het muurwerk van dc schuur venoont verspreid forsc

zettingschcurcn.

De gestucte wanden en de plavuizcn vloer vcrtonen

plaatselijk zoutuitbloci.

Voor 2 0 v c r door dc aanwezige bcklcding cn vlocrdelcn

waamcembnar.

De houten zoldcrvloer is onbetrouwbaar om le bctredcii.

Meerdere vloerbalken van de /.oldcrvlocr /.ijn bij de

muuroplegging verrot. Ook de houlen vlocrdelcn zijn

verspreid ingcrot.

Enkele marmeren icgels in de hal zijn enigszins vcrzal

De cementvlocr van de schuur is beschadigd cn s

gedeeltelijk verwijderd.

* G = goed R = redelijk M = niatig S = slecht pagina 5/7 
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Rubriek Kyvaliftcatie* Toelichting obj. nr. 1349

a) algemeen

b) fundering schuur no. 3

V OVERIGE ONDERDELEN

1. kozijnen

a) raamkozijnen

zuidwcstzijdc cn

zuidoostzijde no. 1

b) overige kozijnen

2. ramcn

a) raam zuidwcstzijdc no. 1

b) overige ramcn

3. deuren no. 1

4. plafonds

a) stucplafonds

b) houten plafonds

5. trappen

a) houten trappen

- algemeen

b) houten trap no. 3

VI BEGLAZ1NG

1. blank glas

VII SCHILDER- EN

CONSERVERINGSWERK

1. uitwendig

a) bakgoot voorgevel en

raamkozijnen zuidoostzijde

b) overige schildcrwerk

2. inwendig

3. conserveringswerk

a) siaalwcrk

G

G

G
G 

G

G

G

R

R

R

R

M

M

S 

S 

s 

Voor zover waamecmhaar en gczien de uitcrlijke

toestand van het muurwerk.

De gevcls van de schuur vcrtonen verspreid forsc

zcttingseheuren. Bij een eveiiUiele restauratie

(hcropbouw) van dc schuur dient dc fundering nader te

worden onderzueht en hersteld c.q. vernieuwd.

Meerdere onderdorpels van dc raamkozijnen vcrtonen

inrolung. Ook enkele slijlcn zijn ondcraan ingcroi.

Dit betreft de overige houten raam- en dcurknzijnen,

Het raam aan de zuidwcstzijdc van dc iwecdc verdicp!r»«r

in ondcraan ingerot. Ook het raam aan dc westziid:

(verdieping no. 2) vertoom ondcraan de hock inroning.

Dit betreft de plafonds bestaande uit houicn balken.

Dc houten trap naar de zoldervloer in de schuur is erg

vcrzwaki cn beschadigd.

Door cerdcrc lekkages is het schilderwerk van dc houten

bakgoot cn goolfrics gcbladdcrd. Het schildcrwerk van

enkele raamkozijnen aan de zuidoostzijde no ! .«\ er-

schraald en gcbladdcrd.

Na herstel van ingcrotle kozijnen dient het sehilderwei'.-.

te worden uitgevoerd,

Dc gevelankers dienen tegen rueslvorming behandeld le

worden. Zie rubriek IX hi.

G = goed R = redelijk M - matig S = slecht pagina 6/7
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Rubriek Kwalificatie* Toelichting ob}. nr. 1349

VIII BUKSEMBEVEIUGING

L, installatie

a) bevesriging leidingen

2. functionercn

IX STAALWERK

1. ankcrwerk

a) gevelankers no. 1

b) gevelankers zuidzijdc

schuur no. 3

2. hang- en sluitwerk

3. sialen dakramcn

X BERE1KBAARHEID/

TOEGAJNKELIJKHE1D

1. algemeen

XI DIVERSEN

1, waterafvoer verbeteren

G 

G

G

R

R 

S 

Dit betrefl de bevestiging van do kopcren afgaandc

leidingen no. 1.

Het functionercn van dc installatie is door ons r.;c".

gccontrolcerd. Het vcrdicnt aanbcvcling dc bcvciliging

rcgclmatig door ccn gcspceialiscerd bedrijf ic laten

eontrolcrcn.

De gevelankers aan dc cost- cn wcstgevel van het

woonhuis vcrtonen rocsivomiing.

Enkele gevelankers aan de.zuiuzijdc van de schuur zijn

losgckomcn van het muurwerk.

Voor zover gecontrolecid. Verspreid zijn meerdere

schuiframcn mociiijk te opencn. Hen aantal raamkoorden

ontbreekt.

Zie rubriek IV 2b.

De hemelwaterafvoer van het belendendc pand mondt uit
op de straat. De waterafvoer aan de straatzijde (langs ac

voorgevel) zou met ccn molgoot cn straatkolkcv.

(aangcslotcn op dc rioleringj verbeterd kunnen worden.

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht pagina 7.7
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Drimmelen 

Datum

Uw brief van

Betreft

Ons kenmerk

Beh. door

Doorkiesnummer

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

t.a.v.        

Postbus 1001

3700 BA Zeist
0 8w

2 mei 2003

til - y

81*

Aanvraag afvoer rijksmonumentenlijst en gedeeltelijke sloop Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage

Zwaluwe

03-1222

  

0162-690215

Geachte  

Ingekomen is een brief (kopie bijgevoegd) van eigenaar rijksmonument gelegen

Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage Zwaluwe, monumentnummer 510855. Brief betreft de

algehele staat van de schuur, die zeer slecht aan het worden is. Reeds in 2001 is door de

Monumentenwacht een opname gedaan waaruit bleek dat de technische staat zeer slecht is.

(2 rapportages over technische staat zijn bijgevoegd) Aldus de eigenaar staat schuur op

instorten en gaat gevaarlijke situatie opleveren.

Door de gewijzigde regelgeving inzake woonhuizen en boerderijen komt eigenaar in de

problemen. Vanwege de zeer slechte staat van de schuur, de inmiddels hoge hypothecaire

geldleningen die zijn aangegaan voor het onderhoud van de woning, subsidie niet meer tot

de mogelijkheden behoort en het financieel beperkt zijn tot het aangaan van leningen

verzoekt de eigenaar de schuur van de rijksmonumentenlijst af te voeren en toestemming te

verlenen tot sloop.

Om met betrekking tot het bovenstaande een goed advies te geven lijkt het mij verstandig

om met medewerkers van de Rijksdienst op korte termijn een afspraak ter plaatse te maken.

Hier kan dan in het bijzijn van de eigenaar de huidige algehele technische staat worden

bekeken en mogelijk worden aangegeven of beperkt herstel mogelijk is voor behoud schuur.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met       van de

afdeling Grondgebied tel.   

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen,

F. Stoffels

Wethouder

GEMEENTEHUIS

Tel: (0162) 69 01 90

Fax: (0162) 68 66 23

www.dhmmelen.nl

gemeente@drimmelen.nl

Park 1, Made

Postbus 19, 4920 AA Made

Rabobank rek. nr.: IS.06.21.051

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e
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i inos:<ORisn op 1 5 APR 2003

College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Drimmelen

Hoofd afdeling Bouwen en Wonen

v.d.        

Postbus 19

4920 AA Made

Lage Zwaluwe 11-4-3

i.z: rijksmonument Nieuwlandsedijk 79-81

Lage Zwaluwe

monumentennr: 510855

betreft: aanvraag afvoer rijksmonumentenlijst

aanvraag gedeeltelijke sloopvergunning

Geachte    

In vervolg op ons telefoongesprek d.d. 10-4-3 bevestig ik u het navolgende.

Uitgaande van de veronderstelling dat wij in 2003 in aanmerking zouden komen voor ongeveer Euro 190.000,--

subsidie voor onderhoud van het woonhuis en de aangebouwde schuur, werden verdere onderhouds-

werkzaamheden voor dit jaar gepland.

Eind december 2002 vernamen wij van de Monumentenwacht dat elke mogelijkheid om voor subsidie in

aanmerking te komen eind 2002 is komen te vervallen. Ik heb van u vernomen dat subsidie niet (meer) mogelijk

is.

Enkele jaren geleden werden door ons aan de schuur consolidatiewerkzaamheden uitgevoerd. Na een

vorstperiode begin dit jaar is evenwel gebleken dat zich structureel zeer ernstige lekkages in de schuur zijn gaan

voordoen. De lekkages hebben een omvangrijke en versnelde verrotting van de vloerbalken1  en spanten tot

gevolg.

Afgelopen week is mij gebleken dat een hoofdspant inmiddels een decimeter door een verrotte vloerbalk aan het

zakken is. Het dak is derhalve aan het instorten. Indien de schuur instort zal dat tevens tot gevolg hebben,dat de

aangebouwde bloemenwinkel instort, de gehele achtergevel van het woonhuis openligt en de openbare weg

onbmikbaar wordt.

Instorting verwachten wij binnen 3 maanden.

Inmiddels heeft de eerste fase van de restauratie van het woonhuis plaatsgevonden. De werkzaamheden bleken

financieel (het dubbele van het begrootte bedrag) en bouwkundig een nachtmerrie te zijn en hebben inmiddels tot

gevolg gehad dat de aannemer slechts n.a.v. een vonnis (met hoge dwangsom) van de president van de rechtbank

Breda bereid bleek de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De kosten van de werkzaamheden (ong. Euro

85.000,-) zijn middels een hypothecaire geldlening door ons bekostigd.

De tweede fase zal ong. Euro 60.000,- bedragen. Ook hiervoor zal een hypothecaire geldlening worden

aangegaan.

10.2.e
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Behoud van de schuur zal in eerste instantie minimaal Euro 170.000,-- gaan kosten. Volgens de vele

deskundigen die de schuur hebben bekeken dient de schuur eigenlijk geheel te worden afgebroken en te worden

herbouwd Behoud is in wezen niet mogelijk en zal structured zeer hoge onderhoudskosten tot gevolg hebben.

Daarbij dient betrokken te worden dat een oplossing moet worden gevonden voor het regenwater van de dijk dat

via de'het onderhuis naar de schuur zakt en blijvend vochtschade tot gevolg heeft. Ook is de wieldruk van

vrachtverkeer op de openbare weg aan de voor en de achterzijde van het pand veel te hoog voor de constructie.

Vanwege de zeer slechte staat van de schuur, wij inmiddels hoge hypothecaire geldleningen zijn aangegaan voor

het onderhoud aan de woning, subsidie niet meer tot de mogelijkheid behoort en ook wij financieel beperkt zijn

in het aangaan van geldleningen, zijn wij (zeer tot onze spijt!) genoodzaakt u hiermede te verzoeken de schuur

van de rijksmonumentenlijst af te voeren en toestemming te verlenen tot sloop.

Wij blijven ons de komende weken inspannen voor een oplossing.

V'riendelijkcrgroet.
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Bouwtechnische aspecten

Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Het

bouwdeel/-element is 'ingelopen', de 'nieuwigheid' is er duidelijk af. Functievervul-

ling is zondermeer gewaarborgd.

Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebre-

ken zoals houtrot, corrosie e.d. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele li-

nie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de functievervulling

opgetreden zijn.

Het verouderingsproces heeft het bouwdeel/ -element duidelijk in zijn greep. De

beste tijd is voorbij, het einde nadert. Storingen in de functievervulling kutnen

plaatselijk voor en/of zijn reeds meerdere malen voorgekomen

l

Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden Regelmatig ko-

men ernstige gebreken voor. De functievervulling van het tolaal is niet meer ge-

waarborgd. Het einde is in leite bereikt.

6 zeer slecht Het verouderingsproces is dusdanig gevorderd dat sprake is van voortdurende sto-

ring in de functievervulling van het bouwdeel/ -element.

De beoordeling van de conditie is gebaseerd op visuele inspectie.

Onderdelen, welke niet of slechts gedeeltelijk waarneembaar zijn, worden ingeschat op basis van ouderdom

en gemiddeld geldende levensduren voor die bouwdelen.

Voorzover de conditie daartoe aanleiding geeft, wordt een raming gemaakt van eventuele herstelkosten. In

de ramingen wordt onderscheid gemaakt tussen direct te maken kosten en kosten welke binnen een termijn

van ± 10 jaar nog te verwachten zijn. Met andere woorden er wordt getracht alle onderhoudskosten zicht-

baar te maken vanaf aankoop en de aansluitende eerste 10 bewoningsjaren. In de toelichting onderaan de

pagina's worden de ramingen. voorzover noodzakelijk geacht. nader gespecificeerd en/of toegelichl D.v-

toelichting kan betrekking hebben op een specificatie van de activiteit. de omvang van de activiteiten.

plaatsaanduidingen. overwegingen bij het voorgestelde herstel met betrekking lot veiligheid. ge/ondheid.

bruikbaarheid, e.d.

FD advies
onderhoud van jjclmuwcn

2 goed

3 redelijk

4 matig

5 slecht

10.2.e



FD adviesjl
Advisering voor beheer & ~*

underhoud van gebouwen

Casco
Bouwtechnische aspecten

Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie Direct

Kosten Urg. 

1. Fundering

Fundering van de achtergevel + gedeelte zijgevel

vervangen ivm verzakkingen

2. Kelderconstructie

Niet van toepassing

Termijn < 10 jr.

Kosten Jaar

/ 12.500

3. Gesloten gevelconstructie

Ivm scheurvorming/ontbrekende delen meiselwerk

achter- en zijgevel. deze integraal \>en>angen.

f  45.000 6

4. Balkon-/galerij-/dakterrasconstructie

Niet van toepassing

5. Dakconstructie

Partieel herstel construe tie ivm houtrolaantasting

Uitvoeren ongediertebesthjding (houtworm)

6. Vloerconstructie

Ivm ontbre)y>kende delen door houtrot en worm-

aantasting partieel vervangen inch. G <£ G delen

7. Woningscheidende wandconstr.

Herstel van scheurvorming / dichtmetselen oude

kozijnopeningen

8. Binnenzijde gevelconstructie

Ivm massieve muurconstructie zie gevelmetselwerk

9. Overige constructies

/ 17.500

/ 7.500

/ 42.500

6 v

3 f  4.500 2 /

Gemidd. conditie/totale kosten 129.500 f

Toelichting/opmerkingen:

De kapconstructie is aangetast door houtrot ter plaatse van de achterslaapkumer en mogelijk ter plaui.se van de

insisting van de heide schoorsteenkanalen. Tevens zijn delen van de G & G delen (vloerbeschot, nu; meer aanwezig

in verband met ongedierteaantasting. Herstel door middel van het aanbrengen van ven-angende onderdelen alsmede

ongediertebesthjding is opgenomen.

T7T\

http://plaui.se


FD advies J
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

� ... � Bouwtechnische aspecten
Casco-invuihng �'-

Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie Direct l ermijn < 10 jr.
Bouwdeel/Nadere omschrijving

Kosten lirg. Kosten 
��r

Jaar

1 Berging/garage/carport

Xiet van toepassing 0

2. Buitenkozijnen/rainen/deuren

* Ivm houiroiaaniusimg kozi/nwcrk in vumbinalie

met wijkend metselwerk integrant vervangen

3 / 7 500 
1 i

3. Trad, schoorsteen/ventilatie kanalen

I ervangen van het gemetseld schoorsteenkanaal / 1 750 i 

1

 2

4 Dakkapel/dakraam

Niet van toepassing 0

5. Luifel/buitentrap/stoep

Niet van toepassing 0

6. Binnentrap(pen)

Ivm wormaanlasling inlegraal ven>angen 5 / 3.000  ̂ i 6

7. Binnenkozijnen/deuren

Niet aanwezig 0

8. Separatie-binnenwand

Niet aanwezig 0

9. Overige casco-invullingen

Gemidd conditie/totale kosten / 12.250 J / 

Toelichting/opmerkingen



FD adviesjf
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

Basisafwerking buiten Bouwtechnische aspecten

Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie Direct Termijn < 10 jr.Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie 

Kosten Urg. Kosten Jaar

1. Bestrating/erfscheiding

0

2. Bodemafsluiter/kruipruimte

Niet aanwezig 0

3. Gevelafvverking/-beplating

Herstel achtergevel gecalculeerd hij vervangend

metselwerk

4 Elders j 3

4. Buitenbeglazing/-panelen

Niet van toepassing 0

5. Vloerafwerking balkon/galerij

Niet van toepassing 0

6. Hekwerken balkon/galerij

Niet van toepassing 0

7. Dakuitrusting (goten/hemelwaterafvoer e.d.)

Ivm erosie cq niet aanwezig, integraal vervangen

cq aanbrengen

4 j 4.500 3

8. Dakbedekking

Vervanging van 50 % hoeveelheid, overige

dakpannen inboeten met afkomende malerialen

4 / 17.500

/ 2.500

3

3

9. Overige basisafwerking buiten

Gemidd. conditie/totale kosten 4 / 24.500 /

Toelichting/opmerkingen:



FD adviesfl
Advisering voor beheer & ~~

onderhoud van gebouwen

Basisafwerking binnen Bouwtechnische aspecten

p

1 
CO 

Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie Direct rermijn < 10 jr.Bouwdeel/Nadere omschrijving

Kosten Urg. Kosten Jaar

1. Vloertegelwerk binnen

Niet aanwezig 0

2. Overige vloerafwerkingen binnen

Geheel voorzien van een cementdekvloer met

carborundum ingestrooid

4 / y 5oo i

b . Wandtegelwerk binnen

Niet aanwezig 0

4. Wandpleisterwerk binnen

Niet aanwezig 0

5. Overige wandafwerkingen binnen

Niet aanwezig 0

6. Traphek/leuningwerk binnen

Inbegrepen hij nieuwe lrapconstruclie 6 /

11. Plafondstucwerk binnen

Niet aanwezig 0

8. Overige plafondafwerkingen binnen

Niet aanwezig 0

9. Overige basisafwerking binnen

Gemidd conditie/totale kosten 4 t

Toelichting/opmerkingen



FD adviesfc
Advisering voor beheer &

onderhoud \an gebouwen

Eindafvverking Bouwtechnische aspecten

Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie Direct Termijn < 10 jr.Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie 

Kosten Urg. Kosten Jaar

1. Buitenschilderwerk

In verhand met voorgenomen vervangingen izi

voorzien van een vervolgverfsvsieem

5 Elders / 1 750 2o(P

2. Beglazings-kitwerk / profiel / stopverfzoom

Niet van toepassing 0

3. Hang- & sluit werk buiten

In verband met voorgenomen vervangingen elders

opgenomen

y Elders

4. Hang- & sluitwerk binnen

Niet aanwezig

ven'angen van onderdelen

0

5. Schilderw. binnenz buitenkozijnen

In verband met voorgenomen vervangingen elders

opgenomen

5 / 1.500 2010

6. Overig binnenschilderwerk*

Niet aanwezig 0

7. Kitwerk sanitaire ruimten

Niet aanwezig I)

8. Behangwerk*

Niet aanwezig 0

9. Overige eindafwerkingen

Gemidd. conditie/totale kosten .V f / 3.250

Toelichting/opmerkingen



FD advies!
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

Installatietechnische aspecten

Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie Direct Termijn < 10 jr. Bouwdeei/Nadere omschrijving

Kosten Urg. Kosten Jaar

1. Centrale verwarmingsinstallatie

Niet aanwezig 0

2. Warm-/koudwaterinstallatie

Niet aanwezig 0

3. Warmwatertoestel

Niet aanwezig 0

4. Gasinstallatie

Niet aanwezig 0

5. Elektrische Lnstallatie

Aanpassen aan eisen NUTS bedrijf 6 / 1.500 
/

6

6. Riolering

Niet aanwezig 0

7. Sanitair

Niet aanwezig 0

8. Keukeninrichting

Niet aanwezig 0

9. Overige installaties

Gemidd. conditie/totale kosten 6 / 1.500 /

Toelichting/opmerkingen:



FD adviesi
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

Samenvatting

Pagina: Conditie 

kwaliteit 

Kosten (exct mrw)Pagina: Conditie 

kwaliteit Direct < 10 jaar

I. Bouvvtechnische aspecten

- Casco V 4 / 12') son 1

- Invulling casco n 4 / 12 250 1

^pasisafwerking buiten 13 / 24 500 J

- Basisafwerking binnen 15 4 / i 500 1

- Eindafwerking r 5 / J ? 250

2. Installatietechnisch

- Installaties 21 6 / 1.5011 /

3. Bouwfysisch

- Warmte-isolatie 25 / /

^'entilatie 27 0 / /

4. Woontechnisch

- Gebruikswaarde 1 / /

Gemidd. conditie/totale kosten excl. BTW: f \7>4X5 f  3.250

Toekomstig gemiddeid jaarlijks onderhoud excl. BTW: / 361

Beeldvormingonderhoudstoestand: Nieu whou warn ditic

Onderhoudsbeurt klein gewenst

Onderhoudsbeurt groot geirenst

(iroot onderhoud gewenst

Renovatie gewenst

Slooprijp/verv. gewenst



FD a (ivies 11
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

. Samenvatting

Opmerkingen, aanbeveling:

Door houtrot en wormaantasting is er geen sprake meer van enig constructief verband van het gebouw.

Het gevelmetselwerk van met name de achtergevel verkeert hierdoor in een zeer slechte onderhoudssituatie

Op korte termijn zijn stuttingswerkzaamheden noodzakelijk om het gevaar van instort en. met name de achtergevel. te

voorkomen.

Gezien de zeer slechte staat van de verdiepingsvloerconstructie. was deze tijdens inspectie niet hetreedbaur Een

betrouwbare beoordeling is slechts na onderstultingswerkzaamheden te geven.

l̂eprijzen zijn exclusief BTW, exclusief 10 % onvoorzien en exclusief/5 tot IS' % begeleidingskosten

De herbouwkosten worden geraamdop 800 m3* f 400- = f 320.000.-. excl. Btw



onderhoud van gebouwen
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fc»/03 '01 IS:40 FAX 0168 486023 HOOGHUYS 001

Gemeente Drimmelen

La. v.         

fax: 0162-68 66 23

Lage Zwaluwe 15 maart 2001

i.TL restauratie "koetshuis" Onderstraat Lage Zwaluwe

Geachte    ,

Ten behoeve van het ander onderzoek doo       offvan de RijTcsmcmumentimzcxg doe ik u bijgaand 

een aftcbrift toekomen van het inspectierappart 2000 van de MonumentenwachL

           heeft het "koetshuis" ongeveer twee jaar geleden reeds bezocht.

Met dank voor uw moeite.

Gaarne vemeem ik van u.

Met vriendelijke groet.

    

  

     e
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G E M E E N TE  

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

t.a.v.    

Postbus 1001

3700 BA Zeist �_ * . x u i -f

Datum 2 mei 2003

Uw brief van ~ ~

Betreft Aanvraag afvoer rijksmonumentenlijst en gedeeltelijke sloop Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage

4) Zwaluwe
Ons kenmerk 03-1222

Beh. door  

Doorkiesnummer

Geachte  

Ingekomen is een brief (kopie bijgevoegd) van eigenaar rijksmonument gelegen

Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage Zwaluwe, monumentnummer 510855. Brief betreft de

algehele staat van de schuur, die zeer slecht aan het worden is. Reeds in 2001 is door de

Monumentenwacht een opname gedaan waaruit bleek dat de technische staat zeer slecht is.

(2 rapportages over technische staat zijn bijgevoegd) Aldus de eigenaar staat schuur op

instorten en gaat gevaarlijke situatie opleveren.

Door de gewijzigde regelgeving inzake woonhuizen en boerderijen komt eigenaar in de

problemen. Vanwege de zeer slechte staat van de schuur, de inmiddels hoge hypothecaire

geldleningen die zijn aangegaan voor het onderhoud van de woning, subsidie niet meer tot

de mogelijkheden behoort en het financieel beperkt zijn tot het aangaan van leningen

verzoekt de eigenaar de schuur van de rijksmonumentenlijst af te voeren en toestemming te

verlenen tot sloop.

Om met betrekking tot het bovenstaande een goed advies te geven lijkt het mij verstandig

om met medewerkers van de Rijksdienst op korte termijn een afspraak ter plaatse te maken.

Hier kan dan in het bijzijn van de eigenaar de huidige algehele technische staat worden

bekeken en mogelijk worden aangegeven of beperkt herstel mogelijk is voor behoud schuur.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met   van de

afdeling Grondgebied tel.   

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen,

F. Stoffels

Wethouder

GEMEENTEHUIS

Tel: (0162) 69 01 90

Fox: (0162) 68 66 23

www.drimmelen.nl

gemeeniedbdrimmelen.nl

Park 1. Made

Postbus 19. 4920 AA Made

Rabobank rek nr.: 15.06.21.051

10.2.e
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College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Drimmelen

Hoofd afdeling Bouwen-en Wonen

v.d.      

Postbus 19

4920 AA Made

Lage Zwaluwe 11-4-3 .... 1 0 6 ]

£ rijksmonument Nieuwlandsedijk 79-81

Lage Zwaluwe
monumentennr: 51085a

betreft aanvraag afvoer rijksmonumentenlijst
^ a « gedeeltelijke sloopvergunning

Geachte  

i A H in 4-3 bevestig iku het navolgende.
In vervolg o P ons telefoongesprek d.d. M M 3 bevestig

- § 
e v o l g 

- � «.»rHnnr een verrotte vloerbalk aan het

KKJifflKSSsMsfe rt iSM
aangebouwde bloemenwmkel instort. de get

onbniikbaar wordt.

instomng venvachten wij binnen 3 maanden. ^  w e r k z a a m h e d e n bleken 

ITed'bereid bleek  ̂ ^^S^Z  ̂ bekostigd. 

8 5 0 0 0 . �) z l j n m i d d e l s e e n , p o t h e c a i r e s e ^ ^

D e tweede fase zal ong. Euro 60.000,- bedragei, Ook

aangegaan.

10.2.e10.2.e
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Behoud van de schuur zal in eerste instantie minimaal Euro 170.000,- gaan kosten. Volgens de vele

deskundigen die de schuur hebben bekeken dient de schuur eigenlijk geheel te worden afgebroken en te worden

herbouwd Behoud is in wezen met mogelijk en zal structured zeer hoge onderhoudskosten tot gevolg hebben

Daarbij dient betrokken te worden dat een oplossing moet worden gevonden voor het regemvater van de dijk dat

via de het onderhuis naar de schuur zakt en blijvend vochtschade tot gevolg heeft. Ook is de wieldruk van

vrachtverkeer op de openbare weg aan de voor en de achterzijde van het pand veel te hoog voor de construct.

Vanwege de zeer slechte staat van de schuur, wij inmiddels hoge hypothecaire geldleningen zijn aangegaan voor

het onderhoud aan de woning, subsidie met meer tot de mogelijkheid behoort en ook wy financieel beperkt zyn

iSSaS^n van geldleningen. zyn wij (zeer tot onze spyt!) genoodzaakt u hiennede te verzoeken de schuur

van de rijksmonumentenlijst af te voeren en toestemming te verlenen tot sloop.

Wij blijven ons de komende weken inspannen voor een oplossing.

  

 

   

f
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Hypothecair bericht brondocument pagina 1 van 1

Hypothecair bericht brondocument 15/ohhotfh

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA Aadft«f»r
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen lLa-ll.a»I.e.r

15-5-2003
7:54:48

Toestandsdatum: 13-5-2003

Inschrijving
Register Hyp 3 deel 11226 nummer 52
HYPOTHEEK
Ingeschreven op: 9-9-1999 om 9:00
Ondertekend op: 8-9-1999 om 14:35

(Eenzijdig opzegbaar)
Ondertekenaar (oorspronkelijk) brondocument:

     
ROTTERDAM

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1563
Grootte: 1 a 41 ca
Betrokken recht: 1/1 EIGENDOM
Kadastrale aanduiding:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1564
Grootte: 95 ca
Betrokken recht: 1/1 EIGENDOM

Hypotheekhouder

ABN AMRO BANK NV
Zetel: AMSTERDAM ZUIDOOST
BRUGSTR1
4791 HM KLUNDERT
NEDERLAND
Postadres: POSTBUS 3231

4800 MC BREDA
NEDERLAND

Gekozen  
woonplaats:

ROTTERDAM
Gekozen KADASTER NOORD-BRABANT
woonplaats:

BREDA

Bedrag en rentevoet
€ 249.578 5,40 %

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in
artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronprod.asp 15-5-2003

10.2.e
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Hypothecair bericht brondocument pagina 1 van 1

Hypothecair bericht brondocument

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA L fl jt  fte*Ar

Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen Il«m5wj

15-5-2003
7:54:21

Toestandsdatum: 13-5-2003

Inschrijving
Register Hyp 3 deel 13333 nummer 14
HYPOTHEEK
Ingeschreven op: 20-9-2002 om 9:00
Ondertekend op: 19-9-2002 om 15:40

(Eenzijdig opzegbaar)
Ondertekenaar (oorspronkelijk) brondocument:

   

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1563
Grootte: 1 a 41 ca
Betrokken recht: 1/1 EIGENDOM
Kadastrale aanduiding:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1564
Grootte: 95 ca
Betrokken recht: 1/1 EIGENDOM

Hypotheekhouder

DIREKTBANK NV
Zetel: AMSTERDAM
NACHTWACHTLN 20
1058 EA AMSTERDAM
NEDERLAND
Postadres: POSTBUS 7979

1008 AD AMSTERDAM
NEDERLAND

Gekozen   
woonplaats:

  

Bedrag en rentevoet
€ 44.000 5,70 %

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in
artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronprod.asp 15-5-2003
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 1

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BREDA A u H <i«for
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken ���TOWi
en beslagen

Betreft: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1563 15-5-2003
Nieuwlandsedijk 79 4926 AN LAGE ZWALUWE 7:53:25

Toestandsdatum: 13-5-2003

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1563
Grootte: 1 a 41 ca
Coordinates 107143-414171
Omschrijving kadastraal object:

HUIS ERF BERGING TUIN

Locatie: Nieuwlandsedijk 79
4926 AN LAGE ZWALUWE

Koopsom: €137.269 Jaar: 1993 
Oorspronkelijke koopsom is NLG 302.500
(Met meer onroerend goed verkregen)

Aantekening kadastraal object!
BESCHERMD MONUMENT ALS BEDOELD IN DE MONUMENTEN WET 1988
Ontleend aan: 4 12000/44 d.d. 22-4-1999

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw     
Nieuwlandsedijk 79 /81
4926 AN LAGE ZWALUWE Q Ĉ G 1
Geboren op:  ' )
Geboren te:  
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 4 8937/ 41 d.d. 2-2-1993
Eerst genoemde object in brondocument:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1563

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

            
Nieuwlandsedijk 79/81 H <C S*~\
4926 AN LAGE ZWALUWE
Geboren op:   
Geboren te:   
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 4 8937/ 41 d.d. 2-2-1993
Eerst genoemde object in brondocument:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1563
Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in
artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 15-5-2003
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10.2.e
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp


Raad voor Cultuur

Postbus 61243

2506 AE D E N H AAG

R I J KSDI E NST V O O R DE   M O NUM E NT E NZO R G

uw brief/kenmerk ons nummer

RZ-2004-926

Broederplein 41 � 3703 C

Postbus 1001 � 3700 BA Ze

7t | 030 � 698 32 1 1

fax | 030 � 691 61 89

Rabobank 1923 21 757

D Zeist

behandeld door

Monumentenregistratie

onderwerp

Wijziging monumentenregister

Gemeente Drimmelen

Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe, e.a.

Monumentnummer 510855

bijlage

div.

datum

Met verwijzing naar artikel 8, juncto 3, zesde lid, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad 1988

nr. 638) zend ik u hierbij een afschrift van een verzoek/voorstel tot afvoering van bovenvermeld object

van het register van beschermde monumenten.

Ik verzoek u mij binnen een termijn van vier maanden te adviseren.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(mr. M.P. Otten)

M I NI ST E R I E  V A N O NDE R W I J S, C U LT U U R E N  W E T E NSC H A P P E N

10.2.e

09.



R I J KSDI E NST V O O R DE   M O NUM E NT E NZO R G

Gedeputeerde staten van

de Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC ' S -HERTOGENBOSCH

Broedcrplein 41 � 3703 C D Zeist

Postbus 1001 � 3700 BA Zeist

It | 030 � 698 32 11

fax | 030 � 691 61 89

Rabobank 1923 21 757

uw brief/kenmerk ons nummer

R2-2004-926

behandeld door

Monumentenregistratie

onderwerp

Wijziging monumentenregister

Gemeente Drimmelen

Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe, e.a.

Monumentnummer 510855

bijlage

div.

datum

Met verwijzing naar artikel 8, juncto artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1988, zend ik u

hierbij een afschrift van een verzoek/voorstel tot afvoering van bovenvermeld object van het register

van beschermde monumenten.

Indien het object is gelegen buiten de in artikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994

(Staatsblad 1994, nr. 475) bedoelde bebouwde kom, verzoek ik u ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de

Monumentenwet 1988 binnen vier maanden advies uit te brengen.

Mocht ik binnen de genoemde termijn van vier maanden geen advies of een verzoek om verlenging

van de termijn hebben ontvangen dan neem ik aan dat uw college van advisering afziet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(mr. M.P. Otten)

M I NI ST E R I E  V A N O NDE R W I J S, C U LT U UR E N W E T E NSC H A P P E N

10.2.e
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De raad van de Gemeente Drimmelen

Postbus 19

4920 AA M AD E

Broederplcin 4 1 . 3703 C D Zeist

Postbus 1001 � 3700 BA Zeist

« | 030 � 698 32 1 1

fax \ 030 � 691 61 89

Rabobank 1923 21 757
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uw brief/kenmcrk ons nummer

RZ-2004-926

behandeld door

Monumentenregistratie

onderwerp

Wijziging monumentenregister

Gemeente Drimmelen

Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe, e.a.

Monumentnummer 510855

bijlage

div.

datum

Met verwijzing naar artikel 8, juncto artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1988, (Staatsblad

1988 nr. 638) zend ik u hierbij een afschrift van een verzoek/voorstel tot afvoering van bovenvermeld

object van het register van beschermde monumenten. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de

Monumentenwet 1988 verzoek ik u binnen vijf maanden advies uit te brengen.

Mocht ik binnen de genoemde termijn van vijf maanden geen advies of een verzoek om verlenging van

de termijn hebben ontvangen dan neem ik aan dat uw raad van advisering afziet.

Van deze adviesaanvraag heb ik (uitsluitend de mij thans bekende) belanghebbenden, als bedoeld in

artikel 3, derde lid, van de Monumentenwet 1988, zomede (indien van toepassing) de verzoeker bij

aangetekend schrijven mededeling gedaan.

Indien u reden heeft om het verzoek met gegevens aan te vullen zal ik dat gaarne vernemen. Wellicht

kunt u tevens (indien van toepassing) mededelen of nog andere gerechtigden dienen te worden

ingelicht.

Op grond van het bepaalde in artikel 3, vierde lid, van de Monumentenwet 1988 stellen burgemeester

en wethouders van uw gemeente degenen die als eigenaren en beperkte gerechtigden in de kadastrale

registratie bekend staan, zomede de ingeschreven hypothecaire schuldeisers en (indien van toepassing)

de verzoeker in de gelegenheid zich in persoon of bij gemachtigde te doen horen. Ingevolge artikel 2,

tweede lid, van de Monumentenwet 1988 wordt met betrekking tot een kerkelijk monument overleg

gevoerd met de eigenaar. Een verslag daarvan zal ik gaarne in afschrift ontvangen. In het geval dat u

afziet van advisering ontvang ik echter ook in dat geval graag een verslag van het overleg binnen de

termijn van vijf maanden.

M I NI ST E R I E  V A N O NDE R W I J S, C U LT U U R E N W E T E NSC H A P P E N



R I J KSDI E NST V O O R DE M O NUM E NT E NZO R G
bladzijde

2

ons nummer

RZ-2004-926

Tenslotte verzoek ik u mij te informeren over de bouwkundige situatie (globaal) van het onderh

object, alsmede over de van belang zijnde planologische en stedebouwkundige bepalingen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(mr. M.P. Otten)

Gerechtigden die bij afvoering zijn betrokken:

- Recht van eigendom

    

     

    

- Recht van eigendom

    

  

   

- Verzoeker

    

 

- Verzoeker

  

   

   

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 
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uw brief/kenmerk ons nummer behandeld door

RZ-2004-926 Monumentenregistratie

onderwerp bijlage

div.

datum

Wijziging monumentenregister

Monumentnummer 510855

Gemeente Drimmelen

Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe, e.a.

Met verwijzing naar artikel 8, juncto artikel 3, derde lid van de Monumentenwet 1988, Staatsblad 1988

nr. 638) zend ik u hierbij een afschrift van een verzoek/voorstel tot afvoering van het bovenvermeld

object van het register van beschermde monumenten. Aan de raad van de gemeente waarin het object

is gelegen, aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie en aan de Raad voor cultuur heb ik

advies gevraagd over dit verzoek/voorstel.

De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf maanden.

Burgemeester en wethouders stellen u krachtens artikel 3, vierde lid, van de Monumentenwet 1988 in

de gelegenheid te worden gehoord.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op het verzoek/voorstel binnen tien maanden

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de internetsite van de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl). Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te

verkrijgen bij de afdeling voorlichting (doorkiesnummer 030-6983456).

volgen.

BRF.07A

M I NI ST E R I E V A N O NDE R W I J S, C ULT UU R E N W E T E NSC H A P P E N
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http://www.monumentenzorg.nl


R I J KSDI E NST V O O R DE M O NUM E NT E NZO R G
bladzijde

2
ons nummer

RZ-2004-926

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

o

(mr. M.P. Otten)

10.2.e
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uw brief/kenmerk ons nummer

RZ-2004-926

onderwerp

Wijziging monumentenregister

Monumentnummer 510855

Gemeente Drimmelen

Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe, e.a.

behandeld door

Monumentenregistratie

bijlage

div.

datum

Met verwijzing naar artikel 8, juncto artikel 3, derde lid van de Monumentenwet 1988, Staatsblad 1988

nr. 638) zend ik u hierbij een afschrift van een verzoek/voorstel tot afvoering van het bovenvermeld

object van het register van beschermde monumenten. Aan de raad van de gemeente waarin het object

is gelegen, aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie en aan de Raad voor cultuur heb ik

advies gevraagd over dit verzoek/voorstel.

De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf maanden.

Burgemeester en wethouders stellen u krachtens artikel 3, vierde lid, van de Monumentenwet 1988 in

de gelegenheid te worden gehoord.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op het verzoek/voorstel binnen tien maanden

volgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de internetsite van de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl). Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te

verkrijgen bij de afdeling voorlichting (doorkiesnummer 030-6983456).

M I NI ST E R I E  V A N O NDE R W I J S, C ULT U UR E N W E T E NSC H A P P E N

10.2.e

http://www.monumentenzorg.nl
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De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(mr. M.P . Otten)

10.2.e



FD advies
Advisering voor beheer &
onderhoud van gebouwen

Bouwtechnische aspecten

2 goed Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Het

bouwdeel/-element is 'ingelopen', de 'nieuwigheid' is er duidelijk af. Functievervul-

ling is zondermeer gewaarborgd.

3 redelijk Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebre-

ken zoals houtrot, corrosie e.d. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehere li-

me duidelijk op gang gekomen. incidenteel kan een storing in de functievervulling

opgetreden zijn.

4 matig Het verouderingsproces heeft het bouwdeel/ -element duidelijk in zijn greep. De

beste tijd is voorbij, het einde nadert. Storingen in de functievervulling kuiiwn

plaatselijk voor en/of zijn reeds meerdere malen voorgekomen

5 slecht Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden Regelmatig ko-

men ernstige gebreken voor. De functievervulling van het lotaal is met meer ge-

waarborgd. Het einde is in feite bereikl.

6 zeer slecht Het verouderingsproces is dusdanig gevorderd dat sprake is van voortdurende sto-

ring in de functievervulling van het bouwdeel/ -element.

De beoordeling van de conditie is gebaseerd op visuele inspectie.

Onderdelen, welke niet of slechts gedeeltelijk waarneembaar zijn, worden ingeschat op basis van ouderdom

en gemiddeld geldende levensduren voor die bouwdelen.

Voorzover de conditie daartoe aanleiding geeft, wordt een raming gemaakt van eventuele herstelkosten. In

de ramingen wordt onderscheid gemaakt tussen direct te maken kosten en kosten welke binnen een termijn

van ± 10 jaar nog te verwachten zijn. Met andere woorden er wordt getracht alle onderhoudskosten zicht-

baar te maken vanaf aankoop en de aansluitende eerste 10 bewoningsjaren. In de toelichting onderaan de

pagina's worden de ramingen. voorzover noodzakelijk geacht. nader gespecificeerd en/of toegelieht D .v

toelichting kan betrekking hebben op een specificatie van de activiteit. de omvang van de activiteiten.

plaatsaanduidingen. overwegingen bij het voorgestelde herstel mei betrekking nu veiligheid. ge/ondheid.

bruikbaarheid, e.d.

10.



onderhoud van gebouwen

Casco Bouwtechnische aspecten

Bouwdeel/Nadere omschrijving Conditie Direct

Kosten Urg. 

Termijn < 10 jr.

Kosten Jaar

1. Fundering

Fundering van de achtergevel + gedeelte zijgevel

vervangen ivm verzakkmgen

12.500

2. Kelderconstructie

Niet van toepassing

3. Gesloten gevelconstructie

Ivm scheurvorming/onthrekende delen metselwerk

achter- en zijgevel, deze integraal vervangen.

45.000

4. Balkon-/galerij-/dakterrasconstructie

Niet van toepassing

5. Dakconstructie

Partieel herstel conslructie ivm houtrotaantasting

Uitvoeren ongediertebestrijding (houtworm)

6. Vloerconstructie
i

Ivm ontbrekekende delen door houtrot en worm-

aantasting partieel vervangen incl. G & G delen
7. Woningscheidende wandconstr.

Herstel van scheurvorming / dichtmelselen oude

kozijnopeningen

17.500

7.500

42.500

8. Binnenzijde gevelconstructie

Ivm massieve muurc ons true tie zie gevelmetselwerk

. Overige constructies

4.500

Gemidd. conditie/totale kosten 129.500 f

Toelichting/opmerkingen:

De kapconstructie is aangelasl door houtrot ter plaaise van de achterslaapkamer en mogeli,k ter phumt van de

insluiling van de beide schoorsteenkanalen. Tevens zijn delen van de G cv G delen lvloerbe.sehoi, mei meer aanwezig

in verband met ongedierteauntasting. Herstel door middel van het aanbrengen van vervangende onderdelen alsmede

ongediertebestrijding is opgenomen.

http://lvloerbe.se




FD ad vies If
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

Casco-invulling
Bouwtechnische aspecten

Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie Direct rermijn < 10 jr.
Bouwdeei/Nadere omschrijving

Kosten I rg. Kosten Jaar

1. Berging/garage/carport

Siet van toepassing
0

2. Buitenkozijnen/ramen/deuren

* Ivm houtrotaaniusling koztjnwerk m combinatie

met wijkend metselwerk integrant ven-angen

J / 7 300 ( t

3 Trad, schoorsteen/ventilatie kanaien

I en>angen van het gemetseld schoorsteenkanaal ? / 1 750 i 2

4. Dakkapel/dakraam

Niet van toepassing 0

5. Luifel/buitentrap/stoep

Xiel van toepassing
1)

6. Binnentrap(pen)

Ivm wormaanlasiing integrant vervangen 5 / 3 .000
v J 6

7. Binnenkozijnen/deuren

Niet aanwezig
(I

8. Separatie-binnenwand

Niet aanwezig 0

9. Overige casco-invullingen

Gemidd conditie/totale kosten 1 12.25H 

Toelichting/opmerkmgen





FD advies J
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

Basisafwerking buiten Bouwtechnische aspecten

Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie Direct Termijn < 10 jr.Bouwdeei/Nadere omschrijving 

Kosten Urg. Kosten Jaar

1. Bestrating/erfscheidLng

0

2. Bodemafsluiter/kruipruimte

Niet aanwezig 0

3. Gevelarwerking/-beplating

Herstel achtergevel gecalculeerd hij vervangend

metselwerk

4 Elders i

4. BuitenbeglazingApanelen

Niet van toepassing 0

5. Vloerafwerking balkon/galerij

Niet van toepassing 0

6. Hekwerken balkon/galerij

Niet van toepassing 0

7. Dakuitrusting (goten/hemelwaterafvoer e.d.)

Ivm erosie cq niet aanwezig, integraal vervangen

cq aanbrengen

4 / 4.500 3

8. Dak bedekking

Vervanging van 50 % hoeveelheid, overige

dakpannen inboelen met afkomende materialen

4 / 17.500

/ 2.500

3

3

9. Overige basisafwerking buiten

Gemidd. conditie/totale kosten 4 / 24.500 /

Toelichting/opmerkingen:





FD ad vies 1
Advisering voor beheer i
onderhcnid van gebouwen

Basisafwerking binnen Bouwtechnische aspecten

Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie Direct 1 ermijn < 10 jr.Bouwdeei/Nadere omschrijving

Kosten Urg- Kosten Jaar

1. Vloertegeiwerk binnen

Niet aanwezig 0

2. Overige vloerafwerkingen binnen

Geheel voorzien van een ceinentclekvloer met

farborunclum ingeslrooid

4 / 3 500 i

3. Wandtegelwerk binnen

Niet aanwezig 0

4. Wandpleisterwerk binnen

Niet aanwezig 0

5. Overige wandafwerkingen binnen

Niet aanwezig 0

6. Traphek/leuningwerk binnen

Inhegrepen hij nieuwe Irapconstructie 6 /

1*7. Plafondstucwerk binnen

Niet aanwezig 0

8. Overige plafondafwerkingen binnen

Niet aanwezig 0

9. Overige basisafwerking binnen

Gemidd conditie/totale kosten 4 / 3.50(1 t

Toelichting/opmerkingen





FD advies S
Advisering voor beheer &

onderhoud \an gebouwen

Eindafwerking Bouwtechnische aspecten

Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie Direct Termijn < 10 jr.Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie 

Kosten Vrg. Kosten Jaar

1. Buitenschilderwerk

In verband met voorgenomen vervangingen izi

voorzien van een ven'ofgverfsysieem

5 Elders / 1 750 2i/07

2. Beglazings-kitwerk / profiel / stopverfzoom

Niet van toepassing 0

3. Hang- & sluit werk buiten

In verband mei voorgenomen vervangingen elders

opgenomen

Elders

4. Hang- & sluitwerk binnen

Niet aanwezig

ven'angen van onderdelen

0

5. Schilderw binnenz buitenkozijnen

//; verband met voorgenomen ven'angingen elders

opgenomen

$ / 1.500 2010

6. Overig binnenschilderwerk*

Niet aanwezig 0

7. Kitwerk sanitaire ruimten

Niet aanwezig o

8. Behangwerk*

Niet aanwezig 0

9. Overige eindafwerkingen

Gemidd. conditie/totale kosten 5 f / 3.250

Toelichting/opmerkingen





onderhoud van gebouwen

Installatietechnische aspecten

Bouwdeei/Nadere omschrijving Conditie Direct Termijn < 10 jr.Bouwdeei/Nadere omschrijving

Kosten Urg. Kosten Jaar

1. Centrale verwarmingsinstallatie

Niet aanwezig 0

2. Warm-/koudwaterinstallatie

Niet aanwezig 0

3. Warmwatertoestel

Niet aanwezig 0

4. Gasinstallatie

Niet aanwezig 0

5. Elektrische installatie

Aanpassen aan eisen NUTS bedrijf 6 / 1.500 
/

6

6. Riolering

Niet aanwezig 0

7. Sanitair

Niet aanwezig 0

8. Keukeriinrichting

Niet aanwezig 0

9. Overige installaties

Gemidd. conditie/totale kosten 6 / 1.500 /

Toelichting/opmerkingen:





FD adviesB
Advisering voor beheer & ~"

onderhoud van gebouwen

Samenvatting

Pagina: Conditie 

kwaliteit 

Kosten (cxci. BTW)Pagina: Conditie 

kwaliteit Direct < 10 jaar

L. Bouwtechnische aspecten

- Casco V 4 / 1 ?«) *.<HI /

- Invulling casco / / 4 / 12 250 /

^asisafwerking buiten 13 1 / 24 500 J

- Basisafwerking binnen 15 4 / ' 500 1

- Eindafwerking r 5 / ) y 250

2. Installatietechnisch

- Installaties 21 6 / 1.3*1) /

3. Bouwfysisch

- Warmte-isolatie 25 / /

^^entilatie 27 0 / /

4. Woontechnisch

- Gebruikswaarde 31 1 / /

Gemidd. conditie/totale kosten excl. BTW': f  175^5 f 3.25(1

Toekomstig gemiddeld jaaiiijks onderhoud excl. BTW: f  3(» 1

Beeldvorming onderhoudstoestand: Nieuwbouwconditie

Onderhoudsbeurt klein geifemt

Onderhoudsbeurt groot gewenst

(iroot onderhoud gewenst

Renovatie gewenst

Slooprijp/verv. gewenst





FD adviesB
Advisering voor beheer &

onderhoud van gebouwen

Samenvatting

Opmerkingen, aanbeveling:

Door houtrot en wormaaniasting is er geen sprake meer van enig constructief verband van het gebouw

Het gevelmetselwerk van met name de achtergevel verkeert hierdoor in een zeer slechte onderhoudssiiuatie.

Op korte termijn zijn slutlingswerkzaamheden noodzakelijk om het gevaar van instort en. met name de achtergevel.

voorkomen.

Gezien de zeer slechte staat van de verdiepingsvloerconstructie. was deze tijdens inspectie niet hetreedbaar Een

betrouwbare beoordeling is slechts na onderstuttingswerkzaamheden te geven.

Qlleprijzen zijn exclusief BTW, exclusief10 % onvoorzien en exclusief 15 tot 18 % begeleidingskosten

De herbouwkosten worden geraamdop 800 m3*f'400,~ = f320 000 - excl Btw
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uw brief/ken merk

d.d. 11 april 2003
ons nummer

RZ-2003-926

behandeld door

   

doorkiesnummer

030-6983389

onderwerp

Verzoek afvoering beschermd monument

gemeente Drimmelen

bijlage datum

2 8 MEI 2003

Objectgegevens:

naam

adres

postcode/plaats

monumentnummer

schuur bij woonhuis

Nieuwlandsedijk 79

4926 AN Lage Zwaluwe

510855

Hiermede bevestig ik de ontvangst van uw verzoek om bovenvermeld object af te voeren van het

register van beschermde rijksmonumenten.

Op grond van het bepaalde in artikel 8, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 dien ik advies in

te winnen bij de betrokken gemeente, bij de betrokken provincie als het object is gelegen buiten

de bebouwde kom en bij de Raad voor Cultuur. Ook dien ik eigenaren, beperkt gerechtigden en

hypothecaire schuldeisers van de adviesaanvraag op de hoogte te stellen.

Omdat de gegevens betreffende het object nog niet toereikend zijn om aan het bovenstaande te

kunnen voldoen is het mij thans niet mogelijk de procedure als bedoeld in de Monumentenwet

1988 in werking te stellen.

Ik stel u in de gelegenheid uw verzoek birinen een termijn van een rnaand na datum van deze

brief te cornpleterea

Aan uw verzoek ontbreekt het volgende:

Recente originele kleurenfoto's van exterieur

- overzichtsfoto's van alle gevels (naast foto's aangeven op welk onderdeel zij betrekking

hebben)

Recente originele kleurenfoto's van interieur

M I N I S T E R I E V A N  O N D E R W I J S . C U L T U U R E N  W E T E N S C H A P P E N
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10.2.e 
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bladzijde

2

nummer

RZ-2003-926

Als de ontbrekende gegevens mij niet binnen de gestelde termijn hebben bereik, kan ik uw ver-

zoek niet in behandeling nemen en zullen de reeds ingediende stukken worden teruggezonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

mr. drs. GH J. van Leeuwen,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(Mr. MJ?. Otten)

10.2.e
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Rijksdieust MomuneritetLZorg

t.a.v.    

f: 030-691 61 89

Lage Zwaluwe 21 -6-3

Verzoek arvoering beschermd monument gemeente Drimmelen

RS 2003 926

Geachte      

Uw brief d.d. 28-6-3 werd in goede orde door ons ontvangen.

[

Inmiddels zijn foto's gemaakt en ontwikkeld.

Vanwege vakantie kunnen de foto's pas de eerste week in juli aan u gezonden worden.

Wij verwachten u daarmede akkoord.

Vriendelijke groet,

  

 
     

   

10.2.e 

10.2.e 
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10.2.e
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R I J KSDI E NST V O O R DE M O NUM E NT E NZO R G Rabobank 1923 2 1 757

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders van Drimmelen

Postbus 19

4920 AA MAD E

         

o

uw bricf/kenmcrk ons nummer behandeld door

03-1222 RZ-2003-925   

van 2 mei 2003

onderwerp

Artikel 16 juncto artikel 11 van de

Monumentenwet 1988 m.b.t

onderstaand monument.

bijlage

geen

.datum

2 1 JUL! 2003

Gegevens object :

Adres : Nieuwlandsedijk 79-81

Postcode/plaats : 4926 A N Lage Zwaluwe

Monumentnummer : 510855

Geacht College,

Onder verwijzing naar uw bovengenoemde brief, waarbij u een afschrift van een bij u voor

ver^inxiing ingediende aanvraag, als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988, ter

advisering aan mij voorlegt, deel ik u het volgende mede.

Beoordeling van het plan ten aanzien van de monumentale waarde van bovengenoemd pand:

Aanvrager : Burgemeester en Wethouders van Dninmelen

Eigenaar :        te Lage Zwaluwe

Beoordeeld is de aanvraag die op 8 mei 2003 onder nummer RZ-2003-925 is ingekomen bij de

Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De tegelijkertijd ingediende aanvraag om gedeelte afvoering van het pand als monument wordt

afzonderlijk behandeld.

Waardestelling: Voor de waardestelling wordt verwezen naar de bij u bekende

registeromschrijving. Vooral van belang daarin zijn de opmerkingen over het historische belang

van de griendschuur in relatie tot de woning: een zeldzaam gegeven. De schuur op zich getuigt

M I NI ST E R I E  V A N O NDE R W I J S. C ULT UUR E N W E T E NSC H  A PPE N

10.2.e

10.2.e 

10.2.e
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R I J KSDI E NST V O O R DE M O NUM E NT E NZO R G
bladzijde

2

RZ-2003-

925

overigens niet van een bijzondere typologie of architectuur. Maar het belang van het historische

gegeven van de griendschuur in relatie tot de woning blijft duidelijk.

Gevolgen voor de monumentale waarde: Het plan voorziet in sloop van de griendschuur. Strikt

bezien vanuit cultuurhistorisch oogpunt is dit natuurlijk afkeurenswaardig. Schuur en woonhuis

zijn immers tezamen beschermd en vormen een onroerende zaak

Daar moet wel meteen het volgende bij worden opgemerkt. De eigenaren hebben aangevoerd

dat de schuur bouwtechnisch slecht is. Op 17 juli 2003 hebben      en de     

   van mijn dienst samen met uw medewerker   l een bezoek aan het pand

gebracht. Daarbij is vastgesteld dat installing van de schuur een pijnlijk realistisch

scenario is. Het gebouw vertoont enorme scheuren, de relatie tussen inwendige construcrie en

gevels is ernstig verstoord, de balkenvloer heeft geen verband meer met de bovenliggende

kapconstructie enz.

Herstel van de schuur is op zich mogelijk, maar daarbij dient tenminste gerekend te worden op

een bedrag van EUR 200.000. Het achterliggende probleem van de afwatering van de dijk en de

fluctuerende grondwaterstand is daarmee nog niet opgelost. lets wat op termijn ook gevolgen

kan hebben voor andere monumenten binnen uw gemeente!

Ik ben van mening dat een dergelijke inspanning niet van de eigenaren kan worden gevergd. De

msr^dhoudingsopgave staat niet in een redelijke verhouding tot de kosten en het is bovendien

de vraag in hoeverre er na uitvoering van het werk nog sprake zal zijn van monumentale

waarden.

Advies

Gelet op het bovenstaande bestaan er van uit het oogpunt van monumentenzorg geen ^

overwegende bezwaren tegen de m^oering van het hierboven beoordeelde plan en adviseer ik

u derhalve niet negatief. Er gaan immers waarden verloren, maar instandhouding is geen reele

optie.

Ik verwacht dat u dit advies zult betrekken bij uw belangenafweging ten behoeve van de door u

te nemen beslissing op de vergunningaanvraag.

Gaarne zie ik conform artikel 16 lid 6 van de wet een afschrift van uw beslissing tegemoet.

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 
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bladzijde

3

nummer

RZ-2003-

925

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de       of , 

bereikbaar via toestel 318 respectievelijk 437.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

mr. Medy C van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd van de Regio Zuid,r-

o

co

o

z

)

10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e
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Rijksdienst Monumentenzorg

t.a.v. 

Postbus 1001

3700 BA Zeist

Registratuur Monumentenzorg

iNCaEKOMEN

2 JM RT 2005

Nr hSJ Rviixtf-n/
ID CODE
Par 1

Lage Zwaluwe 24-3-5

i.z: Schuur Nieuwlandsedijk 79-81, Lage Zwaluwe

Geachte 

N.a.v. uw verzoek doe ik u bijgaand 28 foto's toekomen van de schuur op vorenvermeld adres, waaruit de

slechte bouwkundige staat blijkt.

De komende week zijn wij wegens vakantie afwezig. Na 5-4-5 zijn wij voor evt. overleg wederom bereikbaar.

Vriendelijke groet,

 

      

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e
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ALGEMEEN:

R I J KSDI E NST V O O R DE M O  NUM E NT E NZO R G

ADVIES-FORMULIER VOOR AFVOERING

MONUMENTENWET ARTIKEL 8

Wijziging Monumentenregister

Besluitnummer 

Gemeente 

Straat 

Locatie

Benaming

RZ-200$-926

Drimmelen

Nieuwlandsedijk 79 te LAGE ZWALUWE

Datum inkomend stuk

ROUTE :

1. MONREG Beoordelen op ontvankelijkheid

Toetsen aan beleid

DOSSIER: (wel/niet) aanwezig

FOTO'S : (wel/niet) aanwezig

Toepassen � KORTE PROCEDURE (art. 8 , 2e lid)

� LANGE PROCEDURE (art. 3 en 4)

Svp de van toepassing zijnde procedure aankruisen

MONREG DATUM: PARAAF:

2. MONREG Uitzenden adviesaanvraag aan:

- Gemeenteraad. Provincie (indien buiten bebouwde kom),

RVC (Raad voor Cultuur)

Bericht aan:

- gerechtigde(n) , hypothecaire schuldeiser(s) . verzoeker

- Einde termijn gemeente (5 mnd): >

MONREG DATUM: PARAAF:

3 . MONREG WACHTEN 5 MND OP ADVIEZEN GEM.RVC.PROV

toevoegen: 1 .advies GEMEENTE

2. advies PROVINCIE

3. advies RAAD VOOR CULTUUR

4. overige reacties en van belang zijnde stukken

DOORZENDING NAAR: REGIO DATUM: PARAAF:

4.REGIO EINDADVIES:

CONCLUSIE: WEL / NIET AFVOEREN + BESLUITMOTIVERING

DOORZENDING NAAR: MONREG DATUM: PARAAF:

5. MONREG redactie besluitmotivering

IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGE ADVIEZEN EN/OF BIJZONDERE SITUATIES

DOORZENDING NAAR: JUR.ZAKEN DATUM: PARAAF:

5a. JUR.ZAKEN ADVIES:

DOORZENDING NAAR: MONREG DATUM: PARAAF:

6. MONREG Vervaardigen en verzenden besluit en kennisgeving

art. 3. zesde l id / art. 4

16.



WACHT OP NADERE GEGEVENS. AFVOERING

LAGE ZWALUWE

NIEUWLANDSEDIJK 79

SCHUUR BIJ WONING



raad voor cultuur
raad voor cultuur
raad voor cultuur

RJ. Schimmelpennincklaan 3

postbus 61243

2506 AE Den Haag

telefoon +31(0)70 310 66 86

fax +31(0)70 36147 27

e-mail cultuur@cultuur.nl

www.cultuur.nl

10
CD
o

s
r-
o 
co 
o

CO

de Staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen

p/a Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Postbus 1001

3700 BA Zeist

datum: 2 1 JUNI 2005

uw brief van: 6-4-2005

uw kenmerk: RZ-2003-926

ons kenmerk: mon-2005.02199/2

22 JUN 2005

onderwerp: Lage Zwaluwe (gem. Drimmelen) Nieuwlandsedijk bij 79, schuur

(afvoering)

Zeer geachte mevrouw Van der Laan,

Bij bovenvermeld adviesverzoek verzocht u de Raad voor Cultuur te adviseren over

de afvoering van de rijksmonumentenlijst van de schuur aan de Nieuwlandsedijk bij

79 te Lage Zwaluwe. Onder verwijzing naar artikel 3:7, eerste lid, van de Algemene

Wet Bestuursrecht heeft de Raad dit advies gebaseerd op de bij uw adviesverzoek

verstrekte gegevens. Na afweging van deze gegevens heeft de Raad het volgende

geconcludeerd.

De aanvraag tot afvoering van de schuur is ingediend door de eigenaar. Het betreft

een griendschuur uit de eerste helft van de 19
de

 eeuw.

De Raad is van mening dat de schuur samen met het huis de essentie van het

rijksmonument uitmaakt. Zoals in de redengevende omschrijving verwoord, is de

griendschuur van algemeen belang vanwege de landelijke zeldzaamheid van de

schuur, zeker in combinatie met het woonhuis.

De Raad adviseert u dan ook negatief te beslissen inzake het verzoek tot afvoering

van de rijksmonumentenlijst.

Dit advies werd voorbereid door de Bijzondere Commissie Monumenten en

Archeologie van de Raad voor Cultuur.

  

Algemeen secretaris

10.2.e

10.2.e
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De raad van de gemeente Drimmelen

t.a.v. Medewerker Monumentenzorg

Postbus 19

4920 AA MAD E

0162 kcjoigo
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o
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o 
00
o 
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uw brief/kenmerk

n.v.t.
ons nummer

RZ-2003-926

behandeld door

    

doorkiesnummer

030 - 6983413

onderwerp bijlage

Aanvraag afvoering schuur bij Nieuwlandsedijk 79, geen

onderdeel van monumentnummer 510855

datum

1 I OKI". 2005

Objectgegevens:

gemeente 

object 

adres 

postcode/plaats 

: Drimmelen

:schuur

: Nieuwlandsedijk bij 79

: Lage Zwaluwe

monumentnummer : 510855

Op 6 april 2005 zond ik u een schrijven met het verzoek om conform het bepaalde in artikel 3,

tweede lid, van de Monumentenwet 1988, te willen adviseren inzake het verzoek/voorstel om

bovenvermeld object af te voeren als beschermd monument.

In artikel 3, vijfde lid, van de Monumentenwet 1988 wordt voor de advisering een termijn van 5

maanden gesteld. Deze termijn is inmiddels overschreden, zonder dat ik een advies uwerzijds

mocht ontvangen. In een verlenging van de termijn wordt door de Monumentenwet 1988 niet

voorzien.

Om de behandeling desondanks te kunnen voortzetten verzoek ik u mij binnen 4 weken na

dagtekening van deze brief 3 soorten informatie te verstrekken:

A ADVIES met betrekking tot aanwijzing

B IN of BUITEN de BEBOUWDE KO M

C VERSLAG van HOREN VAN B ELANGHEB B ENDEN

M I N I S I F R I t V A N (> N D t R «'I I S . CULTUUR E N W F T f N S t H A P

10.2.e
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RIJKSDIENST VOOR DE M ONUM ENT ENZOR G bladzijde

2

nummer

RZ-2003-926

Ad. A

Mocht ik binnen de genoemde termijn van 4 weken geen advies hebben ontvangen dan neem ik

aan dat uw raad van advisering afziet. yx

In dat geval ontvang ik van u echter toch graag binnen 4 weken de onder B, C q^jj^genoemde

informatie.

Ad. B

Graag verneem ik van u of het betreffende object gelegen is IN of BUITEN de bebouwde kom.

Ad. C

Bij de besluitvorming is het van belang de mening van belanghebbenden in de overwegingen te

betrekken. De gemeente is daartoe, op grond van artikel 3, vierde lid, van de Monumentenwet

1988, gehouden betrokkenen in de gelegenheid te stellen te worden gehoord.

Omdat ik ook daarover van uw gemeente geen bericht heb ontvangen, verzoek ik u mij een

schriftelijk verslag te zenden van het horen van de belanghebbenden. Bij de adviesaanvraag

hebben wij u destijds laten weten wie als belanghebbenden dienen te worden beschouwd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(Mr. M.P. Otten)

10.2.e
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Drimmelen

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

t.a.v       _ /

Postbus1001 p i ST-^-
3700 BA Zeist p<fa

Datum

Uw brief van

. Betreft

Ons kenmerk

Beh. door

Doorkiesnummer

24 oktober 2005

11 oktober 2005

Aanvraag afvoering schuur bij Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe, onderdeel van

monumentnummer 510855

2005-17160/05-/80X4
J .P.M. Kwaaitaal

0162-690215

Geachte  

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 11 oktober 2005 delen wij u het volgende mede.

Het betreffende pand schuur Nieuwlandsedijk 79 te Lage Zwaluwe is gelegen binnen de

bebouwde kom van de gemeente Drimmelen.

Door de rijksdienst is geruime tijd geleden reeds aangegeven dat er vanuit het oogpunt van

de monumentenzorg geen overwegende bezwaren zijn tegen de sloop van de griendschuur

en adviseert derhalve niet negatief. De sloop van de griendschuur en het hieraan gekoppeld

zijn het afvoeren van de rijkslijst zijn besproken in de vergadering van de

monumentencommissie van 03 September 2003. Monumentencommissie sluit zich aan bij

het advies van de rijksdienst wat betreft de sloop en gaat akkoord met afvoeren van de

schuur van de rijkslijst.

Alle in de brief van 6 april 2005 aangegeven belanghebbenden zijn aangeschreven om hen

in de gelegenheid te stellen om gehoord te worden in verband met het verzoek. Van slechts

een belanghebbende is reactie ontvangen met de mededeling dat zij geen gebruik willen

maken van mogelijkheid om gehoord te worden.

(kopie van brief is bijgevoegd) Van de overige belanghebbenden is niets vernomen.

Gezien het bovenstaande ziet de raad af van nadere advisering.

Voor eventuele nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer J . Kwaaitaal

van de afdeling Grondgebied tel. 0162-690215.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Stoffels

GEMEENTEHUIS

Tel: (0162) 69 01 90

Fax: (0162) 6H 66 23

www.drimmchn.nl

gemeaue@drimmckn.nl

Park 1, Made

Puslbus 19. 4920 AA Made

Rahobankrek. nr.: 15.06.21.051

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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A BNAMRO 

VERTROUWELIJK

Gemeente Drimmelen

t.a.v.         

Postbus 19

4920 AA Made

Gemeente Drimmelen Reg.nr. or-$M£?-

Klasse nr. _<. J5*3

Ingekomenop 1 1 MEI 2005

Mid MA PZ ow

Diverse

�^S

Datum

10-5-2005

Onderwerp

Uw kenmerk                   

Hypothecaire geldlening             

               

Eindhoven

Wal 15

Postbus 515

5600 AM Eindhoven

Nederland

Telefoon : 040 - 2379090

Fax : 040 - 2394798

Reference

    

Afdeling

Hypotheken Service Desk

PAC PA 4300

Telefoon

040 - 2379090

Fax

040 - 2394798

e-mail

abnarnro.hypothekenservicedesk.

zuid@nl.abnamro.com

Geachte    ,

Onder verwijzing naar uw schrijven van 3 mei 2005 inzake een voorgenomen afvoering van een

schuur van het register van beschermde monumenten delen wij u mede dat wij geen gebruik zullen

maken van de mogelijkheid om gehoord te worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

ABN AMRO Bank N.V.. gevesligd te Amsterdam

Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 33002587

BTW nr NL 00 30 27 144 B01

10.2.e
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RIJKSDIENST VOOR DE M ONUM ENT ENZOR G

Monumentnr
510855

Uittreksel u it de Objecten Data Bank

Onderstaand object is
EEN RIJKSMONUMENT,

opgenomen in het Register van beschermde monumenten
ingevolge artike l 6 van de Monumentenwet 1988.

Provincie
Gemeente
Objectcode
Aanduiding

Noord-Brabant
Drimmelen
4926AN-00079-01

RdMz

Monumentnummer
Besluitnummer
Besluitdatum

510855
983383
16-12-1998

PLAATSELIJKE AANDUIDING

Plaats : Lage Zwaluwe
Straat : Nieuwlandsedijk
Huisnummers : 79, 81

KADASTRALE AANDUIDING

Kad. Gemeente : Hooge en Lage Zwaluwe

Sectie : I

Nummer : 1563

OMSCHRIJVING

Inleiding
Woonhuis (18de of vroeg 19de eeuw) gelegen aan de Nieuwlandsedijk,

tevens voorzien van een tussenlid en een griendschuur, beide laatste
waarschijnlijk uit ongeveer dezelfde bouwtijd doch zeker eerste helft
19de eeuw.

Exterieur
Daken Het voorhuis heeft een zadeldak gedekt met rode en (enkele)
gesmoorde oud-Hollandse pannen. Tussenlid en griendschuur bevinden

zich onder een schilddak met gesmoorde mulden pannen.
Voorgevel De voorgevel is uitgevoerd in rode baksteen met vlakke
hoeklisenen. De hoge plint is uitgevoerd in hardsteen. De gevel te l t

drie assen met op de begane grond zesruits, op de verdieping vierru its
schuifvensters. De linkeras bevat de ingang met ernaast een smal
d rieru its schuifvenster. De ingang wordt gevormd door een deur

bestaande uit plaatmateriaal waarin fragmenten van oud houtsnijwerk
zijn geplaatst, uitgevoerd in een overgangsstijl van Louis XVI en
Empire. Het bovenlicht is naar oude afbeeldingen gereconstrueerd. De

Datum: 31 oktober 2005 Pagina: 1
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RIJKSDIENST VOOR DE M ONUM ENT ENZOR G

Monumentnr
510855

deur is voorzien van een houten omlijsting, afgesloten door een

Dorisch fries met trig l iefen , tand lijst en kroonlijst. De g ootl ijst is
op dezelfde wijze gedetai1leerd.

Zij- en achtergevels Het voorhuis heeft - vanwege de situering van
tussenlid en schuur - een zeer smalle achtergevel, wit bepleisterd en
van beneden naar boven voorzien van keldervenster, zesruits venster,

vierruits venster en een klein vierruits venster. De langgerekte gevel
achter het voorhuis bevat verschillende nieuwe/vernieuwde vensters en
deur in historiserende trant. De zijgevel van de schuur vertoont

verschillende dichtgezette gevelopeningen. De achtergevel van de
schuur bevat een dubbele deur met daarboven een luik.
Interieur

Niveau -1 (bereikbaar via Onderstraat) Van voor naar achter bevat het
gebouw een kelder met planken zoldering en twee ruimtes met tongewelf

en een oude estrikenvloer, oude deur tussen kelder en keuken, de
keuken met oude stookplaats en balken zoldering, een bijkeuken of
werkhuis en de schuur met balken zoldering. Vanuit de keuken voert een

stenen trap naar de begane grond.

Niveau 0 (bereikbaar via Nieuwlandsedijk) Van voor naar achter bevat

het gebouw een hal met twee drie originele deuren, waarvan twee naar
de historische spiltrap respectievelijk keldertrap en een naar de
woonkamer. De vloer is belegd met marmeren zerken. Het stucwerk is uit

de jaren '90 van de 20ste eeuw. De woonkamer bevat - op de plek van de
oude stookplaats - een niet-oorspronkelijke haardpartij. Via de
woonkamer een kleine trap naar de opkamer, die een oude houten

kastenwand bevat (eerste helft 19de eeuw). De schuur heeft op dit
niveau een grote zolder en verschillende 19de-eeuwse spanten.
Niveau 1 Via de spiltrap komt men op een overloop die toegang geeft

tot verschillende kamers, waarvan de grote aan de voorzijde is
voorzien van een balkenzoldering. De deuren op deze verdieping zijn
(vrijwel) a l le oorspronkelijk.

Niveau 2 De spiltrap voert verder naar de zolder van het voorhuis, een

onverdeelde ruimte met een 19de-eeuws spant.

Waardering
Het 18de of begin 19de-eeuwse dijkhuis met griendschuur is van

algemeen belang vanwege:
- cultuurhistorie, vanwege de typerende situering met aan de dijk het
voorhuis en aan de onderweg de schuur; de functie van de griendschuur

gerelateerd aan de regionale geschiedenis waarin het winnen en
verwerken van griendhout, riet en biezen een zeer belangrijke, maar
inmiddels vrijwel verdwenen nijverheid vormde; aan dit verschijnsel

kan ook een landelijke zeldzaamheid, zij het geen uniciteit, worden
toegekend;
- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgde voorgevel, in
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tegensteling tot de rest van het gebouw uitgevoerd in relatief
kostbare rode baksteen en een hardstenen p l in t; de typologische opzet
van het gebouw met een hal die toegang geeft tot twee trappen, de
combinatie van woon- en opkamer; details, zoals de g oo tl ijst; oude
onderdelen zoals vloeren en balklagen;

- de combinatie van een woonhuis en een u til ita ir bijgebouw, het
geheel binnen de oorspronkelijke parcellering en opgenomen in de qua
maat en schaal nog vrij gave bebouwing langs de dijk;

- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker in samenhang
met het woonhuis.

INSCHRIJVING

Kantoor bewaarder

Inschrijvingsdatum

Deel/Regi stra ti enummer

Breda

22-04-1999
12000/44
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Foto 5: Achtergevel woning / zijgevel schuur
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Foto 6: Dakaanzicht achtergevel
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Foto 7: Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe
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Foto 8: Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe kijkrichtin naar haven
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Foto 9: Dakkapel Nieuwlandsedijk 77

>

Foto 10: Dakkapel Nieuwlandsedijk 83
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

   @drirnmelen.nl]
donderdag 8 maart 2007 15:38
      
Betr.: Intrekkingsbrief inzake verzoek tot afvoeringNieuwIandsedijk 79-81 te Lage
Zwaluwe

Geachte    ,

Hetgeen u aangeeft i s n i et het geval.
bezwaar te hebben tegen sloop vanwege
opgestart tot afvoering van de schuur
r eacti e ontvangen of schuur inderdaad
r i j ksmonument.

co 
o

jj Van eigenaar i s nu b er i cht gekomen dat h i j schuur ni et w i l slopen maar toch gaat
S opknappen. H i j doet h i e r b i j aan aannemer de mededeling dat het geen rijksmonument meer

i s . B i j ons i s hi er n i ets van bekend. Vandaar de vraag naar de statu s op d i t moment.
§ Als schuur nog de status heeft van monument moeten wi j het geheel anders benaderen.
o

� . . . .

*- Het i s wel vreemd dat h i j eerst a lle moeite doet om schuur van de l i j s t te knj gen en
'"' ^fcop moment dat het volgens hem gelukt i s gaat opknappen.

^ ^ Di t opknappen zal zeker ni et op de authentieke manier gebeuren waardoor zeker waarden
ver lor en gaan. Hetgeen gaat worden u itgevoerd i s zeker bou wvergunningsplichtig.

In 2003 heeft r i j k s d i e n s t aangegeven geen
de hoge her s telkos ten. Daarna procedure
van de l i j s t . Tot op heden hebben wi j nog geen
i s afgevoerd of nog steeds s taat aangemerkt als

S tel dat schuur nog op de l i j s t s taat, moeten dan eventuele herstelplannen ter
advi s er i ng worden voorgelegd aan de r i j k s d i e n s t .

Het b etr eft dus geen i n tr ek ki n g van het verzoek tot afvoeri ng van de l i j s t . Voor ons
i s van belang of het nog op de l i j s t staat en wat we moeten doen b i j ingediende
bouwaanvraag als schuur nog op de l i j s t s taat.

Graag op korte ter mi j n reacti e

Met vr i en d eli j k e groet,
 
  

  
  drimmelen.nl

> » "   " <    @racm.nl> 08-03-2007 14:53 » >
Geachte   ,

^ ^ i a        b er ei kte mij het b er i cht dat de verzoeker tot afvoeri ng van het
voornoemde rijksmonument van plan i s d i t monument te restau reren en w i l  afzi en van
z i j n verzoek tot afvoeri ng. De j u i s t e procedure daarvoor i s dat de verzoeker een b r i ef
aan de RACM s tu u r t, i n d i t geval aan de Afd eli ng Regi oservice en B elei d, ter atten ti e
van       , met mededeling dat verzoeker het verzoek om afvoeri ng van de
l i j s t w i l  i ntrekken. De afdeli ng Ondersteuning W etteli j ke Taken handelt deze zaak
vervolgens verder af.

Zou u mij de ontvangst van d i t e-mail b er i cht wi llen bevestigen ?

Met vr i en d eli j k e groet,

     
consulent U i tvoer i ng Monumentenwet
Regio Noord
P rovi nci e Frys lan

T 033 69 83 423
R i j k s d i ens t voor Archeologi e, Cultuurlandschap en Monumenten B roederplei n 41, 3703 CD
Z ei s t Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort  @racm.nl www.racm.nl
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DISCLAIMER:
De i nformati e verzonden met d i t e-mail bericht i s u i t s lu i t e n d bestemd voor de
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvu ldigi ng, ver s p r ei di ng en/of ver s tr ekki ng aan
derden i s ni et toegestaan. Aan b eri chten vi a e-mail kunnen geen rechten ontleend
worden. Gebruik van deze i nformati e door anderen dan de geadresseerde i s verboden. U
wordt verzocht b i j onj uiste adresseri ng de afzender d i r ect te informeren door het
bericht te retou rneren.

Disclaimer

Aan de ontvangst/verzending van d i t e- mai lberi cht kunnen geen rechten
worden ontleend.
De gemeente s lu i t voorts iedere aans p rakeli j khei d u i t voor eventuele
onj uistheden of onvolledigheden die i n d i t bericht voorkomen.
De rechtsgevolgen di e gemeentelij ke b ri even, b es lu i ten, overeenkomsten
etc. beogen, kunnen alleen ontleend worden aan de daartoe op
s chr i ftges teld e documenten.
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Van:   
Verzonden: donderdag 8 maart 2007 11:22
Aan:     
Onderwerp: Nieuwlandsedijk79 Lage Zwaluwe

Dag dames,

De gemeente Drimmelen belde,   , over het bovengenoemde pand.

Eind 2003 ben ik ter plaatse geweest met        om naar de schuur te kijken ivm de technische staat. De
vraag die toen voorlag was of deze schuur gesloopt mag worden. In corresprondentie van Rdmz aan gemeente
hebben we kenbaar gemaakt niet negatief tegen sloop te staan, waarop de gemeente een afvoeringsprocedure is
gestart.
Het geval wil dat de eigenaren de schuur nu niet willen slopen maar delen willen slopen en ook willen herstellen. De
gemeente wil nu de procedure stop zetten en de schuur handhaven als rijksmonument.

  heeft gebeld met de afdeling registratie en deze meldde hem dat de aanvraag in behandeling is bij de
regio. Weet een van jullie hier meer van?
Kan dit wel op deze manier?

^ 3 ra a g jullie reactie!

Groet,  

 
Consulent Instandhouding
T 030-6983437
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
Broederplein 41 , 3707 CD Zeist
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort

 @racm.nl

www.racm.nl
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Outfit

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

  
donderdag 5 april 2007 15:12
    
RE:

Dag Allebei,
Dit is een afvoeringszaak (probleem,   weet ervan) die op mijn bordje lag nog uit de tijd van  .
  neemt dit dus voorlopig over. Eigenaren gaan vermoedelijk toch herstellen, dan is afvoeren niet nodig.
Met groeten   

Van:  ,  

Verzonden: donderdag 5 april 2007 13:40
Aan:    ;  @racm.nr

CC:   
Onderwerp:

Hoi  ,

Onderstaand mijn bevindingen inzake het afvoeringsverzoek schuur Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe. De schuur
verkeert in slecht staat en de eigenaar zag het niet meer zitten om deze te herstellen.

Inmiddels is deze situatie gewijzigd. De eigenaar heeft een aannemertje bereid gevonden de schuur op te knappen
tegen een redelijk bedrag.

Mij is gebleken dat het aannemertje op een verkeerde manaier bezig was. Hij wilde de achtergevel slopen, een neiuwe
fundering leggen en de muur met de oude steen weer opbouwen. Op mijn vraag op welke manier er dan gefundeerd
zou worden, bleek men hetniet te weten.

De gemeenteambtenaar   was ook bij het gesprek aanwezig en wij kwamen tot de conclusie dat er een
restauratiearchitect aan te pas moet komen om te bezien op welke wijze de schuur kan worden hersteld en het
funderingsprobleem kan worden opgelost. Wij denken dat er geen funderingsprobleem is maar dat de schuur in
onbalans is geraakt vanwege de vele constructieve gebreken, ook neigt de schuur naar achter te gaan hellen.

Afgesproken is dat een restauratie-architect ernaar kijkt en zijn bevindingen aan de eigenaar gaat melden die dan
vervolgens kan bezien hoe verder te handelen.

In de tussentijd blijft het afvoeringsverzoek even op mijn kamer liggen tot uiterlijk 31 augustus a.s. omdat ik miv 1
^ s e p t Met pensioen ga.

Waarvan akte.
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Van:
Verzonden:

 ,  
woensdag 28 maart 2007 14:48
    
   
Nieuwlandsedijk 79 - 91 Lage Zwaluwe

Aan:
CC:
Onderwerp:

Hoi  ,

Ik heb kontakt gehad met mijnheer  van de gemeente Drimmelen en   , eigenaar van de
schuur aan de dijk.

CN Probleem was de bouwkundige toestand, het uiteindelijk niet-afvoeren van het monumentenregister en de uitvoering
o van een herstelplan voor de schuur, die in niet al te beste toestand verkeert (moet op korte termijn worden gestut).
s 
£ De gemeente ging uit van de situatie dat de schuur te slecht is om te kunnen handhaven met behoud van
§ monumentwaarde.
o

*r
�t De eigenaar wilde aanvankelijk ook afvoeren en nieuw bouwen maar dat werd te duur evenals een restauartie door
1 0

 ^ ^e e n gerenommeerd aannemersbedrijf De Bondt.

Nu heeft de eigenaar een aannemertje gevonden die de fundering wil herstellen en de schuur verder tegen zo min
mogelijke kosten wil opknappen. De achtermuur met er wel helemaal uit maar wordt met dezelfde steen weer
opgebouwd.

Ik heb op woensdag 4 april a.s. overleg ter plaatse met eigenaar en gemeenteambtenaar. Van mijn kant kan ik niet
meer uitleggen dan de procedure die gevolgd moet worden: bouwvergunning met daaraan gekoppeld een
monumentenvergunning met een advies van de RACM.

De eigenaar begrijpt een en ander niet en de gemeenteambtenaar heeft de echtgenote van de eigenaar boos
gemaakt. Ik probeer een werkbare situatie te bewerkstelligen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik zal wel
zeggen dat het herstel van de schuur wel moet plaatsvinden met behoud van de monumentale waarde een en ander
binnen zekere normen. Als je een dergelijke schuur wilt behouden in deze staat zul je wellicht wat ruimer beoordelen,
denk ik zo.

Groet en je hoort/ leest mijn bevindingen,

Groet,
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Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten

t.a.v.  

Postbus 1001

3700 BA Zeist

Datum

Uw brief van

Betreft

is kenmerk

Beh. door

doorkiesnummer

05 juni 2007

vergunningverlening op grond van art. 11 Monumentenwet 1988 Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage

Zwaluwe

07- JLXA ©£.8 &i

 

 

Geachte mevrouw   ,

Ingekomen is een aanvraag monumentenvergunning betreffende rijksmonument woning

Nieuwlandsedijk 79-81 te Lage Zwaluwe. Monumentnummer 510855. Het betreft een bouwplan voor

beperkte wijziging gevels en restauratie van de aan de woning aansluitende griendschuur.

In de vergadering van de monumentencommissie van 12 juni 2007 zal het voorliggende plan worden

besproken.

Het betreft griendschuur waar in het verleden nogal wat over te doen is geweest. In 2003 is advies

van de rijksdienst ontvangen waarin deze aangeeft niet negatief te oordelen over sloop van de

griendschuur. Een sloopaanvraag en afvoeren van de rijkslijst zijn nooit concreet geworden. Vandaar

dat griendschuur nog steeds aangemerkt is als rijksmonument. Eigenaar is nu genegen om e.e.a.

alsnog te herstellen. Om dit in goede banen te leiden is er overleg geweest met de heer O. Steenbrink

van de rijksdienst die ter plekke de situatie heeft bekeken. Naar aanleiding van dit gesprek is er nu

een plan ingediend ter advisering.

Alvorens wij een besluit kunnen nemen omtrent het eventueel verlenen van een vergunning op grond

van art. 11 van de Monumentenwet 1988 dienen wij, onder andere, u om advies te vragen, wat wij bij

deze doen.

Bijgevoegd vindt u in enkelvoud:

4 foto's van de gevels.

Vooroverlegformulier aanvraag bouwvergunning.

Tekening 20074-1 Renovatie schuur d.d. 14-05-2007.

Tekening 20074-2 Renovatie schuur d.d. 14-05-2007.

Details kozijnen 20074-3 d.d. 24-04-2007.

Situatietekening d.d. 25 april 2007.

Brief rijksdienst d.d. 06 april 2005 RZ-2003-926.

Brief rijksdienst d.d. 21 juli 2003 RZ-2003-925

GEMEENTEHUIS

Tel: (0162) 69 01 90 Park I. Made

Fax (0162) 68 66 23 Po.\ihus 19, 4920 AA Made

www.dnmmelen.nl Rabobank rek nr.: 15.06.21.051

gemecnte@drtmmelcn.nl

Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten

ingekomen

- 6 JUNI 2007

nummer n s r - l o o ? - 9 0 S
codei.5"o
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G E M E E N  T E

VOOROVERLEG
(principe-aanvraag bouwvergunning)

I en

Dossiernummer en ontvangstdatum

(door gemeente in te vullen):

Dit formulier in enkelvoud, tezamen met tekeningen in 

Het hoofd van de afdeling Grondgebied

Postbus 19

4920 AA MADE

a r . i ixhi Phi WQNINGTQEZICHT

GEMEENTE O^iMMELfcN
INGEKOMEN

irievoud, indienen bij:

2 1 MEI 2007

Gegevens aanvrager / opdrachtgever 9 bo^oAVfi

Woonplaats: 

Burger Service Nummer:

     

Postcode:

Tel.nr. :

Gegevens ontwerper

Naam

Adres : 

Woonplaats: 

� H H H H h H H I

<ĉ 4i/lan � V

Postcode:  

Tel.nr. :

Gegevens eventuele gemachtigde

Naam :   
Adres :       

Woonplaats:

Plaats van het bouwwerk

Adres : ^^/OS£ < H V ^ f " ̂

Kern/Plaats: ^ A ̂  V Z iPt̂ S.  ̂ - y-

Kadastrale gemeente: /b <4!-/A?/>?/£{U£Y Sectieletter: <�*= Nummer(s): / ^ ^ ^

iSPMan � Vrouw

Postcode: <>̂ < ^

Tel.nr � 2 V <?</2

Postcode: 4 ^ a <^ sV̂ S 

Soort bouwwerk

Omschrijving van het bouwplan:

Geschatte bouwkosten excl. BTW

Waar eerder uitgevoerd ?

Adres :

Kem/Plaats:

Postcode:

(gemeente Drimmelen)

Bedrijfsactiviteit of gebruik

Huidig(e) gebruik / bestemming: p>/̂  ̂ &

Nieuw(e) gebruik / bestemming: Q/)S^̂ C>

Grootte van het bouwplan

Totale bruto vloeroppervlakte v66r verbouwing^ &p m2 Totale bruto vloeroppervlakte na verbouwing^^. 

Totale bruto inhoud voor verbouwing <^&r 
 m 3  Totale bruto inhoud na verbouwing '̂ oo 

m2

m3

(niet invullen bij inpandige verbouwing)

voor vervolg, zie ommezijde 

Rijksdienst voor Archeoioyj©
Cultuurlandschap en Monumenten

i nqekon i fi r

- 6 JUNI 2007 gemeente Drimmelen, februari 2005

nummer
code
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Toe te passen materialen

a. Gevels

* eventueel plint

* eventueel gevelbekleding

* eventueel borstweringen

b. Voegwerk

c. Kozijnen en ramen

* deuren

* luiken

d. Balkonhekken

e. Dakgoten en/of boeidelen

f. Dakbedekking - Plat

- Hellend

materiaal 

£>cnk p ft rvQ./Y\

kleur

Ondertekening

Aanvrager 

Plaats:  

Datum: \Ĵ ^-^~~~^_

Handtekening

Gemachtigde

Plaats:

Datum: � V - ^ - ^

Handtekening:

De aanvrager/bpdrachtgever verklaart door indiening van het vooroverlegformulier dat bekend is dat de indiening
en toetsing van een vooroverlegplan NIET inhoudt dat hiermede tevens een aanvraag om een bouwvergunning is
ingediend, doch dat er slechts sprake is van een voorlopig bouwplan. De voorlopige, globale toetsing hiervan leidt
niet tot afgifte van een bouwvergunning. Tevens houdt een positief oordeel over de globale toetsing niet
automatisch in dat, indien deze wordt aangevraagd, een bouwvergunning zal worden verleend, noch houdt een
positief oordeel in dat op enigerlei wijze met de uitvoering van de (ver)bouw kan worden begonnen.

IN TE DIENEN GEGEVENS:

� Het formulier "Vooroverleg" in enkelvoud;

� Tekeningen, gevouwen op A4-formaat (21,0 x 29,7 cm) in drievoud;

� Op de tekeningen dient te worden aangegeven:
o de plattegrond(en) van het bouwwerk (bestaand en gewijzigd bij verbouw of uitbreiding) inclusief de

functies van de ruimten en een volledige maatvoering alsmede de maten van het te realiseren
gebouw tot de perceelsgrenzen, schaal 1:100 of 1:50;

o alle gevelaanzichten (bestaand en gewijzigd bij verbouw of uitbreiding), schaal 1:100 of 1:50;
o een lengte- en/of dwarsdoorsnede, schaal 1:100 of 1:50.

� Een kadastrale situatietekening, in drievoud, waarop aangegeven het bouwterrein met alle aanwezige
en/of te realiseren bebouwing alsmede de aangrenzende terreinen met de daarop voorkomende
bebouwing, schaal 1:1000 of 1:500. Deze tekening is tegen betaling verkrijgbaar bij het Kadaster te Breda,
Markendaalseweg 44 en bij de kadastrale balie in het gemeentehuis van Drimmelen.

� Kleurenfoto's van de bestaande toestand van de omgeving, inclusief van de in de nabijheid gelegen
bouwwerken.

� Details van gezichtsbepalende bouwdelen van het bouwwerk, schaal 1:10

Een onvolledige indiening van de stukken of een onduidelijke presentatie kan de behandeling van uw plan

aanmerkelijk vertragen.
voor toelichting, zie bijlage
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Van:     

Verzonden: woensdag 20 juni 2007 10:53

Aan:    

CC:    

Onderwerp: FW: hooghuys lage zwaluwe

 , is dit wat voor de erfgoedinspectie?

oo
00
o

 

Oorspronke lijk be richt

Van:  

Verzonden: dinsdag 19 juni 2007 9:47

Aan:     

T- CC:     

o Onderwerp: FW: hooghuys lage zwaluwe
00
o

Beste  

Deze ma il even t e r info. Ik heb de indruk dat de eigenaren tussen de maalsten van den

overheid i n de ve rdrukking raken.

De gemeente s t e lt zich zeer formeel op en bie dt geen hulp. De RACM doet daar ook aan

mee. Gewoon a lle procedures volge n i n nauw ove rle g met die aardige gemeente.

    he eft een vergunningsaanvraag i n behandeling i n c l . de sloop en herbouw van
de achtermuur van de schuur. Die za l nog met de gemeente overleggen. Aan mij haar

mededeling: "Je moet nie t a lle s geloven wat de eigenaren zeggen en die mevrouw he eft

de vorige keer ook a l eens staan huile n" .

Ik kan je een en ander wel uit le gge n maar het gaat zo i n het Brabantse Drimmelen nie t

goed ben i k bang voor.

Groet,

 

Oorspronkelijk be r icht

Van:  

Verzonden: maandag 18 juni 2007 14:37

Aan:    

Onderwerp: RE: hooghuys lage zwaluwe

Geachte 

Ik heb een en ander inmiddels besproken met       die inmidde ls een

aanvraag voor een monumentenvergunning i n behandeling heeft genomen. Z i j za l op korte

t e rmijn met   kontakt opnemen over de aard en omvang van het ui t te

voeren plan en za l ook nog informeren naar de handhavingsperikelen. Ook zulle n de

ingediende stukken worden besproken.

Voor zover ik het kan ins cha tt e n za l de handhavingsactie nie t verder gaan dan een

bouwstop i n afwachting van de vergunningsaanvrage.

Groet,

 

Oorspronkelijk be r icht

Van:     ] 

Verzonden: woensdag 6 juni 2007 15:33
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Aan a lle kanten worden wij dwarsgezeten. De e e rst e bouwaanvraag i s inmiddels nie t

� Aan:  

Onderwerp: hooghuys lage zwaluwe

Geachte heer Steenbrink,

Heden ge tracht u op uw telefoonumme rs t e be lle n.

N.a.v. de r e s t a ur a t ie be r icht e n wij u het navolgende.

Heden plo t s e ling bezoek gehad van een buitengewoon vervelende ambtenaar van handhaving

van de gemeente die t o e la t ing t ot de schuur vorderde.

H ij s t e lde gestuurd te z i jn door     .   zou ons nie t

vertrouwen en heeft t ijde ns zi jn bezoek met u geconstate e rd dat door ons werkzaamhede

zijn v e r r r icht . De uitgevoerde werkzaamheden zulle n door handhaving worden boordeeld

met a lle gevolgen voor ons van dien, i nclus ie f een bouwstop, herbouwplicht, boetes en

s t r a fr e cht e lijke ve rvolging.

o>
00 . . .
O De aannemer i s e r bij aanwezig en het i s mijn echtgenote te ve e l geworden.

s

g ont va nke lijk omdat geen tekeningen (volgens handhaving moeten ook tekeningen voor

O aanvraag onderhoud overgelegd worden) z ijn overgelegd. Een week tevoren hebben wij nog

T- ve rzocht om een aanhouding maar daar i s nie t op gereageerd.

Inmiddels heeft de a r chit e ct een maand geleden een aanvraag voor vooroverle g ingediend

en volgens de gemeente gaat het nu ve le maanden duren voordat de werkzaamheden
begonnen kunnen worden.

Wij hebben 2 door     aangewezen a r chit e ct e n la t e n komen.

De een zag het werk nie t zit t e n. De ander rekent voor a lle s 48.000,-- en heeft ons

la t e n weten dat de gemeente Drimmelen een ramp i s om mee te werken hetgeen mede reden

is voor de zeer hoge offe r t e .

Beiden waren van mening dat de achtermuur hoe dan ook afgebroken moet worden omdat

a lt e r na t ie ve n ve e l en ve e l te duur zouden worden.

Het monumentenhuis Brabant   ) kan nie t s voor osn doen.

De aannemer w ilt inmiddels ook meer ge ld omdat het te lang gaat duren e t c.

Wij zijn wederom ten einde raad en weten nie t meer wat wij moeten doen.

Indien u met enige spoed contact met ons zou w ille n opnemen graag.

^^Met dank.

V r ie nde lijke gr oe t ,
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

     @drimmelen.nl]
woensdag 20 juni 2007 9:58
   
Adviesaanvraag art. 11 Nieuwlandsedijk 79/81 te Lage Zwaluwe

Geachte   ,

Op 05 j u ni 2007 adviesaanvraag verzonden voor bovengenoemd pand. Graag zou i k weten
wat de stand van zaken i s. Ik ben te bereiken onder telefoonnummer  .
B i j voorbaat dank.

Met vri endeli j k e groet,
   

Aan de ontvangst/verzending van di t e-mailb ericht kunnen geen rechten worden ontleend.
De gemeente sl u i t voorts iedere aansp rakeli j khei d u i t voor eventuele onj uistheden of

t onvolledigheden die i n di t b eri cht voorkomen.
De rechtsgevolgen die gemeentelij ke brieven, b eslu i ten, overeenkomsten etc. beogen,
kunnen alleen ontleend worden aan de daartoe op schri ftg estelde documenten.

o 
co
o 
5

Disclai mer
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Van:     
Verzonden: woensdag 20 juni 2007 10:53
Aan:    
CC:    
Onderwerp: FW: hooghuys lage zwaluwe

 , i s di t wat voor de erfgoedinspectie?

 

Oorspronkelij k bericht
£ Van:  
TT Verzonden: dinsdag 19 j u ni 2007 9:47

5 Aan:     
CC:      

§ Onderwerp: FW: hooghuys lage zwaluwe
o

Beste  ,

Deze mai l even ter i nfo. Ik heb de indruk dat de eigenaren tussen de maalsten van den
overheid i n de verdrukking raken.

De gemeente st e l t zi ch zeer formeel op en b i edt geen hulp. De RACM doet daar ook aan
mee. Gewoon a l l e procedures volgen i n nauw overleg met die aardige gemeente.

     heeft een vergunningsaanvraag i n behandeling i nc l . de sloop en herbouw van
de achtermuur van de schuur. Die zal nog met de gemeente overleggen. Aan mij haar
mededeling: "Je moet ni et alles geloven wat de eigenaren zeggen en di e mevrouw heeft
de vori ge keer ook a l eens staan hu i len".

Ik kan j e een en ander wel u i tleggen maar het gaat zo i n het Brabantse Drimmelen ni et
goed ben i k bang voor.

Groet,

 

Oorspronkelij k b eri cht
</an:  
Verzonden: maandag 18 j u ni 2007 14:37
Aan:      
Onderwerp: RE: hooghuys lage zwaluwe

Geachte  ,

Ik heb een en ander inmiddels besproken met      die inmiddels een
aanvraag voor een monumentenvergunning i n behandeling heeft genomen. Zi j zal op korte
termi j n  met   kontakt opnemen over de aard en omvang van het u i t te
voeren plan en zal ook nog informeren naar de handhavingsperikelen. Ook zu llen de
ingediende stukken worden besproken.

Voor zover i k het kan i nschatten zal de handhavingsactie ni et verder gaan dan een
bouwstop i n afwachting van de vergunningsaanvrage.

Groet,

 

Oorspronkelij k b eri cht
Van:     [mailto ]
Verzonden: woensdag 6 j u ni 2007 15:33
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Aan:  
Onderwerp: hooghuys lage zwaluwe

Geachte   ,

Heden getracht u op uw telefoonummers te b ellen.

N.a.v. de restau rati e b eri chten wi j u het navolgende.

Heden p lotseli ng bezoek gehad van een buitengewoon vervelende ambtenaar van handhaving
van de gemeente di e toelati ng tot de schuur vorderde.

CM

s

CO

H i j stelde gestuurd te zi j n door    .   zou ons ni et
vertrouwen en heeft ti j dens zi j n bezoek met u geconstateerd dat door ons werkzaamhede
zi j n  verrri cht. De uitgevoerde werkzaamheden zu llen door handhaving worden boordeeld
met a l l e gevolgen voor ons van dien, i nc l u si ef een bouwstop, herbouwplicht, boetes en
straf re c ht el i j k e vervolg i ng .

De aannemer i s erb i j aanwezig en het i s mij n echtgenote te veel geworden.

^ Aan a l l e kanten worden wi j dwarsgezeten. De eerste bouwaanvraag i s inmiddels ni et
<o ontvankeli j k omdat geen tekeningen (volgens handhaving moeten ook tekeningen voor
^ aanvraag onderhoud overgelegd worden) zi j n overgelegd. Een week tevoren hebben wi j nog

verzocht om een aanhouding maar daar i s ni et op gereageerd.

Inmiddels heeft de archi tect een maand geleden een aanvraag voor vooroverleg ingediend
en volgens de gemeente gaat het nu vele maanden duren voordat de werkzaamheden
begonnen kunnen worden.

Wij hebben 2 door    aangewezen archi tecten laten komen.

De een zag het werk ni et zi tten. De ander rekent voor a l l e s 48.000, � en heeft ons
laten weten dat de gemeente Drimmelen een ramp i s om mee te werken hetgeen mede reden
i s voor de zeer hoge offerte.

Beiden waren van mening dat de achtermuur hoe dan ook afgebroken moet worden omdat
alternati even veel en veel te duur zouden worden.

Het monumentenhuis Brabant (de heer Kreike) kan ni ets voor osn doen.

De aannemer w i l t inmiddels ook meer geld omdat het te lang gaat duren etc.

Wij zi j n wederom ten einde raad en weten ni et meer wat wi j moeten doen.

Indien u  met enige spoed contact met ons zou w i llen opnemen graag.

Met dank.

V ri endeli j k e g roet,
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FW: hooghuys lage zwaluwe 

    

Van:  

Verzonden: maandag 25 juni 2007 11:44

Aan:     

Onderwerp: RE: hooghuys lage zwaluwe

Hoi  

Nou ja, je indruk is juist omdat je me zei: je moet eigenaren niet altijd geloven. Als dat niet je bedoeling is
geweest is dat wat mij betreft prima. Bij mijn bezoek was    van de gemeente Drimmelen
aanwezig. Die heeft vervolgens de overige akties in gang gezet.

Groet en succes ermee,

 

Van:     
Verzonden: maandag 25 juni 2007 10:46
Aan:   
CC: 

Onderwerp: RE: hooghuys lage zwaluwe

Dag Otto,

Dit klinkt nogal serieus.

Ik wil graag nog even terugkomen op het gesprek wat wij vorige week maandag hadden. Het gevoel bekuipt
me een beetje dat je mij niet goed begrepen hebt. Wat ik begrijp uit je mailing zou ik gezegd hebben dat we
de eigenaren niet moeten geloven. Dit is absoluut niet mijn bedoeling geweest. Ik wilde duidelijk maken dat ik
de gemeente niet gehoord heb in deze zaak en deze eigenaren alleen ken van een eerder bezoek, waarbij zij
in tranen waren.

Van de week zal ik contact opnemen met de gemeenteambtenaar, .

Met vriendelijke groet,

 

Van:   
Verzonden: ma 25-6-2007 10:33
Aan:     
CC:    

Onderwerp: FW: hooghuys lage zwaluwe

Hoi  

Misschien zijn dit ook wel "verhalen van de eigenaar" die je maar beter niet moet geloven maar het leek mij zinvol dit

bericht doorte mailen. Dan ben je op de hoogte van hetgeen zich daar tussen eigen en gemeente afspeelt.

Groet,

pagina 1 van 4
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FW: hooghuys lage zwaluwe pagina 2 van 4

  

Oorspronkelijk bericht

Van:     g),planet.nl]

Verzonden: donderdag 21 juni 2007 17:07

Aan:   

Onderwerp: RE: hooghuys lage zwaluwe

Geachte  

Veel dank voor uw reactie en bemiddeling.

De actie van de gemeente (inmiddels heeft wederom een onaangekondigde controle plaatsgevonden) heeft om mijn

echtgenote en mij veel indruk gemaakt.

De inval van de gemeente had alles weg van een huiszoeking. Nadat mijn echtgenote bedreigd werd met het opmaken

van een rapport tegen haar, heeft zij mij uit mijn bespreking met clienten moeten halen en heb ook ik mijn

praktijkvoering moeten staken omdat de ambtenaar de woning/kantoor niet wilde verlaten. De nacht na de gebeurtenis is

mijn echtgenote ziek geworden en heeft waarschijnlijk een hersenbloeding gehad. Wij hebben het gevoel dat de

gemeente ons criminaliseert en het huis niet meer van ons is.

Indien men tevoren even was langsgereden dan had men kunnen zien dat de schuur dicht en gesloten was en er voorts

geen licht in de schuur was.

Vervolgens had men even een belletje kunnen geven zodat wij daar met onze werkzaamheden rekening hadden kunnen

houden. Iedereen is altijd welkom en een inval was niet nodig.

De aannemer heeft, wegens direct instoringsgevaar, enkele maanden geleden tevoren met       afspraken

gemaakt om de hoofdspanten te

(mogen) steunen. Voorts zijn de gaten in de vloer (daar kon onmogelijk op gelopen worden wegens het ontbreken van

verrot hout en/of verrotte balken, en zelf ben ik twee maal door het verrotte hout gezakt) dichtgelegd met

underlayment.Ook werd een gedeelte van de zandvloer conform de rest van de schuur aangeheeld. Reeds maanden wordt

niets aan de schuur gedaan.

Als liefhebbers van monumenten en toenmalig vz. van de monumentencommissie hebben wij jaren geleden enorm veel

werk verzet om de monumenten van de gemeente te behouden. Voorts werd ons pand op eigen verzoek op de

monumentenlijst geplaatst. In dat kader heeft de handelswijze van de gemeente ons veel verdriet gedaan en onbegrip

veroorzaakt temeer daar wij als commissie destijds de bewoners op het hart hebben gedrukt dat de gemeente niet als

tegenpartij maar partner en steun moet worden gezien. Onze overtuigingskracht heeft tot gevolg gehad dat bewoners

geen bezwaar hebben gemaakt tegen de plaatsing. Ook daar hebben wij thans veel moeite mee.

De aannemer lijken wij inmiddels kwijt te zijn. Hij tracht onder de offerte uit te komen. Dat heeft tot gevolg dat wij

wellicht de komende maanden wederom alles in het werk moeten stellen een andere aannemer te vinden. Wij hebben

reeds een offerte uit 2002 van De Bonth Van Hulten (minimaal EUR

200.000,-- excl. kosten architect en tekeningen etc.) maar dat geld hebben wij simpelweg niet. Wij hadden voor het

woonhuis in 1999 reeds een tophypotheek moeten opnemen. Subsidies zijn ook volgens het Brabantmonumentenhuis

niet voorhanden.

De huidige restauratie leek ons de meest correcte en betaalbare.

Wij gaan morgen een kleine twee weken met vakantie.

Nogmaals dank voor uw inspanningen.

Vriendelijke groet,

Oorspronkelijk bericht

Van:    fmailto:  g),Racm.nll

Verzonden: maandag 18 juni 2007 14:37

Aan:       

Onderwerp: RE: hooghuys lage zwaluwe

26-11-2007
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FW: hooghuys lage zwaluwe pagina 3 van 4

Geachte   

Ik heb een en ander inmiddels besproken met      die inmiddels een aanvraag voor een

monumentenvergunning in behandeling heeft genomen. Zij zal op korte termijn met      kontakt opnemen

over de aard en omvang van het uit te voeren plan en zal ook nog informeren naar de handhavingsperikelen. Ook zullen

de ingediende stukken worden besproken.

Voor zover ik het kan inschatten zal de handhavingsactie niet verder gaan dan een bouwstop in afwachting van de

vergunningsaanvrage.

Groet,

   

Oorspronkelijk bericht

Van:   

Verzonden: woensdag 6 juni 2007 15:33

Aan:   

Onderwerp: hooghuys lage zwaluwe

Geachte    

Heden getracht u op uw telefoonummers te bellen.

N.a.v. de restauratie berichten wij u het navolgende.

Heden plotseling bezoek gehad van een buitengewoon vervelende ambtenaar van handhaving van de gemeente die

toelating tot de schuur vorderde.

Hij stelde gestuurd te zijn door     .     zou ons niet vertrouwen en heeft tijdens zijn

bezoek met u geconstateerd dat door ons werkzaamhede zijn verrricht. De uitgevoerde werkzaamheden zullen door

handhaving worden boordeeld met alle gevolgen voor ons van dien, inclusief een bouwstop, herbouwplicht, boetes en

strafrechtelijke vervolging.

De aannemer is erbij aanwezig en het is mijn echtgenote te veel geworden.

Aan alle kanten worden wij dwarsgezeten. De eerste bouwaanvraag is inmiddels niet ontvankelijk omdat geen

tekeningen (volgens handhaving moeten ook tekeningen voor aanvraag onderhoud overgelegd worden) zijn overgelegd.

Een week tevoren hebben wij nog verzocht om een aanhouding maar daar is niet op gereageerd.

Inmiddels heeft de architect een maand geleden een aanvraag voor vooroverleg ingediend en volgens de gemeente gaat

het nu vele maanden duren voordat de werkzaamheden begonnen kunnen worden.

Wij hebben 2 door      aangewezen architecten laten komen.

De een zag het werk niet zitten. De ander rekent voor alles 48.000,-- en heeft ons laten weten dat de gemeente

Drimmelen een ramp is om mee te werken hetgeen mede reden is voor de zeer hoge offerte.

Beiden waren van mening dat de achtermuur hoe dan ook afgebroken moet worden omdat alternatieven veel en veel te

duur zouden worden.

Het monumentenhuis Brabant (    ) kan niets voor osn doen.

De aannemer wilt inmiddels ook meer geld omdat het te lang gaat duren etc.

Wij zijn wederom ten einde raad en weten niet meer wat wij moeten doen.

Indien u met enige spoed contact met ons zou willen opnemen graag.

Met dank.

Vriendelijke groet,

26-11-2007
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FW: hooghuys lage zwaluwe pagina 4 van 4

 

 

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Aan berichten via e-mail kunnen geen

rechten ontleend worden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht

bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

26-11-2007
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Het College van Burgemeester en Wethouders van Drimmelen

Postbus 19

4920 AA Made

Ons kenmerk Uw briefAnenmerk Behandeld door

RZ-2007-708 5 juni 2007    

07-uit02861  

Onderwerp Bijloge(n) Datum

Artikel 16 juncto artikel 11 van de Geen 2 ̂  JULI 200?
Monumentenwet 1988 m.b.t. onderstaand

monument.

O h j e c t o d r e s Nieuwlandsdijk 79-81, 4962 AN LAGE ZWALUWE

Monumentnummer 510855

Objectomschrijving Zie bijlage Registeromschrijving

Geacht College,

Onder verwijzing naar uw bovengenoemde brief, waarbij u een afschrift van een bij u voor vergunning

ingediende aanvraag, als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988, ter advisering aan mij

voorlegt, deel ik u het volgende mede.

Aangeleverde stukken:

Beoordeeld is/zijn:

Tekeningen met kenmerk 20074-1/ 2, d.d. 14-05-2007, en 3.d.d. 24-04-2007 en foto's die op 6 juni

2007 zijn ingekomen onder nummer RZ-2007-708 bij de RACM.

Waardestelling:

Voor de waardestelling wordt verwezen naar de bij u bekende registeromschrijving. Vooral van belang

doarin zijn de opmerkingen over het historische belang van de griendschuur in relatie tot de woning:

een zeldzaam gegeven. De schuur op zich getuigt overigens niet van een bijzondere typologie of

architectuur. Maar het belang van het historische gegeven van de griendschuur in relatie tot de woning

blijft duidelijk.

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

T 033-42 17 421

F 033-42 17 799

info®rocm.nl

www.racm.nl

RACM Amersfoort

Kerkstroot 1

3811 CV Amersfoort

T 033-42 27 777

F 033-42 27 799

RACM Lelystad

Oostvoardersdijk 01-04

8244 PA Lelystod

T 0320-269 700

F 0320-269 750

RACM Zeist

Broederplein 41

3703 CD Zeist

T 030-69 83 211

F 030-69 16 189
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Omschrijving van het plan:

Uit de voorliggende gegevens blijkt dat het hier alleen om wijzigingen in de griendschuur gaat. De

voornaamste wijzigingen hebben betrekking op maken van voorzieningen ten behoeve van de

daglichttoetreding.

Zo worden openingen gerealiseerd in de linkerzij- en achtergevel, zowel in de gevel als in het dakvlak.

Ten aanzien van de instandhouding van de schuur worden/ wordt:

- bestaande spanten, gordingen en dakpannen gecontroleerd en waar nodig vernieuwd;

- oude rachels en riet verwijderd en nieuwe dakplaten aangebracht;

- op de zolder nieuwe vloerplaten aangebracht;

- de achtergevel opnieuw opgemetseld en andere gevels gerestaureerd;

- de schoorsteen verwijderd;

- nieuwe vensters aangebracht.

Bouwkundige aspecten:

Uit een eerder advies. d.d. 21 juli 2003, blijkt dat men destijds de schuur wilde slopen. Na een bezoek

ter plekke is het advies geschreven en is niet negatief geadviseerd op sloop.

De nu voorliggende aanvraag betreft het aanbrengen van wijzigingen in twee gevels van de schuur.

Het is te waarderen dat sloop von de griendschuur niet meer aan de orde is en dat de schuur een

nieuwe functie (berging/ schuur) krijgt.

- de achtergevel opnieuw opgemetseld en andere gevels gerestaureerd

Met het slopen van de achtergevel kan vanuit het oogpunt van de monumentenzorg niet worden

ingestemd aangezien hierbij de monumentale waarden van het metselwerk (bakstenen en voegwerk)

verloren gaan. Geadviseerd wordt op zoveel mogelijk van het bestaande metselwerk te handhaven en

daar waar de gevel gescheurd is stukken metselwerk te verwijderen en deze opnieuw aan te brengen

conform het bestaande werk met de juiste voeg (vorm, kleur en samenstelling).

De wijze van restaureren is niet bekend. Er wordt vanuit gegaan dat de uitvoering conform de

bestaande situatie zal plaatsvinden, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan het uithalen van de

voegen en de voegsamenstelling en kleur van de nieuwe voeg

- nieuwe vensters aangebracht

Het realiseren van de nieuwe vensters in de gevels gebeurd grotendeels op plaatsen waar vroeger ook

vensters hebben gezeten. Met deze wijziging kan ingestemd worden. Alleen op de plaats waar nu het

luik zit in de achtergevel wordt geadviseerd deze situatie te handhaven. Hierbij kan gedacht worden

aan het plaatsen van glas aan de binnenzijde van het kozijn waarbij het luik kan functioneren zoals in

de oorspronkelijke situatie.

De nieuwe vensters worden gedetailleerd conform de bijgevoegd detailtekening 20074-3. Uit deze

detaillering blijkt dat isolatieglas wordt toegepast. Geadviseerd wordt om de ramen meer aan te laten

sluiten bij de bestaande vensters van het woongedeelte, zowel qua vormgeving als detaillering.

2M
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Tevens maak ik hierbij de opmerking dat wanneer meer comfort in dit gebouwonderdeel gewenst is

men een voorzetbeglazing aan de binnenzijde kan toepassen.

o Ten aanzien van het aanbrengen van dakvensters wordt opgemerkt dat de noodzaak ontbreekt om deze
o

j openingen in de dakvlakken aan te brengen. Gevraagd wordt de plattegronden van zowel de begane
£ grond als de verdieping van de nieuwe situatie voor te leggen aan uw gemeentelijke

§ monumentencommissie zodat zij kunnen beoordelen of de noodzaak aanwezig is.
o

<�> Met alle overige wijzigingen. te weten:

- bestaande spanten, gordingen en dakpannen gecontroleerd en waar nodig vernieuwd;

- oude rachels en riet verwijderd en nieuwe dakplaten aangebracht;

- op de zolder nieuwe vloerplaten aangebracht;

- de schoorsteen verwijderd;

kan ingestemd worden.

Motivering:

Zie bouwkundige aspecten.

Advies:

Gelet op het bovenstoande bestaan er vanuit het oogpunt van monumentenzorg geen overwegende

bezwaren tegen de uitvoering van het hierboven beoordeelde plan en adviseer ik u, met het in acht

nemen van het hierboven genoemde advies, derhalve positief.

Ik verwacht dat u dit advies zult betrekken bij uw belangenafweging ten behoeve van de door u te

nemen beslissing op de vergunningaanvraag.

Graag ontvang ik een afschrift van het door u genomen ontwerp-besluit en te zijner tijd van het

definitieve besluit.

De minister van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

namens deze,

het hoofd van de regioafdeling Zuid,

drs.

314
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Van:   

Verzonden: maandag 12 november 2007 14:35

Aan:  

Onderwerp: afvoeren van monumentenlijst

Geachte   ,

Hiermede bevestigen wij dat wij u hebben verzocht de procedure voor afvoer van de schuur (koetshuis) van
ons pand aan de Nieuwlandsedijk 79-81, 4926 AN Lage Zwaluwe te continueren. De toestemming voor
afvoer van u en van de Gemeente Drimmelen was al verleend.

Met vriendelijke groet,
  

  
 
 

13-11-2007
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Interne nota

Van

Onderwerp

Aan

Datum

verzoek tot afvoeren schuur Nieuwlandsedijk 79 Lage Zwaluwe

13 oktober 2008

  van de Voorde

wnd Hoofd Regio Zuid

 

Nota nummer

C C   

   

Beste  ,

Met    , voormalige HRZ, heb ik bij mijn wisseling van gebied (van Oost naar West/midden

Brabant) afgesproken dat ik niet belast zou worden met de lopende art 3 zaken uit West/midden

Brabant. Daarvoor is echter geen oplossing geregeld en er ligt een aantal probleemgevallen. Ik verzoek

je om hiervoor alsnog een oplossing te vinden.

Een problematische zaak is de griendschuur in Drimmelen. Hier zijn diverse opeenvolgende

consulenten en BJZ mee bezig geweest.

De schuur verkeert reeds jaren in een slechte staat, maar die staat was bij aanwijzing (tamelijk recent)

niet zo slecht dat deze aanwijzing in de weg stond (zie brief RDMZ aan gemeente d.d. 4 juli 2001)

In 2003 was de bouwkundige staat dusdanig verslechterd dat de RDMZ instorting als een 'pijnlijk

realistisch scenario' kenschetste. De RDMZ heeft daarop geschreven (RZ-2003-925) dat van de

eigenaren een grote financiele inspanning om de schuur te restaureren (verwachte kosten ca. 200.000

euro) niet gevraagd kan worden aangezien niet op voorhand duidelijk is of de schuur na restauratie nog

voldoende monumentale waarde zou bezitten. (De eigenaar zou toen op de rand van faillissement

hebben gebalanceerd.)

In 2003 is een verzoek tot afvoering van de schuur ingediend, maar de procedure is stil komen te

liggen. De schuur is nu, 5 jaar, later nog niet ingestort.

In 2007 werd een restauratieplan ingediend, hieruit lijkt te geconcludeerd te kunnen worden dat de

financiele situatie van de eigenaar inmiddels is verbeterd. Door de RACM is op het plan, hoewel met

enige kanttekeningen, positief geadviseerd en de gemeente heeft de vergunning verleend. (Een

vergunningsafschrift ontbreekt echter in het dossier.) De ambtenaar monumentenzaken, 

  vertelde bij navraag dat de vergunning was verleend en dat hij niet beter wist dan dat de

schuur zou worden gerestaureerd. De gemeente heeft kennelijk de restauratie niet begeleid en de

eigenaar berichtte de RACM dat restauratie financieel toch niet haalbaar is. Volgens de eigenaar is de

verhouding tussen gemeente en eigenaar zeer slecht. Restauratie is te duur, er zouden geen subsidies

beschikbaar zijn en geen aannemer zou bereid zijn het werk uit te voeren.

In 2008 hebben de eigenaren verzocht afvoerprocedure, die tijdelijk stil lag, te hervatten.

De eigenaren leken te in de veronderstelling te verkeren dat dit slechts een administratieve handeling

is en niet bekend te zijn met de 'lange' procedure waarin ook de Raad voor Cultuur advies geeft.
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De RvC adviseert overigens negatief en de gemeente positief op afvoer van de schuur.

De BK3 heeft gesteld dat de griendschuur en woning tezamen bijzondere monumentale waarden

vertegenwoordigen (zie redengevende omschrijving). Op advies van de BK3 heb ik daarom de

eigenaren gevraagd of zij wensen dat het geheel van de lijst wordt afgevoerd of geen van beiden.

Daarop heeft de eigenaar gereageerd dan maar de huis met schuur afgevoerd te willen hebben.

Deze zaak moet nu opnieuw in de BK 3 worden gebracht om tot een besluit te komen.

Daarnaast blijft het volgende probleem bestaan: In 2007 heeft  namens de RACM

pogingen tot bemiddeling gedaan om een werkbare situatie te krijgen. Er is toen dus een

restauratieplan ingediend, waarbij positief is geadviseerd, maar  constateerde een formele

houding bij de gemeente, en een verslechterende relatie tussen gemeente en eigenaar.

De gemeente Drimmelen heeft verzuimd de RACM een afschrift van de vergunning te sturen en ook de

restauratie niet begeleid of daar toezicht op gehouden. De ambtenaar wist niet beter dan dat er

gerestaureerd zou worden. Reeds eerder is er door de RDMZ op gewezen dat de gemeente toezicht op

restauraties zou moeten houden.

Dit is uiteraard een moeilijk dossier om over te dragen aan een nieuwe consulent TUM in West-

Brabant. Graag jouw aandacht voor dit dossier.

Groet,  

10.2.e 
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          ,        

Van:  

Verzonden: maandag 15 September 2008 15:56

Aan:  

CC:  

Onderwerp: FW: Afvoer schuur en woonhuis Nieuwlandsedijk 79, 4926 AN Lage Zwaluwe

Dag  

Zou jij onderstaand mailbericht van  willen toevoegen aan het dossier?

Ik heb mevrouw uitgelegd dat de procedure loopt en dat er een besluit moet worden genomen, waarbij in de

afweging het standpunt van de eigenaren (   zal worden meegewogen (het standpunt dat

zij verwoordt in onderstaande mail). De interpretatie van mevrouw dat het slechts om een administrative

afhandeling gaat is wat te voorbarig.

groet  

Van:      

Verzonden: donderdag 4 September 2008 17:13

Aan:   

Onderwerp: Afvoer schuur en woonhuis Nieuwlandsedijk 79, 4926 AN Lage Zwaluwe

Geachte   ,

N.a.v. uw mail d.d. 24-4-8 berichten wij u het navolgende.

Inmiddels is gebleken dat de voorgenomen restauratie, feitelijk, bouwkundig en financieel volstrekt onmogelijk

is. Om die reden kan van de (uiteindelijk op advies van de RACM slechts gedeeltelijk geaccordeerde)

bouwvergunning geen gebruik worden gemaakt.

Wij hebben de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om binnen enigszins aanvaardbare grenzen aan de

dwingende eisen van alle betrokkenen tegemoet te komen maar dit is feitelijk onmogelijk. De

rijksmonumentale status en de zeer slechte staat waarin de schuur verkeert heeft dan ook een zware wissel

op onze persoonlijke gezondheid getrokken.

Om die reden rest ons enkel nog de procedure tot afvoer te continueren.

Ons is bekend dat de RACM en de gemeente destijds geheel akkoord waren met de gedeeltelijke afvoer van

de schuur en dat de afvoer enkel nog schriftelijk bevestigd diende te worden. Dat de Raad van Cultuur een

andere mening zou hebben gehad, is ons niet bekend en ook nimmer bekend gemaakt.

Indien de RACM thans enkel nog bereid is de afvoer schriftelijk te bevestigen op voorwaarde dat dan tevens

de woning wordt afgevoerd, kunnen wij ons daarin geheel en al in vinden.

W\\ danken u voor uw medewerking en zien de schriftelijke bevestiging van de afvoer van de schuur en

woning gaarne tegemoet.

Vr. groet,

 

6-10-2008
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VOORBLAD dossier artikel 3 of artikel 8.1/3 MW

OBJECTGEGEVENS O

Naam

Straat Nieuwlandsedijk 79-81
�, /i

Plaats Lage Zwaluwe ^ ̂  ̂  C VuI^ l it^
Monumentnummer 510855 O

Type object griendschuur

DOSSIER

� Aanwezig
� niet aanwezig

BEHANDELAAR (consulent turn, specialist molen/orgels)

Naam   

Datum

Stand van zaken dossier:

� Geen werkzaamheden verricht door consulent TUM/ specialisten

& Werkzaamheden verricht door consulent TUM/ specialisten namelijk:

IS foto's, gedateerde afdrukken bijvoegen

� correspondentie (mail/ brieven), afdrukken bijvoegen

� redengevende omschrijving, afdruk bijvoegen

� concept besluitmotivering, afdruk bijvoegen

� archis uitdraai archeologisch terrein, afdruk bijvoegen

59 anders..

behandefd ft &CS . Ik Sen ennee. tefy

(optioneel) Informatie contactpersoon gemeente d.d.

% Object nog aanwezig

� Object niet meer aanwezig (gesloopt/ afgebrand)

� Van eigenaar gewisseld

� Kadastrale wijziging

� Overig

10.2.e 
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Reden van vertraging afhandeling/ problematiek:

� Bestuurlijke redenen

B Inhoudelijke redenen

� Dossier incompleet

� Te weinig tijd

H Anders dk(#*  r & r a 6 c  ^ < ^  a r  �

fusscnrycfs ffKfe/rolctcc* na tpnfout* afr&en'ny vtvwctt/-

CHECKLIST COMPLEETHEID

y$ Afireecingsverzoe k/ aanwijzingsverzoek/ geen verzoek . f&*f̂ f?f <e^
~7 , * L/e ûŵ ft

� /1 n.v.t-1 Bijlagen verzoek  F  Is V

� kopie aanwijzing- of afvoeringsvoorstel aan eigenaren

� / |n.v.t.| kopie aanwijzing- of afvoeringsvoorstel aan overig zakelijk

gerechtigden

� Afschrift aanwijzing- of afvoeringsvoorstel aan gemeente

� / |n.v.t.| kopie aanwijzing-of afvoeringsvoorstel aan provincie

� kopie aanwijzing- of afvoeringsvoorstel aan raad voor cultuur

J2f Advies gemeente k) \fo\]rfr &&nWCkl^   l>v ck&^^fV̂

� verslag hoorzitting _ ^ f / W d&XŶ ^
"63 / In.v.t.l AdsaestpESMiQae ^ U

J2< Advies RvC �>

S . Concept besluitmotivering ^

0 Redengevende omschrijving

� / |n.v.t.| Archis uitdraai van het archeologische terrein

� Uitdraai kadastrale kaart
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BERAADKAMER ARTIKEL 3

Datum vergadering : 15-10-2009

Gegevens object

Naam object

Straat

Plaats

: Nieuwlandsedijk 79

: Lage Zwaluwe

Docman-nummer : AST-RZ-2009-926

Cons, waardestelling :  

Bevindingen

Vraag aan BK3 :

Besluit tot afvoeren griendschuur en woonhuis

Voorgeschiedenis:

De schuur verkeert al jaren in zeer slechte staat. Dit was al zo bij aanwijzing. In 2003 is door de

eigenaar een afvoerverzoek en sloopaanvraag ingediend: hij heeft geen geld voor restauratie. Op

21-7-2003 adviseert RCE "niet negatief" op de sloopaanvraag. In 2007 wordt toch een

restauratieplan ingediend, waarvoor RCE op 25 juli 2007 een positief advies geeft. Restauratie is

echter niet uitgevoerd vanwege de kosten. In 2008 verzoeken de eigenaren om de afvoerprocedure

weer op te starten. BK3 besluit op 21-02-2008 tot handhaving van de schuur, omdat ze tezamen

monumentale waarden hebben. Maar omdat restauratie redelijkerwijs niet verwacht mag worden van

de eigenaar, stelt BK3 voor de eigenaren te laten kiezen: allebei afvoeren of allebei handhaven. Dat

is nu gebeurd. Eigenaar wil schuur en woonhuis afvoeren, maar als het sneller is om alleen de

schuur af te voeren, dan dat (omdat er bij het afvoeren van het woonhuis, opnieuw adviezen bij

gemeente en RvC moeten worden ingewonnen).

Woonhuis

Woonhuis uit 187vroeg 19 c  eeuw. Het woonhuis is in 2001 hersteld (metsel- en voegwerk,

kozijnen, dak, schilderwerk) met een positief advies van RCE. Intern resteert: plattegronden,

kelder met vloer en gewelf, witjes in de keuken, marmeren halvloer, kastenwand in opkamer, enkele

binnendeuren, balklagen, trappen, kap. Glas is vernieuwd, enkele kozijnen zijn vernieuwd, nieuwe

hwa, nieuwe dakkapel en dakraampjes.

Paraaf voorzitter:

10.2.e 
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Monumentale waarden:

Zeldzaam is de combinatie van griendschuur en woonhuis. De schuur op zich is niet van bijzondere

typologie of architectuur.

RGO luidt: "van algemeen belang vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de typerende situering met aan de dijk het voorhuis en aan de onderweg

de schuur; de functie van de griendschuur gerelateerd aan de regionale geschiedenis waarin het

winnen en verwerken van griendhout, riet en biezen een zeer belangrijke, maar inmiddels vrijwel

verdwenen nijverheid vormde; aan dit verschijnsel kan ook een landelijke zeldzaamheid, zij het geen

uniciteit, worden toegekend;

- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgde voorgevel, in tegenstelling tot de rest van het

gebouw uitgevoerd in relatief kostbare rode baksteen en een hardstenen plint; de typologische

opzet van het gebouw met een hal die toegang geeft tot twee trappen, de combinatie van woon- en

opkamer; details, zoals de gootlijst; oude onderdelen zoals vloeren en balklagen;

- de combinatie van een woonhuis en een utilitair bijgebouw, het geheel binnen de oorspronkelijke

parcelering en opgenomen in de qua maat en schaal nog vrij gave bebouwing langs de dijk;

- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker in samenhang met het woonhuis."

De monumentale waarden van het woonhuis worden aangetast als de schuur zou worden

afgevoerd/gesloopt. De architectuurhistorische waarden blijven wel bestaan.

Aan de Nieuwlandsedijk zijn nog 3 andere huizen beschermd. Tezamen zijn ze representatief voor

de bebouwing aan de dijk: kleine woninkjes en enkele grotere panden met rijkere gevels. Andere

delen van de dijk hebben geen rijksmonumenten.

Advies :

Griendschuren zijn zeldzaam. De combinatie met dit woonhuis ook; meestal staat er een

eenvoudigere woning bij. De waarde ligt in de combinatie met het woonhuis. Wat zijn de financiele

gevolgen bij afvoering van het woonhuis, bv laagrentende lening? [Er is geen subsidie gegeven. Van

een lening bij het NRF heb ik geen info in het dossier. JC]

Overige omstandigheden

De relatie tussen eigenaar en gemeente is verstoord, heeft in 2007 bemiddeld.

Adviezen over afvoering van de schuur:

Provincie: nvt

Gemeente: positief

RvC: negatief vanwege de zeldzaamheidswaarde als griendschuur

Eindconclusie: Doordat een sloopvergunning van de gemeente (2003) en een afvoeraanvraag elkaar

min of meer kruisen is een onduidelijke situatie ontstaan. Vraag is of sloopvergunning nog geldig

is. We kunnen aangeven dat we t.z.t. positief zullen adviseren op sloop en daarna (d.w.z. na de

feitelijke sloop) ook op afvoeren van de R. Mon. Lijst. Bij sloop volgt korte procedure, anders de

lange. Afvoeren zolang het pand nog bestaat, is niet aan de orde.

Het hoofdhuis heeft ook monumentale waarde zonder de schuur en blijft op de lijst gehandhaafd.

Paraaf voorzitten:
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Deponeren

plaatsingsarchief
isA/tor

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

BERAADKAMER ARTIKEL 3

Datum vergadering : 15-10-2009

Gegevens object

Naam object

Straat

Plaats

Docman-nummer 

: Nieuwlandsedijk 79

: Lage Zwaluwe

: AST-RZ-2009-926

Cons, waardestelling :   

Bevindingen

Vraag aan BK3:

Besluit tot afvoeren griendschuur en woonhuis

i

Voorgeschiedenis:

De schuur verkeert al jaren in zeer slechte staat. Dit was al zo bij aanwijzing. In 2003 is door de

eigenaar een afvoerverzoek en sloopaanvraag ingediend: hij heeft geen geld voor restauratie. Op

21-7-2003 adviseert RCE "niet negatief" op de sloopaanvraag. In 2007 wordt toch een

restauratieplan ingediend, waarvoor RCE op 25 juli 2007 een positief advies geeft. Restauratie is

echter niet uitgevoerd vanwege de kosten. In 2008 verzoeken de eigenaren om de afVoerprocedure

weer op te start en. BK3 besluit op 21-02-2008 tot handhaving van de schuur, omdat ze tezamen

monumentale waarden hebben. Maar omdat restauratie redelijkerwijs niet verwacht mag worden van

de eigenaar, stelt BK3 voor de eigenaren te laten kiezen: allebei afvoeren of allebei handhaven. Dat

is nu gebeurd. Eigenaar wil schuur en woonhuis afvoeren, maar als het sneller is om alleen de

schuur af te voeren, dan dat (omdat er bij het afvoeren van het woonhuis, opnieuw adviezen bij

gemeente en RvC moeten worden ingewonnen).

Woonhuis

Woonhuis uit 187vroeg 19
c 

 eeuw. Het woonhuis is in 2001 hersteld (metsel- en voegwerk,

kozijnen, dak, schilderwerk) met een positief advies van RCE. Intern resteert: plattegronden,

kelder met vloer en gewelf, witjes in de keuken, marmeren halvloer, kastenwand in opkamer, enkele

binnendeuren, balklagen, trappen, kap. Glas is vernieuwd, enkele kozijnen zijn vernieuwd, nieuwe

hwa, nieuwe dakkapel en dakraampjes.

Paraaf voorzitter:

10.2.e
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Deponeren

plaatsingsarchief

Monumentale waarden:

Zeldzaam is de combinatie van griendschuur en woonhuis. De schuur op zich is niet van bijzondere

typologie of architectuur.

RGO luidt: "van algemeen belang vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de typerende situering met aan de dijk het voorhuis en aan de onderweg

de schuur; de functie van de griendschuur gerelateerd aan de regionale geschiedenis waarin het

winnen en verwerken van griendhout, riet en biezen een zeer belangrijke, maar inmiddels vrijwel

verdwenen nijverheid vormde; aan dit verschijnsel kan ook een landelijke zeldzaamheid,  zij het geen

uniciteit, worden toegekend;

- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgde voorgevel, in tegenstelling tot de rest van het

gebouw uitgevoerd in relatief kostbare rode baksteen en een hardstenen plint; de typologische

opzet van het gebouw met een hal die toegang geeft tot twee trappen, de combinatie van woon- en

opkamer; details, zoals de gootlijst; oude onderdelen zoals vloeren en balklagen;

- de combinatie van een woonhuis en een utilitair bijgebouw, het geheel binnen de oorspronkelijke

parcelering en opgenomen in de qua maat en schaal nog vrij gave bebouwing langs de dijk;

- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker in samenhang met het woonhuis."

De monumentale waarden van het woonhuis worden aangetast als de schuur zou worden

afgevoerd/gesloopt. De architectuurhistorische waarden blijven wel bestaan.

Aan de Nieuwlandsedijk zijn nog 3 andere huizen beschermd. Tezamen zijn ze representatief voor

de bebouwing aan de dijk: kleine woninkjes en enkele grotere panden met rijkere gevels. Andere

delen van de dijk hebben geen rijksmonumenten.

Advies  :

Griendschuren zijn zeldzaam. De combinatie met dit woonhuis ook; meestal staat er een

eenvoudigere woning bij. De waarde ligt in de combinatie met het woonhuis. Wat zijn de financiele

gevolgen bij afvoering van het woonhuis, bv laagrentende lening? [Er is geen subsidie gegeven. Van

een lening bij het NRF heb ik geen info in het dossier. JC]

Overige omstandigheden

De relatie tussen eigenaar en gemeente is verstoord,    heeft in 2007 bemiddeld.

Adviezen over afvoering van de schuur:

Provincie: nvt

Gemeente: positief

RvC: negatief vanwege de zeldzaamheidswaarde als griendschuur

Eindconclusie: Doordat een sloopvergunning van de gemeente (2003) en een afvoeraanvraag elkaar

min of meer kruisen is een onduidelijke situatie ontstaan. Vraag is of sloopvergunning nog geldig

is. We kunnen aangeven dat we t.z.t. positief zullen adviseren op sloop en daarna (d.w.z. na de

feitelijke sloop) ook op afvoeren van de R. Mon. Lijst. Bij sloop volgt korte procedure, anders de

lange. Afvoeren zolang het pand nog bestaat, is niet aan de orde.

Het hoofdhuis heeft ook monumentale waarde zonder de schuur en blijft op de lijst gehandhaafd.

Paraaf voorzitterV
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Deponeren

plaatsings archief

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en

Monumenten

BESLISKAMER ARTIKEL 3

Datum vergadering 21 februari 2008

Gegevens object

Naam object

Straat

Plaats

Docman-nummer

Cons, waardestelling

Griendschuur

Nieuwlandsedijk 79

Drimmelen

RZ-2003-926

   

Bevindingen

De aanvraag betreft: het afvoeren van de grienschuur (niet het woonhuis). De bouwkundige staat van de

schuur is tamelijk slecht. RdMz heeft ca. 2001 toegezegd niet negatief te staan tegenover afvoering van de

schuur vanwege het ontbreken van financiele middelen bij de eigenaar om de schuur te restaureren

(eigenaar zou op de rand van een faillissement verkeren). Toch werd in 2007 een restauratieplan

ingediend. Hierop is door RACM positief geadviseerd (met enige kanttekeningen). Een

vergunningsafschrift ontbreekt in het dossier. De verhouding tussen gemeente en eigenaren is inmiddels

zeer slecht, volgens de eigenaren. Zij stellen dat de restauratie teveel geld gaat kosten, dat er geen subsidies

beschikbaar zijn en dat geen aannemer bereid is het werk uit te voeren. De eigenaren hebben verzocht de

afvoerprocedure, die tijdelijk stil lag, te hervatten.

Advies van:

Provincie:

Gemeente:

RvC:

n.v.t

positief

negatief (vanwege de zeldzaamheid)

Eindconclusie:

Negatief advies. Dat wil zeggen: niet afvoeren.

De griendschuur en de woning vertegenwoordigen tezamen bijzondere waarden: RACM beschermt de

combinatie. Hoewel restauratie haalbaar wordt geacht. is RACM tegelijkertijd van mening dat het niet redelijk is

dit van de eigenaren te verwachten.

Daarom wordt voorgesteld nogmaals met de eigenaren in overleg te treden. Hierbij voorleggen: Het geheel - dus

griendschuur en woning afvoeren - of de combinatie op de lijst handhaven.

Paraaf voorzitter: 

10.2.e

10.2.e



BESLUITMOTIVERING

- bijlage bij besluit op verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten als

bedoeld in artikel 8 van de Monumentenwet 1988 -

betreffende
griendschuur bij Nieuwlandsedijk 79 (eerste helft 1 9 d e

eeuw)

gemeente : Drimmelen
plaats : Lage Zwaluwe
straat en huisnummer : Niewlandsedijk bij 79

monumentnummer : 510855

AANLEIDING

Het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument is bij brief d.d. 11 april 2003

ingediend door          , eigenaren.

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 en artikel 3, vijfde lid, van de

Monumentenwet 1988, heeft de gemeente belanghebbenden op de hoogte gesteld van

het afvoeringsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.

Van bezwaar is niet gebleken.

ADVIES GEMEENTE

De raad van de gemeente Drimmelen heeft bij brief d.d. 24 oktober 2005 niet

geadviseerd inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.

De raad sluit zich aan bij de mening van de rijksdienst dat er vanuit het oogpunt van

de monumentenzorg geen overwegende bezwaren zijn tegen de sloop van de

griendschuur en adviseert derhalve niet negatief. De sloop van de griendschuur en het

hieraan gekoppelde afvoeren van de rijkslijst zijn besproken in de vergadering van de

monumentencommissie van 3 September 2003. De monumentencommissie sluit zich

aan bij het advies van de rijksdienst wat betreft de sloop en gaat akkoord met

afvoering van de schuur van de rijksli jst.

10.2.e
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ADVIES PROVINCIE

Aan gedeputeerde staten is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen de

bebouwde kom ligt.

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 21  juni 2005 geadviseerd negatief te
beslissen inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.
De raad is van mening dat de schuur samen met het huis de essentie van het
rijksmonument uitmaakt. Zoals in de redengevende omschrijving verwoord, is de
griendschuur van algemeen belang vanwege de landelijke zeldzaamheid van de
schuur, zeker in combinatie met het woonhuis.

WAARDERING

>

CONCLUSIE

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag het

meer betrekken van lagere overheden bij het behoud van monumenten. In de

Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige wet

wordt gehecht aan de inbreng van vooral de gemeente. Hoewel op rijksniveau wordt

beslist, komt aan de adviezen van de lagere overheden een invloedrijke plaats toe.

Slechts op zwaarwegende gronden zal de minister van die adviezen kunnen afwijken.

In dit geval bestaat daartoe geen/wel aanleiding.

> Alle opmerkingen van gemeente, belanghebbenden, provincie hier gemotiveerd

bespreken.

Geconcludeerd kan worden dat de in dit besluit aangegeven waarden afvoering als

beschermd rijksmonument WEL/NIET rechtvaardigen.



Kadastraal bericht object Page 1 of 2

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KadoStBf

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met ui tzondering

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 564
28 -4 -

201 0

Nieuwlandsedi jk LAGE ZWALUWE 1 1 : 1 2 : 40

Toestandsdatum: 27-4 -201 0

Kadastraa l ob jec t

Kadastrale aanduiding:

Grootte :

Cobrdi naten:

Omschri jving kadastraal

object:

Locatie:

HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1564

95 ca

1 071 36-41 4 1 55 /

BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR)

Nieuwlandsedi jk

LAGE ZWALUWE

€ 1 37.269 

302.500

Koopsom:

Oorspronkeli jke

koopsom is NLG

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 3 -6-1 986

Jaar: 1 993

Publ i ekrechtel i jke beperki ngen

Er zi jn geen beperkingen bekend in de gemeenteli jke beperkingenregistratie en

de kadastrale registratie.

Gerecht i gde

1 /2 EIG ENDOM

          

Nieuwlandsedk 79 /81

4926 AN LAGE ZWALUWE

Geboren op:    

Geboren te :  

(Persoonsgegevens zi jn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 BREDA 8937/41 d.d. 2-2-1 993

Eerst genoemde object HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 564

in brondocument:

Aantekeni ng recht

BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND

Ontleend aan: BSA 504/29002 BDA d.d. 25-4 -2005

Gerecht i gde

1 /2 EIG ENDOM

               

                     

                     

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 28-4-2010
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Kadastraal bericht object Page 2 of 2

Geboren op : 

Geboren te: 

  

(Pe rsoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan : HYP4 BREDA 8937/41 d.d. 2-2-1 993

Eerst genoemde object HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 564

in brondocument:

Aantekeni ng recht

BURGERLIJ KE STAAT ONBEKEND

Ontleend aan : BSA 505/601 0 BDA d.d. 29-4 -2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 28-4-2010
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Uittreksel Kadastrale Kaart

o

s

o 
oo 
o

co

Deze kaart is noordgericht

72345 Perceelnummer
25 Huisnummer

Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, BREDA, 28 april 2010
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente 
Sectie
Perceel 

HOOGE EN LAGE ZWALU

1563

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder net auteursrecht en het databankenrecht.



Kadastraal bericht object Page 1 of 2

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare 

Gegevens over de rechtstoestand van kac 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

is in Nederland Kadaster
lobjecten, met ui tzondering

Betreft: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 563

Nieuwlandsedi jk 79 4926 AN LAGE ZWALUWE

Toestandsdatum: 27-4 -201 0

28-4 -

201 0

1 1 : 04 : 59

Kadastraa l ob jec t

Kadastrale aanduidi ng: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 563

Grootte : 1 a 41 ca

Coord i na te s 1 071 43 -4 1 41 71

Omschri jvi ng kadastraal W 0 N E N

object:

Locatie: Nieuwlandsedi jk 79

4926 AN LAGE ZWALUWE

Koopsom: € 1 3 7.269 J aar: 1 993

Oorspronke li jke

koopsom is NLG

(Met mee r onroerend goed ve rkregen)

Ontstaan op : 3 -6- 1 986

Publ i ekrechte l i jke beperki ngen

BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1 988

Be trokken Q e s t a a t (Onderwi js, Cultuur en Wetenschappen)
bestuursorgaan:

Ontleend aan : HYP4 BREDA 1 2000/44 d.d. 22-4 - 1 999

Gerecht i gde

1 /2 E IG ENDOM

       

Nieuwlandsedk 79 /81

4926 AN LAGE ZWALUWE

Geboren op :    

Geboren te :  

(Persoonsgegevens zi jn conform GBA)

Recht ontleend aan : HYP4 BREDA 8937/41 d.d. 2-2- 1 993

Eerst genoemde object HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 563

in brondocument:

Aantekeni ng recht

BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND

Ontleend aan: BSA 504 /29002 BDA d.d. 25-4 -2005

Gerech t i gde

1 /2 E IG ENDOM

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 28-4-2010
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Kadastraal bericht object 

                     

Geboren op:   |

Geboren te :  

        

                     

    

Page 2 of 2

(Persoonsgegevens zi jn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 BREDA 8937/41 d.d. 2-2-1 993

Eerst genoemde object HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 1 563

in brondocument:

Aantekeni ng recht

BURGERLIJ KE STAAT ONBEKEND

Ontleend aan : BSA 505/601 0 BDA d.d. 29-4 -2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3

van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 28-4-2010
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rijksdienst voor
archeologie,
cultuurlandschap
en monumenten

Model

afvoering

0:\    Lage Zwaluvve\schuur bij Nieuwlandsedijk 79\besluitmotivering

CONCEPT

BESLUITMOTIVERING

- bijlage bij besluit op verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 8
van de Monumentenwet 1988 -

betreffende

Griendschuur bij Nieuwlandsedijk 79 (eerste helft

1 9 d e  eeuw)

gemeente

plaats

straat en huisnummer

: Drimmelen

: Lage Zwaluwe

: Nieuwlandsedijk bij 79

monumentnummer : 510855

VERZOEKER

Het verzoek tot afvoering als rijksmonument is bij brief d.d. 11 april 2003 ingediend

door               , eigenaren.

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 en artikel 3, vierde lid, van de

Monumentenwet 1988, heeft de gemeente belanghebbenden op de hoogte gesteld

10.2.e 

10.2.e 
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van het verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten en

hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.

Van bezwaar is niet gebleken.

ADVIES GEMEENTE

& De raad van de gemeente Drimmelen heeft bij brief d.d. 24 oktober 2005 niet

5 geadviseerd inzake het verzoek tot afvoering op grond van onderstaande.

§ De raad sluit zich aan bij de mening van de rijksdienst dat er vanuit het oogpunt

° van de monumentenzorg geen overwegende bezwaren zijn tegen de sloop van de

^ griendschuur en adviseert derhalve niet negatief. De sloop van de griendschuur

^ en het hieraan gekoppelde afvoeren van de rijksli jst zijn besproken in de

vergadering van de monumentencommissie van 3 September 2003. De

monumentencommissie sluit zich aan bij het advies van de rijksdienst wat betreft

de sloop en gaat akkoord met afvoering van de schuur van de rijkslijst.

ADVIES PROVINCIE

Aan gedeputeerde staten is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen de

bebouwde kom ligt.

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 21  juni 2005 geadviseerd negatief te

beslissen inzake het verzoek tot afvoering als rijksmonument.

De raad is van mening dat de schuur samen met het huis de essentie van het

rijksmonument uitmaakt. Zoals in de redengevende omschrijving verwoord, is de

0 griendschuur van algemeen belang vanwege de landelijke zeldzaamheid van de

schuur, zeker in combinatie met het woonhuis.

WAARDERING

> Let op: zowel bij AFVOERING als NIET-AFVOERING de volgende criteria

belichten: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

- schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde

-architectuurhistorische waarde

-ensemblewaarde (waaronder stedenbouwkundige waarde)

-gaafheid/herkenbaarheid

-zeldzaamheid
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CONCLUSIE

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag

het meer betrekken van lagere overheden bij het behoud van monumenten. In de

Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige

wet wordt gehecht aan de inbreng van vooral de gemeente over de aanwijzing.

Hoewel op rijksniveau over het al dan niet afvoeren wordt beslist, komt aan de

adviezen van de lagere overheden een invloedrijke plaats toe. Slechts op

zwaarwegende gronden zal de minister van die adviezen kunnen afwijken. In dit

geval bestaat daartoe geen aanleiding.

> Alle opmerkingen van gemeente, belanghebbenden, provincie en RvC hier

gemotiveerd bespreken.

> indien nodig een of meer van de concept-conclusies in O:\Model\concept-

conclusies invoegen.

>Geconcludeerd kan worden dat de afvoering wegens het ontbreken van

monumentale waarden is gerechtvaardigd en dat deze afvoering geen bezwaren

ontmoet.

>Geconcludeerd kan worden dat afvoering NIET is gerechtvaardigd.

file://O:/Model/concept-
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Van:  

Verzonden: vrijdag 21 mei 2010 16:17

Aan:    

CC:     

Onderwerp: Re: project inhaalslag

Hoi  , ik heb met   overlegd, zij doet m zelf af en haalt het dossier bij   als

ze ermee ad slag gaat. Een hele goeie vakantie toegewenst, het is verdiend na je

"projectoogst" . Grtjes  .

   

 

   

Van:    

Aan:  

Cc:    

Verzonden: Wed May 19 17 :40:56 2010

Onderwerp: project inhaalslag

Ha  ,

Uit het project inhaalslag is gebleken dat voor het afdvoerinasverzoek lage zwaluwe,

nieuwlandsedijk 79-81 (griendschuur) slechts nog een besluitmotivering moet worden

opgesteld door de consulent TUM met een check door jz. Alle adviezen zijn binnen en het

verzoek is in de bk3 geweest met als conclusie: niet afvoeren.

Het dossier vraagt zorgvuldige en een heldere afhandeling. Het verzoek tot afvoering is

gerelateerd aan een wens tot sloopvergunning. De gemeente wil eerst de afvoering en dan de

sloopvergunning. Echter de omstandigheden (waarden) ten tijde van de aanwijzing zijn niet

gewijzigd met uitzondering van de bouwkundige staat. Die hebben we beoordeeld en goed

bevonden als gevolg waarvan er geen redenen zijn waarom wij tot afvoering zouden moeten

overgaan. De problematiek zit hem in de rol van de gemeente en de labiele situatie van de

eigenaren waardoor het voor ons misschien lastig is geweest gedurende het proces en de

contacten met de eigenar en gemeente om de lijn zoals hierboven verwoord aan te

houden

In verband met het project heb ik het dossier bij   ingenomen. In de tussentijd heeft

  andere verzoeken afgerond maar helaas hoort deze daar ook nog bij. Nu kan ik mij

voorstellen dat zij zich te betrokken voelt bij de zaak en de afhandeling liever aan iemand

anders overlaat, mar dat is aan jou. Ik wil jou vragen zorg te dragen voor de afhandeling door

een consulent turn. Wil je de naam van de consulent doorgeven aan   ? Het dossier ligt

bij haar in de kast. Graag alleen meenemen als het daadwerkelijk wordt afgehandeld.

Met vriendelijke groet, / With kind regards,

    

16-6-2010
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Page 1 of 2

   

Van:   

Verzonden: maandag 7 maart 2011 11:43

Aan:  

Onderwerp: RE: besluitmotivering Drimmelen, Nieuwlandsedijk

Beste    

Bijgaande besluitmotivering was aan mijn aandacht ontsnapt. Excuses daarvoor.

Ik heb het dossier doorgenomen en kan me vinden in de besluitmotivering nu er geen sprake is van het

verdwijnen van de waarden die aanleiding hebben gegeven tot het aanwijzen van het onderhavige

monument.

Uit het dossier begrijp ik dat een onderzoek ter plaatse heeft plaatsgevonden om tot die constatering te

komen.

In de stukken lees ik verder dat de RCE over een eventuele sloopaanvraag niet negatief zal adviseren. Geldt

dat voor de gemeente Drimmelen ook?

Als er van jouw kant nog vragen zijn, dan hoor ik dat wel. Ik leg het dossier in je postvak.

Met vriendelijke groet,

    

Jurist

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 3.17

Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort

  

  

 @cultureelerfgoed.nl

www.cultureelerfgoed.nl

Van:   

Verzonden: maandag 8 november 2010 14:54

Aan:      

Onderwerp: besluitmotivering Drimmelen, Nieuwlandsedijk

Beste Harmanna,

Vorige week heb ik je een besluitmotivering gemaild voor de griendschuur aan de Nieuwlandsedijk in Lage

Zwaluwe, gemeente Drimmelen. De afgelopen dagen heb ik er nog wat verder over gedacht en kwam ik ertoe

om nog een stukje tekst toe te voegen. Hierbij ontvang je dus een nieuwe tekst, met de toevoeging in geel.

Het dossier ligt nog op jouw bureau dus ik moet de tekst nog wel verifieren met de feiten.

Met vriendelijke groet,
     

   

Ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort

Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort

8-3-2011
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  @cultureelerfgoed.nl

www.cultureelerfgoed.nl

Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag.

8-3-2011
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Rijksdienst voor net Cultureel Erfgoed

Mlnisurit van Onderwijs, Cukuurtn

WWfnirhjp

> Mtouradre* rottbut 1W0 3100 V Amerifbort

    

  

Datum 2 1 m 2011

Betreft Besluit inzake afvoering monument
Gemeente: Drlmmelen
Adres: Nieuwlandsedljk bij 79 te Lage Zwaluwe

Monument nummer: 510855

Sm»H»pidS
Hl\. MQAmannftrt
PMtbut 1600
3100 BP Amerrfcort
www.culturMlkffaoed .nl

tonblCtpartMO*

    

 
 

culfurcelerfpoed.nl

OM
RZ-2001-925

BUU«M

i

Geachte   , 

Gelet op artikel 3, zevende lid, van de Monumentenwet 1988, besiu Ik negatief

over de afvoering van bovengenoernde object uit het register van beschermde
monumenten.

Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, wordt verwezen

near de bij dit besluit gavoegde bijlage, die geacht moet worden In dit besluit te

rijn herhaald an opganomen,

Een afschrift van deze beschikking zand Ik aan het college van gedeputeerde

staten van de provincie Noord-Brabant an aan het college van burgemeester en
wethouders van Drlmmelen,

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken ne de dag waarop
het besluit hern Is toagezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende
dient daartoe een bezwaarschrift In bij de minister van OCW, onder vermeldlng
van 'Bezwaar", ter attentle van DUO, Postbus 606, 2700 ML In Zoetermeer, Meer
informatie over het maken van bezwaar vindt u op wvm.bezw»9rschrift»nocw.nt
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On i* rttarantl*
RZ-2003-9J5

Di staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,
de ilrmWt&ftmJ* Ruksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

drs. Cees van't Veen

Bijlagen:
� Besluitmotivering

8-d e2 098V-89TD x y d - i 3 r a a s y i dH e i * £ t i o a Jd» BE
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BESLUITMOTIVERING

- bijlage bij bestuit op verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten ale
toedoeW In artikel G van Oe Monumentenwet 1988 -

betreffende
oriendschuur bij Nieuwlandsedijk 79 (eerste helft 19"

eeuw)

gemeente : Drlmmelen
plaats : Lage Zwaluwe
streat en huisnummer : Nieuwlendsedljk Wj 79

monumentnummer : 510855 (woonhuis en grlendschuur)

AANLEIDING

Het verzoek tot efvoerlng ven de grlendschuur als beschermd rijksmonument Is bij brief
d.d. 11 april 2003 Ingediend door            ,
eigenaren.

Ttgelljk met het afvoarverzoek van de grlendschuur Is een sloopvergunning
aangevraagd. Na het compieteren van de stukken Is de procedure gestart In 2004. Oe
procedure heeft enige Jaren atllgelegen, aanvankelijk In afwachtlng ven de sloop, en
daama, In 2007, In afwachtlng van een restauratie. Deze is echter niet uitgevoerd,
waerna eigenaren op 24 april 2008 verzocht hebben de afvoer procedure voort te zatten.

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening aan net bepaalde In artikel 8 en artikel 3, vijfde lie, van de
Monumentenwet 1988, heeft de gemeente belanghebbenden op de hoogte gesteld van
het afvoeringsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
Van bezwaar is niet gebleken.

ADVIES GEMEENTE

De raad van de gemeente Drlmmelen heeft bij brief d.d. 24 oktober 2005 niet
geadviseerd Inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.

10.2.e 



ADVIES PROVINCIE

Aan gedeputeerde staten is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen de
bebouwde kom ligt

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Read voor Cultuur heeft bij brief d.d. 21 juni 2005 geadviseerd negatief te
beslissen Inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.
De raad is van mening dat de schuur samen met het huis de essentia van het
rijksmonument ultmaakt. Zoals in de redengevende omschrijving verwoord, is de
grlendschuur van algemeen belang vanwege de landelrjke zeldzaamheid van de
schuur, zeker in combinatie met het woonhuis.

WAARDIRINQ

Het 18de of begin 19de-eeuwse dijkhuis met grlendschuur is van algemeen belang
vanwege:
� cultuurhlstorle, vanwege de typerende situering met aan de dijk het voorhuis en aan
de onderweg de schuur; de functie van de grlendschuur gerelateerd aan de regionale
geschiedenis waarin het wlnnen en verwarken van griendhout, riet en biezen een zeer
belangrijke, maar Inmiddels vrijwel verdwenen nljverheld vormde; aart dit verschljnsel
kan ook een lendelijke zeldzaamheid, zij het geen uniciteit, worden toegekend
- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgda voorgevel, in tegenstelllng tot de
rest van het gebouw uitgevoerd In relatlef kostbare rode baksteen en een hardstenen
plint; de typologische opzet van het gebouw met ten hal die toegang geeft tot twee
trappen, de combinatie van woon- en opkamer; details: zoals de gootlijst; oude
onderdelen: zoals vloeren en belklagen;
- de combinatie van een woonhuis en een utltitalr bljgebouw, het geheel binnen de
oorspronkelijke parcellerlng en opgenomen In de Qua maat en schaal nog vrij gave
bebouwing langs de dijk;
- de zeldzaamheid van gaaf bewaarde griendschuren, zeker In samenhang met hat
woonhuis.

BEOORDELING VAN DE ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 19B8 ligt onder meer ten grondslag het
meer betrekken van lagere overheden b|j het behoud van monumenten. In de
Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige wet
wordt gehecht aan de Inbreng van vooral de gemeente. Hoewel op rijksniveau wordt
beslist, komt aan de adviezen van de lagere overheden een Invloedrjjke plaats toe.
Slechts op zwaarwegende gronden zal de minister van die adviezen kunnen afwljken.
In dit geval bestaat daartoe geen aanleiding. De gemeente heeft afgezien van
advisering.

De monumentale waarden zoals die aanwezig waren ten tijde van de aanwijzing als
rijksmonument en zoals die zijn verwoord in de toen Dpgesbslde waardering, zijn nog
onvermindcrd aanwezig. De schuur verkeert weliswner in een slechte bouwkundige
staat, maar dit was al zo op het moment van aanwijzing en Is destijds meegenomen in
da afweging om het pand aan te wijzen eis rijksmonument.
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CONCLUSII

Geconcludeerd kan worden dat de <n dit besiult aangegeven waarden afvoering als

beschermd rijksmonument NIET rechtvaardigen.
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_ , RZ-2003-B3S

�.turn 2 1 HMH 2011 �wae*.
Betreft Besluit Inzake afvoering monument

 1

Gemeente: Drlmmelen

Adres: Nieuwlandsedljk bij 79 te Lage Zwaluwe
Monumentnummer: 510855

Geachte ,

Gelet op artikel 3, zevende lid, van de Monumentenwet 1988, beslis ik negatief
over de afvoering van bovengenoernde object uit het register van beschermde

monumenten.

Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, wordt verwezen

naar de bij dit besluit gevoegde bijlage, die geacht moet warden In dit besluit te

zijn hernaald en opgenomen.

Een afschrift van deze beschikking zend Ik aan het college van gedeputeerde
staten van de provincie) Noord-Brabant en aan het college van burgemeester en
wethouders van Drlmmelen.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop
het besluit hem Is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende

dient daartoe een bezwaarschrift In bij de minister van OCW, onder vermelding
van 'Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer
informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.beiwtdrschriftenocw.nt
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D« staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur an Wetenschap,
namens deze,

de dluKllUr vttQde Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

drs. Cees van *t Veen

Bijlagen:
� Besluitmotivering
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1

BESLUITMOTIVERING

- brjlaoe bij besluit op verzoek tot afvoering uit het register ven beschermde monumenten als
bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 -

betreffende
grlendschuur bij Nieuwlandsedljk 79 (eerste helft l9

M

eeuw)

gemeente
pleats

straat en huisnummer

monumentnummer

Drimmelen

Lege Zwaluwe
Nieuwlandsedljk bij 79

510855 (woonhulB en grlendschuur)

AANLEIDING

Het verzoek tot afvoering van de grlendschuur als beschermd rijksmonument is bij brief
d.d. 11 april 2003 Ingediend door           ,
eigenaren.

Tegelijk met het afvoarverzoik van de grlendschuur is ean sloopvergunning
aangevraagd. Na het completeren van de stukken Is de procedure gestart In 2004. De
procedure heeft enige jaren stllgelegen, aanvankelijk in afwachtlng van da sloop, en
daama, in 2007, in afwachting van een restauratie. Deze is echter niet uitgevoerd,
waarna eigenaren op 24 april 2008 verzocht hebben de afvoerprocedure voort te zetten.

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoenlng aan het bepaalde In artikel 8 en artikel 3, vijfde ltd, van de
Monumentenwet 1988, heeft de gemeente belanghebbenden op de hoogte gesteld van
het afvoeringsverzoek en hen In de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
Van bezwaar is niet gebleken.

ADVIIS GEMEENTE

De raad van de gemeente Drimmelen heeft bfj brief d.d. 24 oktober 2005 niet
geadviseerd inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.
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ADVIES PROVINCIE

Aan gedeputeerde staten Is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen de
bebouwde kom ligt.

<N

O

8 ADVIES RAAD VOOR CULTUUR
o 
oo
o De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 21 juni 2005 geadviseerd negatief te
© beslissen inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.
J De raad Is van mening dat de schuur samen met het huis de essentle van het

gm* rijksmonument uitmaakt. Zoals in da redengevende omschrijving verwoord, Is de
W grlendschuur van algemeen belang vanwege de landelljke zeldzaamheid van de

schuur, zeker in combinatie met het woonhuis,

WAARDERING

Het lSde of begin 19de dljkhuls met grlendschuur Is van elgemeen belang
vanwege;
- cultuurhlstorte, vanwege de typerende situering met aan de dijk net voorhult en aan
de onderweg de schuur; de functie van de grlendschuur gerelateerd aan de regionale
geschiedenis waarin het winnen en verwerken van grlendhout, riet en biezen een zeer
belangrijke, maar Inmiddels vrijwel verdwenen nijvarheld vormde; aan dit verschljnsel
kan ook een landelljke zeldzaamheid, zij het geen uniciteit, worden toegekend
- architectuurhistorie, vanwege de zeer verzorgde voorgevel, In tegenstelllng tot de
rest van het gebouw uitgevoerd in relatief kostbare rode baksteen en een hardstenen
plint; de typologlsche opzet van het gebouw met een hal die toegang geeft tot twee
trappen, de combinatie van woon- en opkamer; details: zoals de gootlljst; oude
onderdelen: zoals vloeren en belklagen;
- de combinatie van een woonhuis en een utlfltalr bljgebouw, het geheel binnen de
oorspronkelljkB paroellering en opgenomen In de qua maat en schaal nog vrij gave
bebouwing langs de dijk;
� de zeldzaamheid van gaaf bewaarde grlendschuren, zeker In samenhang met het
woonhuis.

BEOORDELING VAN DE ADVIEZEN IN ZIENSWIJZEN

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag het
meer betrekken van lagere overheden bij het behoud van monumenten. In de
Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat In de huidige wet
wordt gehecht aan de Inbreng van vooral de gemeente. Hoewel op rijksniveau wordt
beslist, komt aan de adviezen van de lagere overheden een Invloedrljke plaats toe.
Slechts op zwaarwegende gronden zal de minister van die adviezen kunnen afwljken.
In dlt geval bestaat daartoe geen aanleiding. De gemeente heeft afgezien van
advisering.

De monumentale waarden zoals die aanwezig waren ten tijde van de aanwijzing als
rijksmonument en zoals die zijn verwoord in de toen opgestelde waardering, zijn nog
onverminderd aanwezig. De schuur verkeert wellswaer In een slechte bouwkundige
staat, maar dit was al zo op het moment van aanwijzing an Is destijds meegenomen In
de afweging om hit pand aan te wijzen als rijksmonument.
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CONCLUSIE

Geconclud«erd kan worden dat de in dit besluit aangegeven waarden afvoering als
beschermd rijksmonument NIET rechtvaardigen.
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ministerievan Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

VERKLARING

Aan de bewaarder van het Kadaster en de Openbare R e gist e rs t e Breda.

A ls gevolg van het f e it dat de kadast rale aanduiding van het monument,
z oals hie ron de r v e rmeld b i j MONUMENTIDENTIFICATIE, is ge wij z igd. verzoek ik
u deze v e rklarin g in t e schrij v e n in uw re gist e r Hypotheken 4 en in de
kadast rale r e gist r a t ie de aant eke ning Monumentenwet (MW), voor zover n ie t
aanwezig, t e plaat se n bij onderstaand(e) perce e l/pe rcele n .

gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, se ct ie I nummer 1563
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, se ct ie I nummer 1564

MONUMENTIDENTIFICATIE

B e t re f t monument met monumentnummer: 510855| en pla a t se lij ke aanduiding
Nieuwlandse dijk 79 t e Lage Zwaluwe, e.a..
D it monument werd door de B ewaarder Breda op 22-04-1999
over- dan wel ingeschrev en in het re gist e r Hypotheken 4 onder
deel 12000 en nummer 44.

Amersfoort . 15-06-20121

De st aa t sse cre t aris van Onderwijs, Cult uur en Wetenschap.
namens deze,
het hoofd Monume n t e nregist ratie & Subsidie s,

BRF.llC
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Ingeschreven ten kantore van de Dienst vor het Kadaster

en de openbare regist ers

op 18 JIJNI 2012 om 9.00 ur
1 1 I I

in regist er Onroerende Zaken Hyp4. deel!61312 I nummer1142 I

I _ l ' '

                

Bewaarder van het kadaster

en de openbare registers
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MATERS Jb BEGEER

08  januari 2001 , blad 1

Dakkapel.

Ontwerp dakkapel.

Op basis van bestaand lijstwerk en een oude foto is het

afgebeelde ontwerp gemaakt voor de dakkapel. De dakschilden

zijn uitgevoerd in een passende late Lodewijk - XVI stijl en

voorzien van een rozet. Het fronton is als bij een griekse "

tempel, volgens de dorische bouwwijze.

Op de tekening staat het zijaanzicht van de dakkapel. Het

Kjstwerk zet zich aan de zijkant voort. Het dakje van de

dakkapel is met zink bekleed. De zijmuren waren

oorspronkelijk van steen. De dakhelling in deze tekening is niet

gemeten!

-m

m



       4926  AN Lage Zwaluwe MATERS B BEGEER

08 januari 2001 , blad 2

Dorische bouzvwijze.

Op de foto staat een deel van het Parthenon in Athene,

gebouwd volgens de dorische orde. De gekozen oplossing voor

de beeindiging van het fronton is volgens de dorische

bouworde.

Voorbeeld Lodewijk XVI dakkapel.

Op de afbeelding staat een voorbeeld van een dakkapel in

Lodewijk XVI - stijl. Het raam van de dakkapel heeft nog een

laat 18e eeuwse roedenverdeling, terwijl de ramen op de

verdieping een empire roedenverdeling hebben.
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