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Adres  Zoetendaal 1 
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Monumentnummer  11389 
 
 
Geacht college, 
 
Op 21 februari 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 
artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 
daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.  
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe.  
Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de 
aanvraag. 
 
Het plan 
De eigenaar heeft tijdens een verbouwing van zijn woning in 2017 een deel van 
de monumentale  schilderingen verwijderd en een deel achter voorzetwanden 
geplaatst. Er is hierop door u gehandhaafd en voor deze ingrepen is nu een 
omgevingsvergunning aangevraagd ter legalisatie. 
 
Motivering  
Naar aanleiding van een melding van een burger in 2020 is, in het kader van de 
instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten en in samenspraak met u, een 
bezoek gebracht aan het rijksmonument Zoetendaal 1 te Buren op 25 januari 
2021. Ook uw toezichthouder was aanwezig en heeft een rapport gemaakt met 
alle wijzigingen aan het pand, die zonder omgevingsvergunning hebben plaats 
gevonden. Aan de eigenaar is gevraagd om de wijzigingen (voor en na) in kaart 
te brengen en een omgevingsvergunning voor de wijzigingen aan te vragen.  

http://www.cultureelerfgoed.nl
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Nu ligt aan mij de aanvraag voor ter legalisatie van het deels verwijderen en het 
beschadigen van de 18e eeuwse muurschilderingen. 
 
Monumentale waarden 
 
In de registeromschrijving van het rijksmonumentale pand aan de Zoetendaal 1 
te Buren staat het volgende: 
 
In oorsprong laat-middeleeuws pand met verdieping en zadeldak, evenwijdig aan 
de straat, tussen puntgevels met vlechtingen. Achtervleugel, evenwijdig aan de 
voorste vleugel. Lijstgevel uit het midden der 19e eeuw, ter breedte van vijf 
vensterassen. Deur uit de bouwtijd van de gevel in pilasteromlijsting met 
bovenlicht en hoofdgestel. Rechts inrijdeuren. Vensters met zesruitsschuiframen. 
Inwendig een kamer met laat 18e eeuwse muurschilderingen, die achter behang 
verborgen zijn. 
 
De muurschilderingen worden genoemd in de registeromschrijving als dat ze 
achter behang verborgen zijn. Dat is sinds de verbouwing begin jaren zeventig 
niet meer het geval. In de bouwhistorische verkenning wordt opgemerkt dat in 
het oude plan deze ruimte met kastenwand geheel verwijderd zou worden. Het 
lijkt er op dat ze toen de schilderingen vonden en in het aangepaste plan de oude 
kastenwand werd hergebruikt. Benodigde ruimte werd gevonden door de 
bouwmuur tussen voor- en achterhuis te slopen en iets verder richting de tuin 
opnieuw op te trekken.  
Met de bouwhistorische verkenning kan ik verder instemmen, behalve dat over de 
waarde en het wezen van de18e eeuwse muurschilderingen nauwelijks iets is 
terug te vinden. Daarin is het rapport niet volledig en dient nog aanvulling te 
komen.  
 
Half 2021 is een artikel verschenen in een lokaal historisch tijdschrift waarin 
getwijfeld wordt aan de waarde van de muurschilderingen. De schilderingen 
zouden uit de Tweede Wereldoorlog stammen. Echter, wij zien na onderzoek geen 
reden om te twijfelen dat deze schilderingen zeker 18de-eeuws, én uniek zijn.  
Over hun leeftijd – dus eind 18de eeuw- bestaat om diverse stijltechnische 
redenen, geen twijfel. De figuren, de wijze waarop de gezichten zijn afgebeeld, de 
kleding, de bloemslingers, de hoekrozetten, kleurgebruik, etc. zijn kenmerken van 
deze periode. Ook is eerder een aantal kleurspecialisten van grote naam 
betrokken geweest bij onderzoek en determinatie van de schilderingen.  
De schilderingen zijn verschillende malen gefotografeerd en gedocumenteerd, 
onder andere op onze beeldbank en door het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie. 
 
Vervolg 
Het is duidelijk dat door het slopen de monumentale waarden van het 
rijksmonument zijn aangetast. Dit kan dan ook niet gelegaliseerd worden. Het is 
nu zaak om te kijken hoe de waarden en de staat van de achter voorzetwanden 
weggewerkte schilderingen is. De monumentale waarden mogen namelijk niet 
verder in gevaar worden gebracht. Ik adviseer u de eigenaar te verplichten nader 
kleurhistorisch en bouwfysisch onderzoek te laten doen naar de toestand van de 
gehavende schilderingen en een plan te maken voor consolidering en herstel. Dit 
kan uitgebreid worden met onderzoek naar de ouderdom van de schilderingen. 
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Het onderzoek dient in te gaan op de effecten van de voorzetwanden op de 
kwaliteit van de muurschilderingen. Ook dient het rapport een antwoord te vinden 
op hoe de resterende schilderingen het beste behouden kunnen blijven. Het is de 
vraag of de voorzetwanden gehandhaafd kunnen blijven. De muur en de 
schilderingen kunnen kouder worden en door vochtophoping en zouten in de muur 
kan schade aan de schilderingen ontstaan. Het gevaar bestaat ook dat sommige 
pigmenten bij een te hoge vochtbelasting gaan beschimmelen. 
Ook weten we niet of de schilderingen ooit behandeld zijn. Er is een periode 
geweest dat dit soort schilderingen behandeld werden, waardoor er sprake kan 
zijn van een dampdichte laag 
 
De hoekkast en de deuren van de kasten zijn volgens de bouwhistorische 
verkenning nog aanwezig in opslag. Ik zou willen pleiten om deze weer terug te 
brengen naar de locatie Zoetendaal 1.  
 
De RCE biedt graag haar  kennis aan ten aanzien van de schilderingen (kleuren, 
pigment, verfsoort, conservering) te delen.  
 
Uitgangspunten 
Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 
rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 
overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 
www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 
 
Afschrift en tekeningen 
Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  
het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 
sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of 
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 
 
Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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