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Betreft afvoering van het register
van beschermde monumenten:
Monumentnummer: 37978
Gemeente
: Teylingen
Mozartlaan 9 te Voorhout, e.a.

Geacht college.
Met venwijzing naar artikel 8, eerste lid, juncto artikel 4, van de Monumentenwet
1988 (Staatsblad 1988 nr. 638) zend ik u hierbij een afschrift van mijn besluit
van heden, nummer MS-10-2988. Naar de inhoud verwijs ik u kortheidshalve.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
nameos-deze.
d^airecteur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

drs. Cees van 't Veen

Bijlagen

1

BESLUITMOTI VERING

- bijlage bij besluit op verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten als
bedoeld in artikel 8 van de Monumentenwet 1988 Betreffende

gemeente
plaats
straat en huisnummer
monumentnummer

: boerderij "De Hooghkamer"

Teylingen
Voorhout
Mozartlaan 9, Beethovenlaan 77
: 37978

AANLEIDING
De afvoering gebeurt op voorstel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De afvoeringsprocedure is gestart op 27 oktober 2010.

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 van
het afvoeringsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
De heer en mevrouw Groen, eigenaren van het gedeelte Mozartlaan 9, kadastraal
perceel Voorhout A 5268, zijn sinds juni 2008 eigenaren van het perceel. Zij hebben
tijdens de hoorzitting het volgende naar voren gebracht.
In de koopakte was sprake van een rijksmonument met herbouwplicht. Op het
moment van aankoop waren op het perceel alleen nog een deel van de fundering en
de restanten van de melkkelder aanwezig met daarbij een restauratieplan. Authentieke
materialen waren helaas niet voorhanden, aangezien deze reeds afgevoerd bleken te
zijn of onbruikbaar waren door de slechte staat ervan.
Eigenaren zijn van mening dat zij, binnen de beschikbare mogelijkheden, hebben
voldaan aan alle eisen en voorwaarden. Het op authentieke wijze herbouwen van het
pand was niet vrijwillig, maar een verplichting op basis van de eisen van de rijksdienst
en de verleende monumentenvergunning. Bij de herbouw zijn veel extra kosten
gemaakt en concessies gedaan om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
Op 31 juli 2009 werd het besluit tot afvoering van het object van de
rijksmonumentenlijst verzonden. Tegen dit besluit hebben de heer en mevrouw Groen
bezwaar aangetekend. Het afvoeringsbesluit werd op 5 februari 2010 ingetrokken,
waarna op 27 oktober 2010 een uitgebreide afvoeringsprocedure is gestart door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Tijdens de herbouw van de boerderij is nooit aangegeven dat het pand de
monumentenstatus zou kunnen verliezen. De heer en mevrouw Groen hebben
gehandeld in het volste vertrouwen dat de monumentenstatus van het pand behouden

zou blijven. Zij zijn van mening dat het behoud van deze status de waardering zou zijn
voor hun grote inspanning en de gemaakte hoge kosten die geleid hebben tot het
herstel van de monumentale boerderij. Daarnaast is er ook sprake van gederfde
inkomsten, omdat zij geen rijkssubsidie zullen ontvangen voor toekomstig onderhoud
van het pand.
De heer De Jong is sinds 1 december 2010 eigenaar van het gedeelte van de
boerderij, dat is gelegen op het kadastrale perceel Voorhout A 5258, met het adres
Beethovenlaan 77. Hij zet vraagtekens bij de huidige monumentenstatus van het
pand. Er zijn bij de herbouw geen authentieke materialen gebruikt, de indeling van het
pand is gewijzigd en het oorspronkelijke pannendak is gewijzigd in een rieten kap.
Tevens is hij van mening dat het oorspronkelijk ensemble is verstoord door na de
sloop op de locatie van de oude schuur een nieuwbouwwoning te bouwen, waardoor
het ensemble niet meer gezichtsbepalend is voor het dorp.
Dhr. De Jong heeft het pand gekocht van de heer Saurens (Seyderveld B.V.). Hij wil
de zienswijzen van de heer Saurens handhaven en aansluiten op het traject dat door
de heer Saurens in 2005 is ingezet.

A D V I E S GEMEENTE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen hebben bij brief d.d.
18 april 2011 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het voornemen de boerderij
af te voeren van het register van beschermde monumenten.
De gemeente heeft bij haar afwegingen de tegengestelde standpunten van beide
eigenaren meegenomen, alsmede het advies van de Monumentencommissie Teylingen.
De monumentencommissie heeft ir. T. Remmerswaal, restauratiearchitect te Delft,
aangesteld ais deskundig en onafhankelijk adviseur. Ir. Remmerswaal stelt in zijn
rapportage over de boerderij vast: een geheel ontbreken van authentieke materialen
en oorspronkelijke bouwhistorische details. Naar aanleiding van deze rapportage heeft
de monumentencommissie geadviseerd geen bezwaar te maken tegen de
voorgenomen afvoering, welk standpunt door de gemeente Teylingen in haar advies
aan de minister is overgenomen.

ADVIES PROVINCIE
Aan gedeputeerde staten is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen de
bebouwde kom ligt.

A D V I E S RAAD VOOR CULTUUR
De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 1 november 2012 geadviseerd positief te
beslissen inzake het verzoek tot afvoering als beschermd rijksmonument.
De aanvraag tot afvoering betreft een boerderij, die na een periode van verwaarlozing
- als gevolg van leegstand en brand - in 2008 is herbouwd. Van de oorspronkelijke
zeventiende-eeuwse boerderij, een rijksmonument, waren in 2008 alleen de restanten
van de melkkelder en de fundering nog aanwezig. Bij de herbouw is echter ook de
kelder ingestort, waardoor het hele rijksmonument teniet is gegaan. De herbouwde
boerderij is conform de oude maatvoering en het oorspronkelijke silhouet. Echter, de
constructie, de opbouw en de indeling is geheel nieuw, want al het originele materiaal
was verloren gegaan.

De Raad acht de monumentale waarden niet meer aanwezig. Hij verwijst in dit geval
naar zijn eerdere advies over dezelfde boerderij van 6 december 2005 (kenmerk:
mon-2005.2732.2), waarin hij aangeeft "dat na sloop van bijgebouwen en na brand in
het hoofdgebouw de monumentale waarde van het boerderijcomplex vrijwel geheel is
verdwenen". De veranderde omstandigheid (herbouw) is voor de Raad geen aanleiding
zijn advies van destijds te herzien. Hij adviseert dan ook positief te beslissen inzake dit
verzoek tot afvoering van de monumentenlijst.

WAARDERING
Boerderij de Hooghkamer bevond zich in 2005 ten gevolge van langdurige leegstand
en brand in verwaarloosde staat. Door illegale sloop is de boerderij voor een groot
gedeelte verloren gegaan. Bij de herbouw zijn alle authentieke materialen met
uitzondering van de fundering, verloren gegaan. De waardering richt zich op de
herbouwde boerderij.
De herbouwde boerderij kan beschouwd worden als een replica, herbouwd conform de
oude maatvoering en verschijningsvorm. Echter de boerderij heeft een geheel nieuwe
constructie en indeling gekregen en is opgebouwd uit nieuwe materialen. De oude
fundering van de boerderij is ondergronds nog aanwezig, de zeventiende-eeuwse
kelder is ingestort en voor het grootste deel opnieuw opgebouwd. In de huidige
situatie is de kelder uitgediept en in zijn geheel gestuukt. Al het originele materiaal
van het opgaande werk (muren, kozijnen, spanten etc.) is verloren gegaan.
Er heeft wel beeldherstel plaatsgevonden.
Door de sloop van de bijbehorende schuur (geen rijksmonument) en de nieuwe setting
in een nieuwbouwwijk zijn ook de ensemble/omgevingswaarden gering. Alleen de
herinneringswaarde resteert.

OVERWEGINGEN
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 aanleiding.
Met betrekking tot de opmerkingen van de heer en mevrouw Groen, die sinds juni
2008 eigenaren van het gedeelte Mozartlaan 9, kadastraal perceel Voorhout A 5268,
zijn het volgende.
In 2005 zijn aan de boerderij illegale werkzaamheden uitgevoerd -dus zonder
monumentenvergunning- waardoor deze grotendeels is ingestort. Na de instorting is
een globale opname uitgevoerd door een consulent van de Rijksdienst waaruit bleek
dat van een deel van de muren en het dak weinig meer over was, maar dat een deel
van het oorspronkelijke materiaal weer hergebruikt zou kunnen worden. Van het
voorhuis stond nog een gedeelte van de muur die echter ernstig gescheurd was. Intact
waren in ieder geval de fundering en de 17 eeuwse kelder in het voorhuis.
Op basis hiervan heeft de Minister bij brief van 16 mei 2006 de door de toenmalige
eigenaar aangevraagde sloopvergunning geweigerd. In bovengenoemde brief staat
vermeld dat er, voor zover beoordeelbaar, nog voldoende monumentale waarden in de
boerderij aanwezig waren om de status als beschermd monument te handhaven (de
hoofdstructuur van het voorhuis en de stal, de gewelfkelders onder de opkamer, de
e

funderingen en het opgaande metselwerk, houtconstructies, kozijnen, staldeuren en
dergelijke waren nog aanwezig). Gelet hierop achtte de Minister het haalbaar dat de
boerderij in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm en met gebruikmaking van zoveel
mogelijk authentieke materialen weer zou worden opgebouwd. Daarbij speelde mee
dat de eigenaren vanwege voorschriften in de vergunning zoveel mogelijk
overeenkomstig de oorspronkelijke situatie en met gebruik van alle bruikbare
authentieke materialen de herbouw zouden uitvoeren en hierover met een concreet
plan in overleg waren getreden met de Rijksdienst. Resterende opgaande onderdelen
waaronder het muurwerk van het voorhuis en de gewelfkelder zouden gestut en
gestempeld worden en oud bouwmateriaal zou worden gesorteerd en opgeslagen om
vervolgens te worden hergebruikt.
Per brief van 3 oktober 2006 is door de Minister vergunning verleend voor de herbouw
onder een aantal voorwaarden, waaronder het hergebruik van zoveel mogelijk
origineel bouwmateriaal, het handhaven van kelder en fundering en het bouwen
volgens authentieke maatvoering en materiaalkeuze.
Na aankoop door de huidige eigenaren in 2008 is het restauratieplan uitgevoerd.
Bij een bezoek ter plaatse op 3 maart 2009 door medewerkers van de RCE zijn de
monumentale waarden opnieuw beoordeeld. Na de afronding van de nieuwbouw was
het moment om te kijken of de boerderij, als zijnde in een aanwijzingsprocedure,
voldoende algemeen belang heeft en of de aanwezige monumentale waarden
bescherming op grond van de Monumentenwet 1988 rechtvaardigen. De conclusie
luidde dat de hoofdmassa en de herkenbaarheid van de boerderij zijn teruggebracht,
maar dat de materialisering, indeling en afwerking geheel zijn vernieuwd.
Er is geen sprake meer van origineel of authentiek materiaal.
Ondanks bovenstaande afspraken is al het oude materiaal van de boerderij afgevoerd.
Gedurende de herbouw is ook de kelder ingestort waardoor het gehele rijksmonument
teniet is gegaan. Geconstateerd kan worden dat in strijd met de verleende vergunning
is gehandeld. In dit geval is de boerderij, ondanks de door de huidige eigenaren
gedane inspanningen, niet meer van voldoende algemeen belang om bescherming op
grond van de Monumentenwet 1988 te rechtvaardigen. Dat was anders geweest indien
conform de vergunning was gehandeld.
Bij de herbouw is uiteindelijk geen gebruik gemaakt van oude materialen. De herbouw
geschiedde alleen binnen de oude contouren. Er zijn geen restauratiekosten gemaakt
(de boerderij was immers niet meer te restaureren), wel is extra inspanning verricht
en zijn mogelijk extra kosten gemaakt om bijvoorbeeld oude kozijnen na te maken en
de bestaande fundering te sparen.
De bedoeling van de financiële tegemoetkomingen is te voorzien in het nadeel van
eventueel hogere herstel- en onderhoudskosten van beschermde monumenten in
vergelijking met andere gebouwen. Aangezien het pand geheel vernieuwd is met
nieuwe materialen staat er dus feitelijk een nieuwbouwwoning en geen monument
meer.
CONCLUSIE
Geconcludeerd kan worden dat de minimale monumentale waarden afvoering als
beschermd rijksmonument rechtvaardigen.
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KOPIE BESLUIT
DATUM:

1 9 DE:. 2012

DE MINISTER VAN ONDERWIJS. CULTUUR EN WETENSCHAP.

Gelet op de artikel 8 juncto 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988 nr. 638);
Gehoord de gemeente waarin de hierna te noemen onroerende zaak is gelegen;
Gehoord gedeputeerde staten van de provincie waarin de hierna te noemen
onroerende zaak is gelegen, indien dit zich bevindt buiten de in artikel 20a,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994 nr. 475) bedoelde
bebouwde kom;
Gehoord de Raad voor cultuur;
Van oordeel dat aan verdere bescherming van het pand ingevolge de wet de zin
is ontvallen;
BESLUIT:
Het als volgt aan te duiden monument af te voeren voor de hierna vermelde
gemeente :

Provincie
Gemeente

Zuid-Holland
Teylingen

Monumentnummer : 37978

PLAATSELIJKE AANDUIDING
Plaats
Straat
Hui snummer
Plaats
Straat
Huisnummer

Voorhout
Beethovenlaan
77
Voorhout
Mozartlaan
9
KADASTRALE AANDUIDING
EN
KADASTRALE TENAAMSTELLING

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Kad. Gemeente Voorhout
Sectie
A
Nummer
5268
Soort recht
Gerechtigde
Straat
Woonplaats

Recht van eigendom
Arend Groen
Mozartlaan 9
2215 LS Voorhout

Soort recht
Gerechtigde
Straat
Woonplaats

Recht van eigendom
Krientje Marjan Klink
Mozartlaan 9
2215 LS Voorhout

Soort recht
Gerechtigde
Straat
Woonplaats

Verzoeker
RCE
Postbus 1600
3800 BP AMERSFOORT

Kad. Gemeente Voorhout
Sectie
A
Nummer
5270
Soort recht
Gerechtigde
Straat
Woonplaats

Recht van eigendom
Marcus Henricus de Jong
Beethovenlaan 77
2215 SG Voorhout

Soort recht
Gerechtigde
Straat
Woonplaats

Recht van eigendom
Willemijn Kan
Beethovenlaan 77
2215 SG Voorhout
OMSCHRIJVING

Fraaie hoogoprijzende boerderij met opkamer, topgevel uitgebouwde
gevel terzijde, rieten dak.

Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, wordt
verwezen naar de bij dit besluit gevoegde bijlage, die geacht moet
worden in dit besluit te zijn herhaald en opgenomen, alsmede naar de
bovengemelde omschrijving.
Indien geen bezwaar tegen dit besluit wordt ingesteld volgt,
behoudens andere onvoorzienbare omstandigheden, afvoering uit het
register van beschermde monumenten binnen een termijn van drie
maanden.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Een afschrift van dit besluit zal. onder gelijke dagtekening, worden
verzonden aan:
- RCE
Postbus 1600
3800 BP AMERSFOORT
- Dhr. M.H. de de Jong
Beethovenlaan 77
2215 SG VOORHOUT
- Mw. W. Kan
Beethovenlaan 77
2215 SG VOORHOUT
- Dhr. A. Groen
Mozartlaan 9
2215 LS VOORHOUT
- Mw. K.M. Klink
Mozartlaan 9
2215 LS VOORHOUT
- Provincie Zuid-Holland
- Gemeente Teylingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument is
gelegen, leggen dit besluit op de secretarie ter inzage. De
burgemeester maakt de terinzagelegging op de gebruikelijke wijze
bekend.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de
het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De
dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW. on
van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Z
informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschr

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
w.g.
drs. Cees van 't Veen
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