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> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort 

College van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Gooise Meren 

Postbus 6000 

1400 HA BUSSUM 

Datum: 13-03-2020 

Betreft: rijksmonumentnummer: 530734 

Adres: Kazernestraat 6, 1398 AN MUIDEN 

Gemeente: Gooise Meren 

Geacht college, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Ik stuur u hierbij mijn besluit om bovengenoemde zaak aan te wijzen als 

rijksmonument. 

In het besluit kunt u lezen hoe de procedure is verlopen: of er is geadviseerd, of 

er zienswijzen zijn ingediend en hoe ik deze heb betrokken bij de motivering van 

mijn besluit. 

Verzoek 

Ik verzoek u dit besluit zo spoedig mogelijk ter inzage te leggen en dit de op voor 

u gebruikelijke wijze bekend te maken. 

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze brief? 

Bij vragen over deze brief kunt u gebruik maken van de contactgegevens 

bovenaan deze brief. Het rijksmonumentenregister kunt u raadplegen via 

https://monumentenreg ister.cultureelerfgoed.nl. 

Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.n1 

Contactpersoon 

InfoDesk 

T 033 421 74 56 

info@cultureelerfgoed.n1 
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Hoogachtend, 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

mr. Nicole Heukelom 

hoofd Juridische Zaken 

Bijlagen: 

• Besluit 

Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 

Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap 

Datum 

13-03-2020 
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`elLWƒ% 

besluit 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit, gelet op artikel 9.3, 

eerste lid, onder a, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 3, eerste lid, van 

de Monumentenwet 1988, onderstaand monument aan te wijzen als 

rijksmonument. 

Het betreft: 

Rijksmonumentnummer 

530734 

Adres 

Kazernestraat 6 

Kazernestraat 8 

1398 AN MUIDEN 

1398 AN MUIDEN 

Gemeente Provincie 

Gooise meren Noord-Holland 

Kadastrale aanduiding 

Kadastrale gemeente Sectie Kad. object App. Grondperc. 

Muiden B 2002 

Muiden B 2128 

Naam van het rijksmonument 

Omschrijving 

Inleiding 

DUBBELE WACHTERSWONING / DUBBELE DIENSTWONING als onderkomen van 

(de gezinnen van) een tweetal beambten voor de bewaking van het 

exercitieterrein en militaire gronden van de Vesting Muiden. 

De woning (Kazernestraat 6 en 8), uit het laatste kwart van de 19de eeuw, is 

opgetrokken in een neorenaissancestijl. De indeling van het interieur is deels 

gewijzigd. De kapconstructie is oorspronkelijk, maar de dakvlakken zijn op enkele 

plaatsen doorbroken voor plaatsing van twee koekoeken (zuidzijde) en vier 

moderne tuimelramen (noordzijde). 

Aan de zuidzijde van het pand bevindt zich aan beide woningen een kleine 

uitbouw onder vlakke dekking, alsmede een schuurtje. 
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Omschrijving 

DUBBELE WACHTERSWONING / DUBBELE DIENSTWONING uit het laatste kwart 

van de 19de eeuw met de daknok haaks op de Kazernestraat, uitgevoerd in een 

tamelijk sobere neo-Hollandse renaissancestijl. De dubbele, geschakelde woning 

is in baksteen opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond en meet in totaal 

ongeveer 15 x 9 m. Het vrijstaande bouwvolume bestaat uit één bouwlaag met 

een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. In de daknok bevinden zich 

drie gemetselde schoorstenen; in het noordelijk dakvlak is een koekoek aanwezig. 

De langsgevel aan de noordzijde wordt geleed door acht ritmisch geplaatste 

gevelopeningen driemaal twee vensters, gescheiden door een toegang; de rechtse 

woning (no. 6) heeft hierdoor twee maal twee vensters; de linkse (no. 8) een 

maal twee. De inwendige verdeling van het pand brengt het evenwicht terug in de 

achtergevel die voor no. 8 breder is. Alle gevelopeningen met halfrond boogveld, 

sluitstenen en enige gekleurde accenten. Er zijn zes smeedijzeren sierankers, 

De kopse (west)gevel is blind, maar is voorzien van siermetselwerk in de vorm 

van in gele verblendsteen uitgevoerde, geometrische fantasiemotieven: ruiten en 

rechthoeken; oostgevel vergelijkbaar, maar voorzien van drie (mogelijk niet 

authentieke) vensters. Zuidgevel belangrijk gewijzigd door de aanbouwen. 

Waardering 

De DUBBELE WACHTERSWONING / DUBBELE DIENSTWONING bij het voormalig 

exercitieterrein van de kazerne te Muiden is van algemeen belang vanwege: 

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 

door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en 

daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. 

* Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als voorbeeld van een aan de 

militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische bouwkunde 

dienende als dienstwoning bij een militair complex. 

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en vanwege de functionele en fysieke samenhang met de 

overige onderdelen van het complex. 

* Het onderdeel is representatief (karakteristiek) omdat het nog steeds de meeste 

fysieke onderdelen en kenmerken vertoont die destijds tot bouw aanleiding 

waren. 

* Het onderdeel is goed bewaard omdat het een goed herkenbaar en grotendeels 

gaaf voorbeeld is van een bij een militaire kazerne ingerichte dienstwoning. 

Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 

Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap 

Datum 

13-03-2020 

Zaaknummer 

4106808001 

Betreft 

Besluit aanwijzen 

rijksmonument 

Monumentnummer(s) 

530734 

Pagina 2 van 8 



Situatie op de kaart 

A 00000 

10 

rijksmonument 
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Motivering 

Aanleiding 

Het verzoek tot aanwijzing van de dubbele fortwachterswoning als rijksmonument 

is bij brief d.d. 3 juli 2007 ingediend door de eigenaar van de westelijke helft van 

de dubbele fortwachterswoning met adres Kazernestraat 6. 

Aanwijzingsbeleid 

Vanaf 1 januari 2013 geldt de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 

2013, beleidsregel van de Minister van OCW van 15 februari 2013, Staatscourant 

26 februari 2013, nr.5217 (hierna: Beleidsregel 2013). 

Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 4, eerste lid) kan de Minister een 

gebouwd monument dat is vervaardigd voor 1940 aanwijzen als beschermd 

monument, indien: 

a. het monument is opgenomen in een aanwijzingsprogramma of 

b. het monument 

1. vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of 

cultuurhistorische waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of 

internationaal erkend kenmerkend monument van de Nederlandse 

architectuur, stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden 

kunst; en 

2. vanwege zijn hoge zeldzaamheid een onmiskenbare aanvulling vormt op de 

beschermde monumenten. 

Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 4, tweede lid) is een 

aanwijzingsprogramma zoals bedoeld in het eerste lid, onder a., in elk geval het 

aanwijzingsprogramma voor monumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

In het onderhavige geval maakt het monument onderdeel uit van het 

aanwijzingsprogramma voor monumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

vastgesteld op 23 september 2009. 

Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 6, eerste lid) past de Minister bij het 

opstellen van het aanwijzingsprogramma, bedoeld in artikel 4, tweede lid, de 

volgende criteria toe: 

a. het desbetreffende monument maakt deel uit van het samenhangende 

verdedigingsstelsel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ruimtelijke en 

historisch-functionele zin, 

b. het desbetreffende monument is gebouwd voor een militair doel of is 

ingrijpend gewijzigd ten behoeve van dit doel, en 

c. het desbetreffende monument is in voldoende mate herkenbaar en gaaf. 

d. inundatie- en schootsvelden worden niet opgenomen in het 

aanwijzingsprogramma, bedoeld in de eerste volzin. 

Op grond van de Beleidsregel 2013 (artikel 7), houdt de Minister bij de aanwijzing 

van een gebouwd monument als beschermd monument rekening met de mate 

waarin het monument 

a. een positief behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel, en 

b. een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving. 
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'e•VPSIS 

Horen van belanghebbenden 

Ter voldoening aan het bepaalde in de Monumentenwet 1988 (artikel 3, vierde 

lid), heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden 

belanghebbenden op de hoogte gesteld van de aanwijzingsprocedure en hen in de 

gelegenheid gesteld zich te doen horen. 

De eigenaar van de oostelijke helft van de dubbele wachterswoning heeft twee 

zienswijzen ingediend bij de gemeente Muiden. De zienswijzen betreffen de 

volgende punten: 

- De monumentwaardigheid van de dubbele dienstwoning wordt in twijfel 

getrokken omdat het oorspronkelijke karakter aan de buitenkant is aangetast 

vanwege de aanbouw aan de Kazernestraat 6, die overigens in strijd is met de 

verleende bouwvergunning d.d. 14 mei 1996. Ook het pand aan de Kazernestraat 

8 is door de inpandige verbouwing niet meer authentiek. 

- Het welstandsbeleid van juli 2004 biedt voldoende waarborg om de authentieke 

buitenkant van beide panden te beschermen. Bovendien heeft een deel van het 

perceel, langs de voorgevel en zijgevel, sinds 1991 reeds een beschermde status 

als Rijksmonument. Het is niet duidelijk waarom verdere bescherming 

noodzakelijk is, aangezien de Rijksdienst daartoe in 1991 geen aanleiding zag. 

- Er is geen persoonlijk belang bij aanwijzing van de dubbele bedrijfswoning 

Kazernestraat 6 en 8 als Rijksmonument, omdat er waarschijnlijk geen 

mogelijkheden voor laagrentende lening of fiscale aftrek van groot onderhoud 

bestaan, aangezien in de afgelopen jaren de relevante inpandige verbeteringen op 

Kazernestraat 8 - met de daarbij behorende kosten - reeds hebben 

plaatsgevonden. 

- De aanvraag wordt als een strategie gezien die berust op oneigenlijke, 

opportunistische gronden. Met de aanvraag wordt namelijk beoogd dat de 

voorbescherming van kracht wordt, waardoor bouwplannen worden gesaboteerd. 

Advies gemeente 

Burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Muiden hebben bij 

brief d.d. 13 maart 2008, ondanks de ingediende zienswijze, positief geadviseerd 

ten aanzien van aanwijzing als beschermd monument 

Advies provincie 

Ingevolge de Monumentenwet 1988 (artikel 3, tweede lid) is aan gedeputeerde 

staten niet gevraagd te adviseren, omdat het object niet buiten de krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom ligt. 

Advies Raad voor Cultuur 

De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 19 april 2019 positief geadviseerd ten 

aanzien van aanwijzing als beschermd monument. 
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Waardering 

De DUBBELE FORTWACHTERSWONING / DUBBELE DIENSTWONING bij het 

voormalig exercitieterrein van de kazerne te Muiden is van algemeen belang 

vanwege: 

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 

door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en 

daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd. 

* Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als voorbeeld van een aan de 

militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische bouwkunde 

dienende als dienstwoning bij een militair complex. 

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en vanwege de functionele en fysieke samenhang met de 

overige onderdelen van het complex. 

* Het onderdeel is representatief (karakteristiek) omdat het nog steeds de meeste 

fysieke onderdelen en kenmerken vertoont die destijds tot bouw aanleiding 

waren. 

* Het onderdeel is goed bewaard omdat het een goed herkenbaar en grotendeels 

gaaf van een bij een militaire kazerne ingerichte dienstwoning. 

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 over de aanwijzing. 

Hoewel op rijksniveau over het al dan niet beschermen 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. 

Wat betreft de mogelijkheden om wijzigingen aan een beschermd monument aan 

te brengen, merk ik op dat de aanwijzing als beschermd monument enige 

belemmeringen met zich mee kan brengen. Dit hangt samen met de maatregelen 

ter bescherming van monumenten, waarin onder meer de Wabo (Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht) voorziet. Het is verboden zonder 

omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit het in enig opzicht wijzigen dan wel gebruiken of 

herstellen van een monument op een wijze waardoor het monument wordt 

ontsierd of in gevaar gebracht. De aanwijzing als beschermd monument heeft 

echter niet zonder meer tot gevolg dat veranderingen en aanpassingen daarvan 

aan een doelmatig geoordeeld gebruik niet meer mogelijk zouden zijn. Door 

middel van het vergunningenstelsel wordt bezien of, en in hoeverre, aan de 

wensen van de betrokkene kan worden tegemoetgekomen. Ingevolge artikel 2.15 

van de Wabo wordt daarbij rekening gehouden met het gebruik van het 

monument. Dit betekent dat van geval tot geval beoordeeld dient te worden in 

hoeverre aan de wensen van de verzoeker om vergunning kan worden 

tegemoetgekomen. De gemeente is daarbij het bevoegd gezag. Voor wijzigingen 
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die verder gaan dan gewoon onderhoud, dan wel inpandige wijzigingen met 

gevolgen voor de monumentale waarde, moet bij de gemeente een vergunning 

worden aangevraagd. Ingrijpende wijzigingen worden door de gemeente ter 

advisering voorgelegd aan de RCE. Het gaat daarbij om sloop, herbestemming, 

reconstructie en om wijzigingen die dusdanig omvangrijk zijn dat zij gevolgen 

kunnen hebben voor de monumentale waarde van het gehele monument of voor 

een aanzienlijk deel ervan. 

De aanwijzing als beschermd monument opent de mogelijkheid gebruik te maken 

van financiële tegemoetkomingen die speciaal voor van rijkswege beschermde 

monumenten in het leven zijn geroepen. 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. 

De dubbele fortwachterswoning is gebouwd als onderkomen van (de gezinnen 

van) een tweetal beambten voor de bewaking van het exercitieterrein en militaire 

gronden van de Vesting Muiden. 

Het is daarmee onlosmakelijk een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

In het kader van het aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie worden 

monumenten die onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ruimtelijke 

of functioneel-historische relatie zijn aangewezen. Dit is het geval bij de dubbele 

fortwachterswoning. De dubbele fortwachterswoning staat niet op zichzelf, maar 

maakt deel uit van het samenhangende ruimtelijke en functionele stelsel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Het beleid houdt tevens rekening met het behoudsperspectief en de invloed op de 

ruimtelijke omgeving. De dubbele fortwachterswoningen zijn nog grotendeels gaaf 

en nog als woning in gebruik. Het behoudsperspectief is derhalve positief. 

Bovendien heeft de dubbele fortwachterswoning een positieve invloed op de 

ruimtelijke omgeving omdat het deel uitmaakt van het samenhangende 

ruimtelijke en functionele stelsel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit besluit aangegeven waarden bescherming 

van de fortwachterswoning Kazernestraat 6 en 8 te Muiden, op grond van de 

Monumentenwet 1988 rechtvaardigen. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

Susan Lammers 

algemeen directeur 
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Heeft u bezwaar? 

Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U richt dit 

schriftelijke bezwaar aan de minister van OCW en stuurt het onder vermelding 

van "Bezwaar" ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag. Meer 

informatie over het maken van bezwaar vindt u op 

https://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaar-maken.jsp. 
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