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Bijlagen 

0 

Op 20 december 2019 vroeg u mij voorafgaand aan de aanvraag 

omgevingsvergunning monumenten te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument. 

 

Bij de beoordeling heb ik de voorlopige stukken betrokken zoals deze zijn 

aangeleverd en/of besproken tijdens het vooroverleg. 

 

Preadvies 

Met dit preadvies wordt gewezen op de gevolgen van het voorgestelde plan voor 

de monumentale waarden. Een definitief oordeel over het plan kan pas gegeven 

worden nadat een definitieve WABO-aanvraag is ingediend. Ik verzoek u om dit 

advies bij de verdere planontwikkeling te betrekken. 

 

Het plan 

Het plan betreft het reconstrueren en terugbrengen van het in 1944-1945 

verloren gegane ornament op de Utrechtsepoort te Naarden.  

 

Motivering 

De Utrechtse Poort te Naarden zoals we die vandaag kennen werd in 1877 

gebouwd naar ontwerp van Jacobus Lokhorst  en kent een overwegend 

eclectische trant met duidelijke neo-renaissance invloeden. Het ornament boven 

de centrale doorgang diende als visuele bekroning van de poort en toonde diverse 

militaire attributen. Hoewel ondergeschikt aan de functie en volume van de poort 

had het ornament een belangrijke visuele functie als goed zichtbare bekroning in 
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het midden van het symmetrisch opgezette poortgebouw. Om onbekende reden is 

het ornament in 1944/’45 verdwenen. 

 

Het voorstel om het verloren ornament op basis van archiefmateriaal zo goed 

mogelijk te reconstrueren en terug te plaatsen kan op intentie op goedkeuring 

rekenen vanuit het belang van de monumentenzorg. 

Het terugbrengen van het ornament zorgt er voor dat het oorspronkelijke beeld 

van de poort weer wordt hersteld en de poort weer een centrale bekroning krijgt 

zoals bedoelt door de architect. Ondanks dat het een reconstructie betreft ben ik 

van overtuiging dat hiermee het monument aan betekenis en kwaliteit kan 

winnen.  

 

Ik ben verheugd te zien dat er al een goede start is gemaakt met 

archiefonderzoek en het zoeken naar beeldmateriaal. Bij reconstructie (van 

onderdelen) is dit een voorwaarde. Het tot nu toe gevonden (beeld)materiaal 

vormt al een goede basis voor het ontwerp van de reconstructie. In het document 

van Atelier Willen Noyons worden ook de knelpunten al duidelijk genoemd; het 

oorspronkelijke materiaal en de vormgeving van de achterzijde. Ook de 

oorspronkelijke maatvoering van het ornament is een punt van aandacht. 

 

Op dit moment adviseer ik om voor zover mogelijk verder archiefonderzoek te 

verrichten met aandacht voor bovenstaande vraagstukken. Dit helpt om straks bij 

de uitvoering weloverwogen keuzes te kunnen maken. Daarbij kan het bijdragen 

om een goed overzicht te hebben van vergelijkbare ornamenten bij stadspoorten, 

kazernes en andere militaire-, overheids- en justitiële bouwwerken uit de het 

derde kwart van de 19e eeuw. Hoewel oorspronkelijk materiaal een belangrijke 

factor is, adviseer ik om onderhoud en duurzaamheid sterk mee te laten wegen in 

de uiteindelijke materialisering.  

 

Graag blijf ik op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen en zie een 

definitief plan met belangstelling tegemoet. 

 

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. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit pre-advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 
Maurits van Putten 

adviseur architectuurhistorie 
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