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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze rijksmonumentale boerderij in Lierop.
Om u een helder en compleet beeld van dit historische en landelijke 
woonhuis te geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:
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Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede 
eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst om uw 
vragen te beantwoorden. We maken graag een afspraak voor een uitge-
breide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter beeld van deze 
vrijstaande boerderij krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RMT
T 06 10 34 56 57



5 PLUSPUNTEN VAN DEZE LANDELIJK EN VRIJGELEGEN 
WOONBOERDERIJ MET VRIJSTAANDE WAGENLOODS

1. Historisch wonen. Deze authentieke Brabantse woonboerderij, een 
rijksmonument in rijksbeschermd dorpsgezicht Boomen, stamt uit 1750 
als hof in eigendom van de Abdij van Postel, terwijl gebinten zijn geda-
teerd op 1448. 

2. Rust en privacy. Dankzij het ruim 80 meter diepe, omheinde vrijge-
legen perceel met oppervlakte van 5.130 m², de volwassen begroeiing 
rondom en de ligging aan de doodlopende straat met louter bestem-
mingsverkeer.

3. Mogelijkheden. Ondanks de monumentale status en historische waar-
de, is het zeer zeker mogelijk om op eenvoudige wijze aanpassingen 
te doen en/of extra kamers te creëren, ook zeer geschikt voor dubbele 
bewoning. Recente inspectierapporten van Monumentenwacht Vught 
zijn te verkrijgen via ons kantoor, vraag gerust naar meer informatie.

4. Ligging. Aan de rand van Lierop en toch op korte afstand van de door-
gaande weg N266 naar Helmond en Someren langs de Zuid-Willemsvaart 
en snelweg A67 van Eindhoven naar Venlo. Op fietsafstand van dage-
lijkse voorzieningen en scholen.

5. Groen. In het landelijke buitengebied en rondom oude leilindes, een 
350 jaar oude Marialinde op de erfgrens met de buren, fruitbomen, 
groentetuin en een klein bomen-bos in de punt van het perceel.

“ Uniek en authentiek, 
zeldzaam mooi ensemble 

voor de liefhebber ”
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INTRODUCTIE 

De huidige eigenaar raakt op leeftijd en wil verhuizen. Maar feitelijk is 
het tijd om – zoals hij zelf zegt – de zorg voor het historische pand door 
te geven, zoals tientallen generaties voor hen.

De eigenaar heeft dertig jaar genoten van en zich verdiept in de histori-
sche waarde van deze woonplek. De boerderij werd in het midden van 
de achttiende eeuw gebouwd. Samen met onder meer een schaapskooi, 
paarden- en ossenstallen vormde het pand de grote en rijke Hoeve Ten 
Boomen die eigendom was van de Abdij van Postel. De geschiedenis 
gaat nog verder terug: de Boomsche hoef wordt al in 1254 vernoemd. De 
vrij zeldzame eiken gebinten onder het rietgedekte dak zijn via dendro-
chronologische onderzoek in 2016 gedateerd op 1448, al was het destijds 
niet ongebruikelijk om robuust hout te hergebruiken. Er is uitgebreide 
documentatie beschikbaar die de geschiedenis en historische waarde 
van boerderij en gehucht beschrijven.

Niet alleen buiten is het domein geweest van tientallen generaties, ook 
binnen is deze langgevelboerderij doordesemd van essentiële waarde 
voor lokale en nationale geschiedenis. Dat geldt met name voor onder 
meer de eerdergenoemde gebinten (ook in het woongedeelte), de wa-
terput binnenshuis en de schouw met kijkgat in de eetkamer.
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FEITEN & CIJFERS

Object

Omschrijiving rijksmonumenten register

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woonboerderij begane grond

Oppervlakte inpandige garages/ruimtes begane grond

Totale oppervlakte woonboerderij begane grond

Oppervlakte 1e verdieping

Gebruiksoppervlakte wagenloods /schop

Totale oppervlakte inclusief bijgebouw 

Inhoud gehele woonboerderij exclusief wagenloods/schop
 (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

rijksmonumentale boerderij met rijksmonumentale schop en tuin 
rondom

boerderij, tevens oorspronkelijke brouwerij. Twee ingangen waarvan 
een in de kopgevel, met opgebogen onderzijde van het deurkalf; 
ramen met kleine roedeverdeling.

1750

Gemeente Someren 
Sectie O, nummers 309 en 310

5.130 m²

circa 215 m²

circa 145 m²

circa 360 m²

circa 227 m²

circa 63 m² 

circa 650 m²

circa  2610 m³

zeven kamers (woonkamer, eetkamer, opkamer, orangerie, twee 
badkamers en drie slaapkamers)

drie inpandige garages, volop parkeergelegenheid op eigen terrein
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INSTALLATIE & ISOLATIE

Energielabel

Isolatie dak
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

MATERIAALGEBRUIK

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

niet van toepassing, betreft monumentale status

nee
onbekend
deels
deels voorzien van slagvaste voorzetramen

cv-combi ketel Remeha Quinta Pro, 2012
vloerverwarming in eetkamer en woonkamer, ontvangstruimte en gang

cv-combi ketel Remeha Quinta Pro 2012, 
huurboiler opkamer t.b.v. warm water keuken

aangesloten op glasvezelnetwerk

deels gedekt met riet (vernieuwd in 2002) en deels gedekt met 
oud Hollandse gebakken pannen  

in spouw gebouwd, metselwerk

betonnen vloer begane grond en houten verdiepingsvloer

houten kozijnen met roedeverdeling

houten kozijnen met roedeverdeling
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BEGANE GROND
woonvleugel
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BEGANE GROND
slaapvleugel
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OVERIGE RUIMTES
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EERSTE VERDIEPING
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Woonboerderij - Begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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BEGANE GROND
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Woonboerderij - Begane grond - Optionele indeling
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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OPTIONELE INDELING 
BEGANE GROND



36

Woonboerderij - 1e verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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1E VERDIEPING
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INDELING

Deze authentieke en waardevolle boerderij heeft feitelijk alle woon- en 
leefruimtes momenteel op de begane grond. 

BEGANE GROND 

De hoofdentree midden in de voorgevel geeft toegang tot de ruim 12 
meter lange ontvangstruimte over de volle diepte van de boerderij. Rus-
tiek detail: de originele en inpandige waterput die nog steeds intact is 
en waar destijds het drinkwater van de koeien uit gehaald werd. Dankzij 
deur- en glaspartijen aan weerszijden is deze imposante ontvangsthal 
altijd licht. Op de vloer – met eronder in 2011 aangelegde vloerverwar-
ming – liggen, net als in de keuken en eetkamer, kleurrijke en originele, 
achttiende-eeuwse plavuizen.

Rechts: de woonvleugel
De grootse, rechthoekige eetkamer is het gezellige hart van het huis. 
Door de grote raampartij is er veel daglicht en een fraai uitzicht op de 
achtertuin. Blikvanger is de grote schouw in de hoek met het kijkgat 
naar het voormalige stalgedeelte met de dieren.

Dezelfde kenmerken heeft de woonkamer. Ook hier is een fraaie open-
haardpartij met  Oud Hollands tegeltableau, ook wel een smuiger ge-
noemd. De tegelvloer is voorzien van vloerverwarming. 

De keuken is te bereiken vanuit de eetkamer. Het geheel is eenvoudig 
doch praktisch uitgevoerd, in hoekopstelling voorzien van elektrische 
kookplaat, magnetron en koelkast.

Vanuit de eetkamer voert een eikenhouten trapje naar de opkamer, die 
uitstekend geschikt als extra kantoor of atelier. Eronder ligt de mans-
hoge kelder voor proviand.

Links: de slaapvleugel
Aan de andere kant van de centrale ontvangstruimte zijn momenteel 
twee ruime slaapkamers met fijn daglicht en twee badkamers. Vanzelf-
sprekend ook met authentieke stijlelementen. Slaapkamer 1 heeft een 
eigen en suite-badkamer en inloopkast. Slaapkamer 2 heeft een ruime 
muurkast en eveneens eigen sanitaire voorzieningen.

De huidige orangerie, met deur naar de achtertuin en deels beglaasd 
dak, heeft aansluitingen voor wasmachine en droger. Er is verwarming 
aanwezig. Dankzij de robuuste stenen bakken, industriële gootsteen en 
het vele licht is deze stoere ruimte, bijzonder geschikt voor planten of 
als atelier. Via de gang is de berging te bereiken waar de fietsen kunnen 
worden neergezet.

Mogelijkheden voor extra ruimtes
Het boerderijgedeelte naast de slaap- en badkamers is groot, veelzijdig 
en met vrij eenvoudige en verantwoorde ingrepen geheel naar eigen 
hand te zetten. De meest rechtse van de drie inpandige garages is, kan 
gecombineerd worden met de erachter liggende berging tot een ruime 
extra slaap- of werkkamer.

Datzelfde geldt voor de tweede grote inpandige garage ernaast, met 
dubbele openslaande deuren. Deze ruimte geeft toegang tot de tweede 
(wijn)kelder op stahoogte.

De derde garage aan de zijkant, over de volle diepte van de boerderij en 
met ramen in voor- en zijgevel, geeft die mogelijkheden ook; werkplaats, 
atelier, extra slaap- of werkkamer of zelfs bedrijfsruimte aan huis. De 
houten verdiepingsvloer geeft er extra bergruimte in de hoogte. 

De inpandige garages zijn ideaal voor extra stalling voor bijvoorbeeld 
oldtimers, motoren en/of fietsen.

Vloerafwerking: plavuizen, gebakken tegels, vloerbedekking
Wandafwerking: stucwerk, pleisterwerk
Plafondafwerking: wit geschilderd

Ontvangstruimte: circa  37 m²
Woonkamer: circa 43 m²
Eetkamer: circa 30 m²
Keuken: circa 13 m²
Opkamer: circa 13 m²
Slaapkamer 1: circa 19 m²
Badkamer 1: circa 6 m²
Slaapkamer 2: circa 19 m²
Badkamer 2: circa 2 m²
Orangerie: circa 14 m²

Kelder 1: circa 8 m²
Kelder 2: circa  5 m²
Garage 1: circa  52 m²
Garage 2: circa  22 m²
Fietsenberging: circa  6 m²
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VERDIEPING
 
Onder de rietgedekte kap is een open zolder met een zee van ruimte, 
welke geschikt is voor het realiseren van extra (leef)ruimte. Vanuit de 
vide en afgetimmerde zolder is er zicht op de zeer bijzondere, opvallend 
hoge en historisch waardevolle kap- en dakconstructie. 

Vloerafwerking: houten planken
Wandafwerking: geen
Plafondafwerking: riet

Vide: circa 40 m²
Zolder 1: circa 151 m²
Kamer 3: circa 32 m²
Zolder 2: circa  44 m²
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BIJGEBOUW:
RIJKSMONUMENTALE

 WAGENLOODS 
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WAGENLOODS C.Q SCHOP



RIJKSMONUMENTALE WAGENLOODS C.Q. SCHOP

Achter de beschermde Marialinde en de oprit aan de rechterzijde van de 
boerderij staat een authentieke rijksmonumetale schop. Deze oorspron-
kelijke schop heeft ook een rietgedekte kap en twee openslaande deu-
ren. Met een oppervlakte van circa 63 m², is deze ruimte ook geschikt 
voor dieren, extra berging, stalling of garage.
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BUITENRUIMTE
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TUIN RONDOM

Met recht het pronkstuk van deze boerderij te noemen, welgevuld met 
statig groen en authentieke stijlelementen, zoals kinderkopjes en de 
originele waterput met rondom mozaïekbestrating. Het gazon voor 
de boerderij is omhegd met gestileerde buxus. De oude leilindes in de 
voortuin worden geflankeerd door een 350 jaar oude lindeboom, Maria-
linde genaamd. Deze beschermde boom, op de erfgrens met de buren, 
is geadopteerd door de Bomenstichting.

De achtertuin op het oosten – dus volop ochtendzon – doet niet onder 
voor een park. Op het ruime terras tegen de achtergevel is het goed toe-
ven onder statige bomen naast de kruiden- en bloemenperken. Verder 
biedt deze groene oase een ruim gazon, twee waterpartijen, fruitbomen 
en een groente- en kruidentuin. De vele volwassen bomen in de punt 
van het perceel vormen een eigen mini-bos met volop privacy én speel-
ruimte voor kinderen.

LOCATIE EN UITZICHT

Gehucht Boomen ligt aan de gelijknamige, doodlopende weg met louter 
bestemmingsverkeer. De monumentale boerderij wordt omringd door 
eveneens authentieke Brabantse langgevelboerderijen, waardoor dit 
rijksbeschermde gezicht landelijk aandoet.

Aan de achterzijde is er door het statige groen privacy en volop zicht op 
de vele elementen in de riante achtertuin.
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AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (‘t Rendal)        : ca. 1,4 kilometer
Middelbare school (OMO Helmond)      : ca. 9,6 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven       : ca. 18,2 kilometer
Kinderopvang (‘t Rendal)       : ca. 5,1 kilometer

Huisarts (Huisartsenpraktijk Lierop)      : ca. 5,0 kilometer
Tandarts (Tandartspraktijk Luijten)      : ca. 7,0 kilometer
Ziekenhuis (Elkerliek Helmond)           : ca. 9,5 kilometer

Gemeentehuis         : ca. 5,8 kilometer

Supermarkt (Spar)        : ca. 1,1 kilometer
Supermarkt (Plus)        : ca. 1,3 kilometer
Restaurant (De Coeckepanne)       : ca. 1,1 kilometer

Voetbalveld         : ca. 1,1 kilometer
Hockeyvereniging        : ca. 4,6 kilometer
Tennisvereniging        : ca. 1,1 kilometer
Golfbaan         : ca. 7,8 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport       : ca. 28,0 kilometer
NS station (Helmond)        : ca. 7,9 kilometer
Bushalte (Kerk)        : ca. 950 meter
Tankstation (Shell)        : ca. 2,2 kilometer
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Hoge Raam 3

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 maart 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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 het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 maart 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Someren
O
309

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 het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Kadaster



LIEROP, SOMEREN EN OMGEVING

Lierop is een dorp en onderdeel van de gemeente Someren en bestaat 
naast de hoofdkern Someren uit drie kerkdorpen: Someren-Eind, Some-
ren-Heide en Lierop.

Someren is een uitgestrekte, geïndustrialiseerde, plattelandsgemeente 
met ruim 19.000 inwoners, gelegen in de stedendriehoek Eindhoven-
Helmond-Weert. Er zijn vele voorzieningen aangelegd, zoals wandel- en 
fietspaden, mountainbike-routes, ruiterroutes en picknicktafels. 

Naast het vele natuurschoon zijn er in de karakteristieke kerkdorpen ook 
verschillende molens, kapelletjes en andere fraaie monumenten te zien. 
Het beschermd dorpsgezicht De Boomen, de koepelkerk te Lierop, het 
natuurtheater De Donck en het gezellige centrum van Someren met zijn 
bezienswaardigheden zijn zeker een bezoek waard! 

Het beschermde dorpsgezicht Boomen ligt aan de rand van Lierop.
Vlakbij is de A67 voor snelle verbinding naar Eindhoven en Venlo. De 
doorgaande weg N266 van Helmond naar Someren, naast de Zuid-Wil-
lemsvaart, is eenvoudig en snel via Laan ten Boomen bereikbaar.

Lierop is een zelfstandige kern met een divers eigen aanbod in winkels, 
sportverenigingen en horeca. Er zijn diverse maneges in de directe 
omgeving. Natuurgebieden Strabrechtse Heide en Nationaal Park De 
Groote Peel liggen vlakbij.
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Voor het volledige bestemmingsplan, raadpleeg www.ruimtelijkeplannen.nl.
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GESCHIEDENIS

Boomen is een van de tien gehuchten die in de loop van de tijd de ge-
meente Lierop zijn gaan vormen. In 1935 ging de gemeente Lierop in de 
gemeente Someren op. De meeste kernen zijn versmolten, Boomen is 
als losse kern nog goed herkenbaar.

Zowel Lierop als Someren zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen, 
de eerste vermeldingen dateren in de 12e en 13e eeuw. De hoeve Ten 
Boomen kwam in handen 1254 van de Norbertijnse Abdij van Postel, wat 
in het tegenwoordige België ligt. Na de vrede van Munster vielen de 
Noord -Brabantse goederen aan de Staten-Generaal toe, die de hoeve 
Ten Boomen verpachtten. In 1741 werd de hoeve verkocht en kwam zij 
in particuliere handen. De eerste nauwkeurige kaart waar Boomen op 
voorkomt, is de kadastrale minuutakte van 1811- 1832. In de 19e eeuw 
breidde het aantal boerderijen in Boomen uit tot tien. In 1826 werd de 
aan oostzijde gegraven Zuid-Willemsvaart in gebruik genomen en deze 
doorsneed het landschap. 

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de bevolking van de streek sterk en 
ontwikkelden landbouw en infrastructuur zich. Dit leidde tot een ruilver-
kaveling op agrarisch gebied en onder meer de aanleg van rijksweg A 67. 
Hierbij werd de draagkracht van de tien boerderijen in Boomen te klein 
geacht en begon men in 1962 met de sloop van de meeste boerderijen. 
Na de sloop van de derde boerderij in 1964 nam de weerstand dusda-
nig toe dat er van verdere sloop werd afgezien. Omdat Boomen zowel 
haar historische structuur en veeI van de historische bebouwing heeft 
behouden, werd het in 1993 als van rijkswege beschermd dorpsgezicht 
aangewezen.

Het gebied rond Lierop maakt deel uit van de Brabantse zandgronden. 
Bij de aanwijzing van het beschermde dorpsgezicht wordt beargumen-
teerd, dat de kern van Boomen terug gaat op een vroeg Middeleeuws  
ontginningspatroon. In het geval van Boomen betreft dit de hoeve Ten 
Boomen, die in 1254 in handen van de Norbertijnen Abdij van Postel valt. 
Rondom deze ‘Einzelhof’ ontstond in de loop van de tijd meer bebou-
wing. 

Dendrochronologisch onderzoek uit 2016 toont aan dat de eerste vier 
spanten van Boomen 14 uit 1448 en 1449 dateren. Dit is een belangrijke 
aanwijzing dat de huidige langgevelboerderij de abdijhoeve Ten Boomen 
is. Gezien de samenhang van de gehele eiken draagconstructie is het 
aannemelijk dat de hoeve in het midden van de 15e eeuw geheel nieuw 
is gebouwd. Of de voorganger op dezelfde plaats stand is onbekend.
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In de 18e eeuw werden de huidige gevels gemetseld. In de gevels is dui-
delijk zichtbaar dat er bij de verbouwing rond 1900 meerdere kozijnen 
in dit werk zijn ingebroken en het metselwerk dus ouder is. Tegelijk zijn 
de gevelopeningen in de korte rechter zijgevel met 18e-eeuwse kozijnen 
netjes in verband uitgevoerd. Alleen de gevel langs de opkamer bestaat 
uit ouder werk gezien de afwezigheid van een metselverband. Omdat er 
vrijwel overal dezelfde formaten zijn gebruikt, is er mogelijk veel materi-
aal hergebruikt.

Van verdere wijzigingen voor de 19e eeuw zijn geen sporen bewaard 
gebleven. De kadastrale minuut Iaat een gelijke plattegrond als de hui-
dige zien. Met aan de rechterzijde, bij de versmalling, een aangebouwd 
smaller bouwdeel dat vandaag de dag niet meer aanwezig is. De functie 
hiervan is onbekend. De huidige schuur die verder op het terrein staat is 
in de jaren ‘50 van de 20e eeuw van elders aangevoerd. Meerdere foto’s 
van de situatie van voor de restauratie van 1965, geven aanwijzingen van 
een grootschalige verbouwing van het woongedeelte rond 1900. Hierbij 
werd de voorgevel verhoogd en nieuwe kozijnen geplaatst. Een aantal 
foto’s toont vloeren met cementplavuizen die karakteristiek zijn voor 
deze tijd. Dit wijst er op dat het interieur destijds ook moet zijn gemo-
derniseerd. In ieder geval op afwerkingsniveau en waarschijnlijk ook qua 
indeling.

In 1965 werd de boerderij grootschalige gerestaureerd door architect 
C.P. Schellekens uit Dongen. Foto’s Iaten een provisorisch gerepareerd 
dak en deuren zien. De boerderij verliest hierbij zijn agrarische functie. In 
de voorgevel van het woongedeelte worden twee kozijnen toegevoegd. 
In de andere gevels worden ook diverse wijzigingen doorgevoerd. De 
indeling van de boerderij wordt grotendeels gewijzigd en er worden 
nieuwe vloeren gelegd. Het stalgedeelte wordt opgedeeld in verschil-
lende (woon)vertrekken. De 15e -eeuwse draag- en kapconstructie blijft 
intact. De schuur rechts achter de boerderij wordt tijdens de restau-
ratiefase geplaatst. De constructie van de schuur is veel ouder en van 
elders afkomstig. Er zijn foto’s bekend die Iaten zien hoe de constructie 
op karren langs de voorgevel van de boerderij wordt getransporteerd. 
Vermoedelijk is het een schuur die behoorde bij een van de drie boerde-
rijen die in het gehucht werden gesloopt in deze periode. Aan het einde 
van de 20e eeuw worden er enkel nog kleine wijzigingen uitgevoerd.

Met de deuren van de deel en de entree in de lange gevel aan de straat, 
lijkt de boerderij een typische langgevel boerderij. Er is echter ook een 
voordeur in de rechtse korte zijgevel aanwezig. Mogelijk hield deze 
verband met een verblijfsruimte die voor de verpachter was bestemd. 
Gelet op de 15e eeuwse constructie van de boerderij, is het aannemelijk 
dat het hier in essentie zal gaan om een hallenhuis dat in de 18de (of 17e 
eeuw werd omgevormd tot een boerderij van het langgeveltype.

Bron: BAAC onderzoek- en adviesbureau 63
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WAT IS EEN RIJKSMONUMENT?

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (gebouw, object, stads- of 
dorpsgezicht) die vóór tenminste vijftig jaar van algemeen belang is 
wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuur-
historische waarde. Dit staat omschreven in de monumentenwet van 
1988. Panden die bewaard moeten blijven voor het nageslacht en van 
historische waarde zijn voor Nederland kunnen worden geplaatst op de 
lijst rijksmonumenten. In Nederland zijn er ongeveer 62.000 rijksmonu-
menten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich met deze 
monumentenlijst bezig. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen over-
heidssubsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie van hun pand.

MONUMENTENVERGUNNING

De eigenaar van een monument heeft voor restauratie, verbouwing of 
sloop in de meeste gevallen een vergunning nodig. Voor niet-ingrijpende 
werkzaamheden en in gevallen waarbij sprake is van geen of van een 
beperkte aantasting, bijvoorbeeld bij normaal onderhoud, waarbij de 
monumentale waarde niet wordt aangetast, is geen vergunning noodza-
kelijk.

De monumentenvergunning is sinds 1 oktober 2010 ondergebracht in de 
omgevingsvergunning. Dit is één nieuwe vergunning waarin 26 vergun-
ningstelsels op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu 
zijn samengevoegd. Er is sprake van één aanvraag, die betrekking kan 
hebben op meerdere activiteiten, die de gemeente behandelt in één 
procedure. Dit maakt de vergunningsaanvraag eenvoudiger en sneller. 
Binnen de omgevingsvergunning kan er sprake zijn van een vergunning-
plichtige activiteit “Monumenten”.

De vergunning voor de activiteit “Monumenten” wordt verleend als de 
monumentale waarde van het monument door de gevraagde wijziging 
niet of minimaal wordt aangetast. De Monumentencommissie brengt 
hierover advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. 
Gaat het om een rijksmonument, dan is in sommige gevallen ook een 
advies nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als het mo-
nument in het buitengebied ligt kan ook advies nodig zijn van de provin-
cie.
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RESTAURATIEFONDS:
financieren rijksmonumenten en restauraties
De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten planmatig on-
derhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Daarom 
is er de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Deze is 
gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. 

rijkssubsidiëring instandhouding
Zowel de Sim als het Brim 2013 traden op 1 januari 2013 in werking. De 
Rijksoverheid komt met deze regeling monument eigenaren financieel 
tegemoet om hun monument sober en planmatig te onderhouden. Voor 
planmatig onderhoud kunnen eigenaren van rijksmonumenten een on-
derhoudssubsidie of lening aanvragen.

subsidie of lening
Als u eigenaar bent van een rijksmonument en u maakt kosten om uw 
pand in stand te houden, dan komt u in aanmerking voor een financiële 
tegemoetkoming. Dat kan in de vorm van een laagrentende lening.

uw monument geldt als woonhuis
Voor eigenaren van rijksmonumenten die als woonhuis worden aange-
merkt is er de Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een lening met lage 
rente. Uw rijksmonument geldt als woonhuis als het voor meer dan 50 
procent voor bewoning in gebruik is. Of als het pand oorspronkelijk 
geheel of gedeeltelijk voor bewoning is gebouwd.

belastingdienst bureau monumentenpanden
De Belastingdienst heeft een aparte afdeling voor rijksmonumenten:
Belastingdienst Bureau Monumentenpanden in Amersfoort.Voor meer 
informatie kunt u bij hen terecht. De dienst is het beste ’s ochtends te 
bereiken via (088) 15 28 155.



Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan kunt 
ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslissen of hij 
dit bod wel of niet aanvaardt. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan, voor 
het doen van een bieding, een eigen NVM makelaar in te schakelen voor profes-
sionele begeleiding bij de aankoop.

Bieding
Indien de geïnteresseerde een bieding doet, dienen de volgende zaken be-
noemd te worden:
Geboden koopsom
Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijv. financiering.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst, zal door Cato Makelaars de 
koopakte volgens NVM model worden opgesteld. Daarin wordt gebruikelijk 
opgenomen een waarborgsom of bankgarantie van tenminste 10% van de koop-
som die wordt voldaan aan de notaris. Voorbehouden kunnen alleen worden 
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat indien de onroerende zaak meer dan 20 jaar oud is, dit 
betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzien-
lijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze 
koopakte en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van 
één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Algemene asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig 
zijn. Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van mili-
euwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart met 
deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid 
die uit de aanwezigheid in en/of verwijdering van asbest uit de desbetreffende 
onroerende zaak kan voortvloeien.

ALGEMENE INFORMATIE Energie
Verkoper verklaart dat hij in eerste instantie niet beschikt over een energiepres-
tatie-certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 
Energieprestatie Gebouwen. Indien gewenst door de koper, zal verkoper deze 
documenten voor of tijdens de levering van het verkochte overhandigen aan de 
koper.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De koper 
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van 
belang (kunnen) zijn. Zo ook dient de koper zich te laten informeren over de 
financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen 
en andere persoonlijke verplichtingen. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden 
aan, voor het doen van bieding, degelijk onderzoek te (laten) verrichten naar de 
algemene en specifieke aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen 
NVM makelaar in te schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te 
goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen 
zijn (bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich 
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de 
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eigenaar 
noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en kunnen 
er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegronden kun-
nen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven (moeten) 
worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, krijgt u sinds 01 september 2003 drie dagen bedenktijd. 
Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De 
bedenktijd gaat in zodra de koper de door beide partijen getekende koopover-
eenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. Indien u als koper, binnen 
de 3 dagen van de wettelijke bedenktijd de koop ontbindt, zijn wij als kantoor 
genoodzaakt om hiervoor € 250,-- administratie kosten in rekening te brengen.

Hoe verder na de bezichtiging?
Het zal u duidelijk zijn dat het voor de eigenaar van deze woning een spannende 
aangelegenheid is. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en stellen het zeer op prijs 
indien u ons binnen enkele dagen uw bevindingen kenbaar maakt. Mochten wij 
niets van u vernemen, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Mocht 
deze woning toch niet geschikt voor u zijn, dan willen wij toch graag iets voor 
u betekenen. Namelijk assisteren bij het zoeken naar een woning die wel aan 
uw eisen voldoet. Wij nodigen u uit voor een adviesgesprek om u te informeren 
over de wijze waarop wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

•
•
•
•
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Ons motto “Van Goeden Huize, Voor Goede Huizen & Monumenten”, 
staat voor een nieuwe, frisse en bevlogen manier van NVM Full Service 
Makelaardij in onroerend goed. Wij onderscheiden ons met een verkoop-
portefeuille goede woningen en goede appartementen, door proactivi-
teit op sales- & marketingvlak en door kennis en kunde middels 20 jaar 
regio ervaring.

Ons team bestaat uit samenwerkende zelfstandige professionals, met 
elk hun eigen specialisme en elk hun eigen sociale netwerk. Wij presen-
teren goede woningen op de markt in samenwerking met een profes-
sionele stylist, professionele fotograaf en professionele tekenaar om 
kwaliteit en resultaatgerichte diensten te leveren.

Door het bundelen van specialismen, zijn wij in staat om opmerkelijke 
kwaliteit te leveren bij het verkopen van goed onroerend goed. Door 
studie en interesse in cultureel erfgoed, hebben wij ons gespecialiseerd 
in de verkoop en aankoop van rijks- en gemeentelijke monumenten en 
historische panden.

Wij leiden allemaal een druk bestaan door ons werk, huishouden, kinde-
ren etc. Het Cato team wil u graag optimaal begeleiden bij het aankopen 
en verkopen van een goed huis. 

Ons kantoor is makkelijk te bereiken via de nieuwe afslag 31 (Veldhoven - 
Meerhoven) op de randweg N2 (parallel aan de snelweg A2) aan Beemd-
straat 5 te Eindhoven met volop en gratis parkeergelegenheid.

WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur. 
Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag bereid om 
een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag te woord te 
staan.

1.

2.

3.

4.

5.
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Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 ma Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


