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Samen met eigenaren, (restauratie)bedrijven, erfgoedorganisaties en overheidsinstellingen zetten de 

Nederlandse monumentenwachten zich al tientallen jaren in om monumenten in hun historische 

staat te houden. Dat lukt in het algemeen goed. Maar terwijl er aan het erfgoed zo min mogelijk

verandert, is het ‘monumentenveld’ voortdurend in beweging. Beleidsmatige, organisatorische,

economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat is de voor-

naamste onderliggende reden dat de Nederlandse monumentenwachten hun samenwerkings-

structuur onlangs ingrijpend hebben gewijzigd. Met als resultaat de Vereniging van Provinciale 

Monumentenwachten Nederland (VPMN). Voorzitter Karel Geijzendorffer vertelt over de uitgangs-

punten, plannen en ambities. Die zijn van belang voor de monumentenwachten én hun abonnees.

‘Het uitgangspunt is terug    naar de basis’

“In de beginjaren was Monumentenwacht 

een landelijke, centraal opgezette organisa-

tie. Maar al gauw spoelde hier de decentrali-

satiegolf overheen. Dat was in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw. Sindsdien 

wordt het reilen en zeilen van elke monu-

mentenwacht in belangrijke mate bepaald 

door (afspraken met) het desbetreffende 

In de tweede plaats beperken we ons tot 

een eenvoudige organisatiestructuur (zie 

ook kadertekst) en een dienende rol. We 

zijn een lichte koepelorganisatie, zonder 

centraal kantoor. We houden ons alleen 

bezig met wat in ieders belang is. Elk goed 

idee is welkom, in het bijzonder als je het 

ook zelf wilt uitvoeren! De VPMN stimuleert 

en faciliteert, maar stuurt niet aan. Wat 

gezamenlijk kan, doen we gezamenlijk. 

Waar de activiteiten of meningen uiteen-

lopen, vaart ieder zijn eigen koers.”

Is er veel om gezamenlijk 
mee bezig te zijn?
“Heel veel. De overeenkomsten tussen de 

Nederlandse monumentenwachten zijn 

namelijk vele malen groter dan de verschil-

len. Bovendien proberen we om, waar daar 

draagvlak voor is, de eenheid en de samen-

werking te versterken. Zo kan elke monu-

mentenwacht voortaan eerstelijns advies 

geven op het gebied van gebouwd, archeo-

logisch en groen erfgoed, en historische 

Karel Geijzendorffer, voorzitter VPMN, over het nieuwe samenwerkingsverband van monumentenwachten:

Monumenten-
liefhebber van huis uit

Karel Geijzendorffer stu-
deerde in Delft bouwkunde 
(specialisatie architectuur 
en restauratie) en behaal-
de tevens zijn doctoraal 
bedrijfskunde. Hij werkte 
zes jaar aan de stadsver-
nieuwing in Rotterdam 
en werd toen directeur 

gemeentewerken in Veendam. Uit zowel profes-
sionele als persoonlijke betrokkenheid zette hij 
zich hier langdurig in voor monumentenbeleid. 
Ook vertegenwoordigde hij de provincie Gronin-
gen in de voormalige Vereniging Monumenten-
wacht Nederland. “In 2013, toen ik met pensioen 
ging, ben ik daarvan secretaris geworden. Aan-
vankelijk met het doel de organisatie te behou-
den. Toen dat niet haalbaar bleek, hebben mijn 
medebestuurders en ik het faillissement zo goed 
mogelijk afgewikkeld en achter de schermen de 
basis gelegd voor de nieuwe vereniging.”

provinciebestuur. Dat heeft tot gevolg 

gehad dat er  — los van het ‘basispakket’, 

dat overal nagenoeg hetzelfde is — nogal 

wat verschillen zijn ontstaan tussen de 

activiteiten, de organisatiestructuren en de 

‘culturen’ van de diverse organisaties.

De voormalige Vereniging Monumenten-

wacht Nederland had tot doel de Neder-

landse monumentenwachten over de volle 

breedte te faciliteren, met al hun onderlinge 

verschillen. Daarvoor beschikte ze over 

enkele vaste krachten, maar het was niet-

temin een bijzonder moeilijke opgave. 

Toen er door diverse oorzaken financiële en 

organisatorische problemen ontstonden, 

bleek de bestaande structuur niet te hand-

haven. Er was maar één oplossing mogelijk: 

terug naar de basis.”

Wat houdt dat in?
“In de eerste plaats dat we ons als VPMN 

nadrukkelijk en uitsluitend richten op de 

kerntaak van Monumentenwacht. Deze 

core business bestaat uit het inspecteren van 

objecten, het uitvoeren van beperkte onder-

houdsmaatregelen en klein herstelwerk, 

het rapporteren van onze bevindingen en 

het adviseren over een doelmatige instand-

houding. Als non-profitorganisaties doen 

we dat volstrekt onafhankelijk, dus niet 

gebonden aan commerciële partijen zoals 

archi tecten, adviesbureaus en aannemers.

Parallelsessie over de VPMN tijdens 

ontmoetingsdag in Arnhem
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‘Het uitgangspunt is terug    naar de basis’

interieurs. Niet elke organisatie heeft voor 

elk specialisme een deskundige in dienst, 

maar door gebruik te maken van elkaars 

expertise, kan elke monumentenwacht het 

complete pakket aanbieden.”

Wat heeft de VPMN zoal aan 
plannen?
“Laat ik eerst zeggen dat we na de zomer 

ons strategisch plan klaar willen hebben. 

Daarin zal staan op welke onderwerpen we 

ons gaan richten en hoe we die gaan aan-

pakken. De details zijn nog niet bekend, 

maar de grote lijn wel.

Een belangrijk punt is dat we ons ten 

opzichte van grote, landelijke partners als 

één partij willen kunnen opstellen. Als we 

bijvoorbeeld gezamenlijk een opdracht 

kunnen krijgen van een overheidsdienst of 

beheerinstelling, moet een handtekening 

van de VPMN volstaan. Voor partners is dat 

veel aantrekkelijker dan afspraken maken 

met diverse provinciale organisaties. 

Binnen de VPMN verdelen we het werk, 

waarbij elke monumentenwacht levert 

waar ze goed in is. Dat vraagt uiteraard 

zorgvuldige onderlinge afstemming, maar 

het bevordert ook de samenwerking.

Een andere speerpunt is de ontwikkeling en 

verspreiding van kennis. Met name op het 

gebied van effectief inspecteren en 

instandhoudingstechniek, maar het kan bij-

voorbeeld ook gaan over automatiserings-

vraagstukken. Het Inspectiehandboek blijft 

ons kroonjuweel. Het werk aan dit omvang-

rijke kennisdocument gaat onder de VPMN 

gewoon door. Een andere manier om kennis 

uit te dragen  en tegelijk de onderlinge 

banden te versterken,  is het organiseren 

van jaarlijkse ontmoetingsdagen. Afgelopen 

oktober is de eerste gehouden in het Open 

Lucht Museum in Arnhem, georganiseerd 

door Monumentenwacht Utrecht. Aan-

staande november organiseren de monu-

mentenwachten van Zuid-Holland en 

Zeeland samen de tweede, in Dordrecht.

Een paar ingewikkelder onderwerpen zijn 

kwaliteitsborging en certificering. Dat geldt 

ook voor het voor derden beschikbaar 

maken van onze gezamenlijke monitoring-

gegevens over de onderhoudstoestand van 

monumenten. Het voert hier te ver daarop 

in te gaan, maar binnen de VPMN krijgen 

dergelijke onderwerpen de aandacht van 

de mensen die er het best in thuis zijn.”

Zijn er ook plannen bij waar 
de abonnee direct iets van gaat 
merken?
“Ja. We willen bijvoorbeeld nadrukkelijker 

inspelen op het veranderende profiel van ‘de’ 

monumenteigenaar en diens behoeften. 

Een beetje zwart-wit gesteld zien we dat de 

klassieke, rustige, wat oudere en op papier 

ingestelde abonnee plaats begint te maken 

voor de modernere, minder geduldige en 

digitaal georiënteerde eigenaar, die vaker 

behoefte heeft aan deelproducten. Het 

dienstenaanbod van monumentenwachten 

zal daar op termijn aan worden aangepast.

Dat geldt ook voor de communicatie met 

onze klanten. De eerste stap op dit gebied 

betreft het (her)ontwikkelen van de geza-

menlijke website www.monumentenwacht.

nl. Daarnaast willen we onderzoeken hoe 

we onze abonnees het best van dienst 

kunnen zijn met de informatievoorziening. 

Structuur VPMN
Binnen de VPMN levert elke aangesloten monu-
mentenwacht één vertegenwoordiger. Drie à vier 
keer per jaar komen deze afgevaardigden bijeen 
om tijdens de algemene ledenvergadering hoofd-
zaken te bespreken en afspraken te maken.
Het driekoppige dagelijks bestuur is verantwoor-
delijk voor de lopende zaken. Naast voorzitter 
Karel Geijzendorffer bestaat dit uit secretaris 
Jacques Akerboom, directeur van Monumenten-
wacht Noord-Brabant, en penningmeester 
Andries Ponsteen, tot september 2015 directeur 
van Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door 
diverse werkgroepen. Er is een redactie-
commissie die toeziet op de verdere ontwikke-
ling van het Inspectiehandboek.
De VPMN heeft geen eigen bureau of medewer-
kers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de aangesloten monumentenwachten en 
incidenteel door ingehuurde experts.

Penningmeester Andries Ponsteen (links) en voorzitter Karel 

Geijzendorffer onthullen een VPMN-banner

>  lees verder op 
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Daarbij liggen vele mogelijkheden open. 

Papieren en digitale media hebben elk hun 

voor- en nadelen. In de komende maanden 

willen we proberen gezamenlijk de opti male 

keuze te bepalen.”

De VPMN wil ook het algemeen 
belang van ‘het instituut 
Monumentenwacht’ behartigen. 
Is het moeilijk om daarvoor de 
juiste contacten te vinden en te 
onderhouden?
“Nee, dat valt wel mee. Maar het is wel lastig 

om met een dagelijks bestuur van slechts 

drie leden alle ontwikkelingen op de voet te 

volgen, telkens alert te reageren en waar 

nodig nieuwe initiatieven aan te jagen. 

Daarom zijn de taken verdeeld en is ook 

een belangrijk deel van dit werk bij de leden 

neergelegd. Elke monumentenwacht 

houdt voor één of enkele onderwerpen de 

vinger aan de pols. Dat werkt goed. Van elke 

deelnemer wordt iets verwacht. Dat maakt 

de betrokkenheid groter. Wat dat betreft 

zijn we nu meer een echte vereniging.”

Wat is tot slot de belangrijkste 
waarde die de VPMN wil 
uitdragen?
“Daar is geen twijfel over mogelijk: dat 

monumentenwachten niet alleen deskun-

dige en betrouwbare organisaties zijn, maar 

dat ze bovenal volledig onafhankelijk zijn. 

In een wereld waar steeds meer zorg en 

verantwoordelijkheid wordt overgelaten 

aan marktpartijen, is het geruststellend als 

je kunt terugvallen op de onafhankelijke 

basis die Monumentenwacht biedt. Wij kij-

ken uitsluitend naar wat van belang is voor 

een sobere en doelmatige instandhouding 

van ons erfgoed. Daar ligt onze kracht en 

dat moet absoluut zo blijven.”

Parallelsessie over duurzaamheid

 >  vervolg van 
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Wetenschappers bevestigen belang van Monumentenwacht:

Door de jaren heen hebben uiteenlopende 

onderzoeken en berekeningen op zijn minst 

aannemelijk gemaakt dat tijdig preventief 

onderhoud uitvoeren de meest efficiënte en 

‘ Inspecteren is 
essentieel voor 
preventieve 
conservering van 
gebouwd erfgoed’

Het werk van Monumentenwacht draagt aantoonbaar bij aan de conditie van het 

Nederlandse monumentenbestand. Door de periodieke inspecties en het daaruit voort-

vloeiende (preventieve) onderhoud worden bovendien kosten beperkt. Verder vergroten 

de inspecties de veiligheid van historische gebouwen, zowel voor eigenaren als publiek.

Voor Monumentenwacht zijn deze positieve uitspraken niet zo’n verrassing. Maar het 

is wel erg plezierig als het belang van je werk zo nadrukkelijk wordt bevestigd door 

gerenommeerde instituten als TU Delft en TNO. Op initiatief van Monumentenwacht 

Noord-Brabant voerden zij wetenschappelijk onderzoek uit in deze provincie. De uitkom-

sten mogen representatief worden verondersteld voor het gehele land.

effectieve manier is om monumentale 

objecten in stand te houden. Het is echter 

voor het eerst dat twee samenwerkende 

onderzoeksinstituten een Failure Mode en 

Effect Analyse hebben uitgevoerd op panden 

die door Monumentenwacht worden 

geïnspecteerd en waaraan wel of juist geen 

preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Bij 

zo’n analyse worden faal- en aantastings-

mechanismen in beeld gebracht en wordt 

gekeken welke gevolgen deze (zouden) 

hebben als er niet wordt ingegrepen.

De onderzoekers concluderen dat uit de 

analyse duidelijk naar voren komt dat aan-

vankelijk kleine gebreken grote gevolgen 

kunnen hebben. Het rapport stelt: “Een 

belangrijk deel van de meerwaarde van 

Monumentenwacht komt dan ook tot 

uiting in het vroegtijdig signaleren van dit 

soort gebreken, waardoor tijdig onder-

houds- of restauratiekosten worden 

bespaard en tegelijk erfgoedwaarden beter 

Monumentenwacht komt op plaatsen die voor anderen 

onbereikbaar zijn.
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Wetenschappers bevestigen belang van Monumentenwacht: in stand blijven. Het niet-tijdig signaleren 

en ingrijpen kan in sommige gevallen al 

binnen één tot twee jaar tot een compleet 

verlies van het betreffende onderdeel 

leiden. Het monitoren zoals Monumenten-

wacht dat doet, door middel van regel-

matige visuele inspecties, vervult een 

belangrijke rol binnen de preventieve 

conservering van het gebouwde erfgoed.”

Meerwaarde
De onderzoekers stellen vast dat de inspec-

ties door Monumentenwacht niet alleen 

noodzakelijke onderhoudsmaatregelen 

bevorderen; ze gaan ook tegen dat eigena-

ren onnodige maatregelen laten uitvoeren. 

Verder worden als meerwaarden genoemd: 

het controleren van de kwaliteit van de 

uitvoering van ingrepen; het feit dat Monu-

mentenwacht (zonder steigers) op plaatsen 

komt waar anderen niet komen en dus 

zaken waarneemt die vanaf de grond niet 

zichtbaar zijn; de onafhankelijkheid van de 

organisatie; en het werken tegen lage 

kosten, waardoor de drempel ook voor par-

ticuliere eigenaren niet te hoog is. Vanwege 

de actuele monitoringgegevens (over de 

onderhoudstoestand van de aangesloten 

objecten) is Monumentenwacht tevens van 

groot belang voor beleidsmakers.

Brede aanpak
Het onderzoek wordt enerzijds gekenmerkt 

door een brede aanpak. Zo zijn er inspecties 

uitgevoerd door monumentenwachters én 

bouwkundig geschoolde studenten. Er zijn 

interviews gehouden met monumenten-

wachters en uiteenlopende betrokkenen 

uit de monumentenwereld. Ook werden 

eigen waarnemingen vergeleken met 

bestaande monitoringgegevens.

 

Anderzijds moest de omvang van het 

onderzoek worden beperkt (de diversiteit 

in monumenten en mogelijke schades is 

immers eindeloos). Daarom hebben de 

onderzoekers zich gericht op de meest 

relevante problemen uit de praktijk van 

Monumentenwacht. Deze zijn geordend in 

vier categorieën, met elk een eigen termijn 

om in te grijpen.

Aanbevelingen
De onderzoekers besluiten hun rapportage 

met enkele aanbevelingen. Zo wordt gead-

viseerd te streven naar een meer integrale 

benadering, waarbij schadepatronen 

nadrukkelijker met elkaar in verband wor-

den gebracht. Daarnaast wordt aangeraden 

nog meer aandacht te schenken aan de ver-

moedelijke oorzaak/oorzaken van schade. 

Dit helpt voorkomen dat een monument-

eigenaar herstelwerk laat uitvoeren dat 

slechts tijdelijk effect heeft. Andere sug-

gesties zijn om zo veel mogelijk uniformiteit 

te brengen in de terminologie voor het 

omschrijven van schades en om een data-

bank met schadepatronen te gaan ontwik-

kelen. Monumentenwacht onderzoekt hoe 

de aanbevelingen in praktijk kunnen worden 

gebracht.

Het rapport ‘Het belang van Monumentenwacht’ door 

prof. ir. Rob van Hees, Dott. Silvia Naldini en dr. Timo Nijland, 

is in te zien op www.mwnb.nl/_database/belangMW.pdf.

Boek over 
vakwerk-
bouw
De Limburgse vakwerk-
boerderijen zoals we 
die nu kennen, met hun 
zwartgebeitste balken en witgekalkte vlakken, 
zijn het resultaat van een eeuwenoude bouw-
traditie. Daarbij wordt van balken een skelet 
gemaakt, waarna de tussenruimtes worden 
gevuld met een vlechtwerk van takken. Dit 
wordt vervolgens afgestreken met een mengsel 
van stro, leem en een scheutje koeienurine.
In het recent verschenen boek Vakwerkbouw  
600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Lim-
burg en omstreken vertelt monumentenzorger 
en (bouw)historicus Coen Eggen zo ongeveer 
alles wat er over dit onderwerp te vertellen valt. 
Tientallen jaren literatuuronderzoek en veel 
veldwerk leverden verrassende inzichten en 
prachtig beeldmateriaal op. Het boek telt 264 
pagina’s en kost € 29,50 (ISBN 9789460042485). 
Kijk voor een indruk op https://issuu.com/
vantilt/docs/inkijkexemplaar_vakwerkbouw.

Veilig én esthetisch 
verantwoord
Monumenten moeten in veel gevallen minstens 
zo goed worden beveiligd als andere gebouwen. 
De historische sloten en vergrendelingen zijn 
echter niet altijd berekend op de huidige 
inbraaktechnieken. Helaas worden dan nogal 
eens zonder veel nadenken moderne beveili-
gingsoplossingen toegepast. Deze zijn weliswaar 
functioneel, maar vallen visueel uit de toon in de 
historische context. Om aan het dilemma tussen 
veiligheid en esthetiek tegemoet te komen, biedt 
de markt een toenemend aanbod betrouwbaar 
veiligheidsbeslag met een historische uitstraling. 
Houd dit in gedachten als u plannen maakt om 
uw monument (beter) te gaan beveiligen.

De Limburgse vakwerk-
boerderijen zoals we 
die nu kennen, met hun 
zwartgebeitste balken en witgekalkte vlakken, 

Als er geen passend materiaal in de handel is, kan de smid soms 

uitkomst brengen

Veiligheid niet onderschatten
De onderzoekers van TU Delft en TNO noemen met nadruk het belang van het 
monumentenwachtwerk voor de veiligheid van eigenaar en publiek. Over dit vaak 
onderbelichte aspect schrijven zij: “Monu-
mentenwacht vervult een buitengewoon 
belangrijke rol als het gaat om het tijdig 
constateren van gevaarlijke gebreken; 
gebreken die door hun ernst in combina-
tie met de plaats waar ze voorkomen, een 
hoog veiligheidsrisico voor gebruikers en 
overig publiek kunnen betekenen.”
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Omdat er ook in het buitenland veel belangstelling is voor de 

werkwijze van Monumentenwacht, is een Engelstalige versie 

van het rapport beschikbaar.
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Glas meeschilderen
De overgang tussen glas en kozijn 
is per definitie een gevoelige plek. 
Welke klassieke of moderne hulp-
materialen ook worden gebruikt 
(stopverf, glaslatten, kit, tape), altijd 
dreigt het gevaar van vochtindrin-
ging. Om dit te beperken, behoren 
bij schilderwerk eventuele naden te 
worden ‘dichtgesopt’. Hiervoor 
wordt lijvige verf gebruikt (verf die 
door verdamping van het oplosmid-
del wat dikker is geworden). Boven-
dien wordt er verf (van normale 
dikte) enkele millimeters over het 
glas heen geschilderd. Dit moet niet 
alleen aan de buitenkant gebeuren, 
maar ook aan de binnenzijde. Voor-
al bij enkel glas treedt in verwarm-
de vertrekken namelijk gemakkelijk 
condensvorming op. Een goede 
afdichting met verf voorkomt dat 
condenswater de sponning binnen-
dringt en rotting van het raamhout 
veroorzaakt.

Behouden is beter dan herstellen, herstellen is beter dan vervangen. Dat geldt in het bijzonder voor 

historische vensters, met hun karakteristieke roedenverdeling en beglazing. Zorgen over comfort en 

de energierekening? Klassieke maatregelen kunnen het warmteverlies vaak aanzienlijk beperken 

zonder het oorspronkelijke ontwerp aan te tasten. Daarnaast komen enkele aanpassingsmaatregelen 

en oplossingen met isolerend enkel glas in aanmerking.

Het gebeurt helaas nog al te vaak. De eige-

naar van een historisch bouwwerk stelt vast 

dat de oorspronkelijke vensters slecht zijn 

geworden. Hij geeft een aannemer opdracht 

ze te vervangen. Een paar weken later 

verdwijnen de plaatselijk aangetaste grenen 

kozijnen met hun slanke, geprofileerde 

roeden en rechthoekige, bobbelige ruitjes 

in de container. De vrijgekomen ruimte is 

ingenomen door een robuuste constructie 

van meranti, met balken in plaats van roe-

den en vierkante ramen van dik dubbel 

glas. Het kan er weer jaren tegen en dat is 

erg genoeg.

Kozijnen met deuren, vensters en/of luiken 

bepalen meer dan enig ander element het 

karakter van een gebouw. Hun voorkomen is 

sterk bepaald door de materialen en technie-

ken die in de bouwtijd beschikbaar waren en 

door de destijds heersende smaak (bouw-

stijl). Wie historisch materiaal klakkeloos 

vervangt door een eigentijdse constructie, 

pleegt karaktermoord op zijn waardevolle 

bezit. ‘Onherstelbaar gerestaureerd’, 

verzuchten de insiders dan.

Maar genoeg gemoraliseerd. Hoe kan het 

beter? Ten eerste natuurlijk door historische 

constructies die in goede conditie verkeren, 

zo te houden. Dat betekent kozijnen en 

vensters regelmatig schoonmaken (zonder 

agressieve middelen), bijtijds schilderen en 

beweegbare delen smeren. Daarnaast is het 

van belang om op het moment dat delen 

gaan klemmen of er juist kieren ontstaan, de 

timmerman in te schakelen. Tijdig schaven, 

opdikken of een scharnier herstellen voor-

komt slijtage, ongemakken en gevolgschade.

Als kozijnen en/of vensters in slechte staat 

verkeren, zijn ingrijpender maatregelen 

nodig. Maar een aangetaste plek of een weg-

gerotte onderdorpel betekent beslist niet 

dat het hele venster of kozijn moet worden 

vervangen. Een vakman kan houtwerk zoda-

nig aanhelen (nieuwe delen inzetten) dat de 

constructie weer lange tijd mee kan. Bedenk 

hierbij dat de houtkwaliteit van historische 

vensters vaak vele malen beter is dan die van 

nieuwe kozijnen. Aanhelen met een goede 

houtkwaliteit is daarom vaak de beste optie.

Als vervanging onvermijdelijk is, laat dan bij 

voorkeur kozijnen en vensters plaatsen die 

qua afmetingen, indeling en detaillering zo 

veel mogelijk overeenkomen met het origi-

neel. Leg hiertoe alle maten nauwkeurig 

Over roeien en ruiten, 
binnen en buiten

Probeer die verkleurde, bobbelige historische beglazing te behouden

Kozijnen met vensters en luiken bepalen meer 

dan enig ander element het karakter van een gebouw.
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vast, inclusief de toegepaste profielen. Een 

replica, vervaardigd uit een goede hout-

soort en volgens klassieke (verbindings)

technieken, is weliswaar kostbaarder dan 

een standaardraam, maar ‘de winst’ voor 

uw monument is niet in geld uit te drukken.

Wel of geen isolerend glas?
Isolerend glas reduceert de uitstraling van 

warmte. Daarom is het comfortabel en 

dringt het de stookkosten terug. Het kan 

bovendien geluidsoverlast beperken. Bij 

het treffen van isolatiemaatregelen aan 

monumenten moet het uitgangspunt zijn 

dat historische vensters behouden blijven. 

Deze constructies zijn in het algemeen  

echter niet berekend op relatief zwaar en 

dik (dubbel) isolatieglas. De nieuwere,  

dunne vormen van ‘monumentenglas’  

kunnen wel een oplossing bieden.

Als eerste stap moet worden bepaald of  

isolerende beglazing werkelijk noodzakelijk 

is. Bedenk hierbij dat goed sluitende vensters 

(kierdichting) in combinatie met eveneens 

goed sluitende buiten- en/of binnenluiken 

en eventueel dikke gordijnen ook een hoog 

isolerend effect hebben.

Een andere optie is het plaatsen van achter-

zetramen (naar binnen draaiend en/of  

uitneembaar). Er ontstaat dan een ruime 

‘luchtspouw’ met een hoge isolatiewaarde. 

Achterzetramen vormen een toevoeging 

die de historische constructie niet noemens-

waardig schaadt. Om geen afbreuk te doen 

aan het aanzien van de vensters, moet de 

indeling van achterzetramen overeen-

stemmen met die van de originele vensters.

Het gebruik van voorzetramen (aan de  

buitenzijde) wordt afgeraden. In de eerste 

plaats omdat zij het onmogelijk maken het 

vertrek nog te ventileren. In de tweede 

plaats omdat ze een wezenlijke verandering 

van het uiterlijk van het gebouw teweeg-

brengen. Bij beschermde monumenten is 

een vergunning vereist voor het aanbrengen 

van voorzetramen.

Oplossingen met ‘normaal’ dubbel of  

driedubbel isolerend glas zijn vanwege hun 

dikte en aanzien vrijwel nooit acceptabel bij 

monumenten. ‘Monumentenglas’, in de 

vorm van enkel glas met een warmtereflec-

terende coating of in de vorm van dun dub-

bel glas met een gasspouw van circa 3 mm, 

kan wel een goede oplossing zijn. Dankzij 

de beperkte dikte (3 - 10 mm) kunnen  

dergelijke ruiten in veel gevallen worden 

toegepast in historische sponningen. 

Monumentenglas is bovendien leverbaar in 

varianten met een historische uitstraling.

Breed oriënteren
Over het (verantwoord) toepassen van iso-

lerend glas in monumenten valt veel meer 

te zeggen dan in dit korte bestek mogelijk 

is. Daar komt bij dat er regelmatig nieuwe 

en beter passende oplossingen worden 

ontwikkeld. Het belangrijkste is dat u zich 

afvraagt in welke mate het glas in uw 

monument moet isoleren. Ga vervolgens 

op zoek naar een toepassing die het aan-

zien van uw monument zo min mogelijk 

verstoort. Vaar daarbij niet blind op het  

eerste het beste advies, maar neem de tijd 

om u breed te oriënteren. Nuttige basis-

informatie vindt u onder meer in uitgave 43 

‘Vensterglas’ uit de reeks Gidsen Techniek 

van de Rijksdienst voor het Cultureel  

Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl, onder 

Publicaties). Vanzelfsprekend kan ook 

Monumentenwacht u op weg helpen.
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Historisch glas behouden
Lang geleden kon glas maar in kleine opper-
vlakken worden vervaardigd. Het was pure 
noodzaak om de ruitvormige stukjes (daar komt 
het woord vandaan) met loden strips tot een 
groter geheel te maken. Geleidelijk aan konden 
grotere glasoppervlakken worden geprodu-
ceerd. Omdat lood te weinig draagkracht bood, 
werden toen houten roeden toegepast. Naar-
mate de glasoppervlakken groter werden, werd 
de roedenverdeling ruimer, totdat deze in het 
begin van de twintigste eeuw volledig verdween.
Behalve de omvang is ook de aard van het glas 
veranderd. In tegenstelling tot het huidige, vol-
komen strakke vlakglas, heeft historisch glas 
een ietwat bobbelige structuur. Bovendien kan 
het in de loop der tijd verkleuren; onder invloed 
van zonlicht ontstaat soms een paarse gloed.
Het is volkomen begrijpelijk dat de komst van 
strak, kleurloos glas in onbeperkte afmetingen 
voor veel toepassingen als ideaal gold. Bij monu-
menten is het echter de kunst historisch glas, 
met zijn unieke eigenschappen, zo lang mogelijk 
te handhaven. Mocht u er toch van afwillen, sla 
het dan niet stuk, maar bied het voor hergebruik 
aan bij bijvoorbeeld Monumentenwacht of een 
depot voor historisch bouwmateriaal.

Bij toepassing van achterzetramen ontstaat een brede 

luchtspouw; aan de buitenzijde verandert niets, behalve dat 

de roeden weerspiegelen in het achterzetraam.
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Monumentenwacht Groningen meer 
dan 40 jaar goed voor onroerend goed!
Op 1 september 1976 ging een zelfstandige monumentenwachtorganisatie voor Groningen en Drenthe 

van start. Met twee Groningse monumentenwachters en een eigen inspectiebus. Daarom vieren we 

dit jaar ons 40-jarig jubileum. Maar eigenlijk waren drie jaar eerder al de eerste stappen gezet op het 

toen nog volledig nieuwe terrein van inspecteren, repareren, rapporteren en adviseren. Vandaar dat 

we zeggen: Monumentenwacht Groningen meer dan 40 jaar goed voor onroerend goed!

Op 23 februari 1973 werd de Stichting 

Monumentenwacht Nederland opgericht. 

Uit dit in Friesland gestarte initiatief 

ontstonden geleidelijk in elke provincie 

activiteiten. Zo werden in hetzelfde jaar in 

Groningen al acht kerken bezocht. Deze 

inspecties in Oostwold, Wedde, Bierum, 

Leermens, Zuidwolde, Rottum, Stitswerd 

en Holwierde werden uitgevoerd door 

medewerkers van de afdeling Friesland. 

Aardig detail: de inspecties werden aange-

kondigd aan de plaatselijke kerkvoogdijen, 

Woldendorp. Sinds 1995 werken alle 

monumentenwachters vanuit een loods in 

Aduard. Deze biedt onderdak aan de 

inspectie bussen en is voorzien van een 

kantoorruimte, een kantine en mogelijk-

heden voor materiaalopslag.

Sinds 2002 zijn de directie en administratie 

van Monumentenwacht Groningen geves-

tigd in Pakhuis Libau in de Groningse binnen-

stad. Hier zijn ook stichting Libau en Libau 

Steunpunt Cultureel Erfgoed gehuisvest. 

Met Libau vormt Monumentenwacht een 

personele unie: beide organisaties hebben 

hetzelfde bestuur. Sinds 19 mei 2016 staat 

dit onder voorzitterschap van de heer Sipke 

B. Swierstra, tevens burgemeester van 

Veendam (links op foto voorpagina).

De belangrijkste doelstelling bij de oprich-

ting van de Stichting Monumentenwacht was 

het voorkomen van verval van historische 

bouwwerken door het nemen en stimuleren 

van preventieve maatregelen.

Destijds ging men ervan uit dat deze maat-

regelen vooral gericht zouden zijn op het 

buiten het bouwwerk houden van hemel-

water. Wat toen moeilijk was te voorzien, is 

dat onze aandacht anno 2016 in minstens 

dezelfde mate uitgaat naar de gevolgen van 

de gaswinning voor het cultureel erfgoed. 

Er kan in veertig jaar veel veranderen.

maar of de inspecteurs op 20, 21 of 22 mei 

zouden verschijnen, kon men destijds niet 

met zekerheid zeggen.

Medio 1976 was het aantal abonnees in 

Groningen en Drenthe zodanig toegenomen, 

dat het tijd werd eigen monumenten-

wachters en een eigen inspectiebus te gaan 

inzetten. Om dat mogelijk te maken, werd 

per 1 september 1976 een zelfstandig 

opererende monumentenwacht voor 

Groningen en Drenthe opgericht.

Aduard werd de thuisbasis. De reden 

daarvoor was simpel: de recent in dienst 

genomen heren Bijsterveld en Hoogeveen 

waren beiden woonachtig in dit historische 

kloosterdorp. Een voormalige brandweer-

garage diende als stalling voor de inspectie-

bus en de opslag van reservematerialen.

Een abonnement kostte 75 gulden. De opzet 

was dat er twee maal per jaar een monumen-

tenwachter zou langskomen om het pand te 

inspecteren en zo nodig kleine herstelwerk-

zaamheden te verrichten. De secretaris/

penningmeester van het bestuur verwerkte 

de aantekeningen van de wachters tot 

inspectierapporten, maakte de nota’s op en 

verzorgde de financiële boekhouding.

Door de jaren bleef het aantal abonnees 

toenemen. Hoewel monumentenwachters 

uit Drenthe regelmatig bijsprongen, moest 

in 1988 een tijdelijke abonneestop worden 

ingevoerd. Men kon zich nog wel aanmel-

den, maar de eerste inspectie werd pas 

geruime tijd later uitgevoerd. In 1989 werd 

het hoognodige tweede inspectieteam 

aangesteld. Dit ging opereren vanuit 

Bij de voorpagina: Directeur van Libau en Monumentenwacht 

Groningen Theo Hoek, rechts op de foto, overhandigt het 

boek Monumenten onderhouden aan de nieuwe voor-

zitter Sipke B. Swierstra.

Ina Lusthof dook in het archief

Hoge der a 5 -  9712 AC  Groningen
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