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Monumentenwacht begeleidt
werk aan Doopsgezinde Kerk

Monumentenwacht 
doet meer

Denken over 
drones

Historische 
houten trappen

Restauratie-
kwaliteit

Al jaren inspecteerde Monumentenwacht Groningen het kerkgebouw van de Doopsgezinde 

Gemeente, midden in de Groninger binnenstad. Inclusief de twee aangrenzende woonhuizen 

en enkele andere panden. Maar met de adviezen gebeurde niet al te veel. Totdat de kerk-

gemeente een nieuwe beheerraad kreeg. Op initiatief van Pieter Westra, eerst secretaris en 

vervolgens penningmeester, ontwikkelde Monumentenwacht een tienjarenonderhouds-

plan. Vervolgens begeleidde Monumentenwacht, in nauwe samenwerking met de beheer-

raad, de voor bereiding en de uitvoering van twee omvangrijke restauraties.

“Kijk, zo zien we het graag”, zegt Monumen-

tenwacht-adviseur Jan Kuik, op de steiger 

rond de twee woonhuizen voor de kerk. Hij 

wijst op de stroken lood waarmee een hoek-

keper tussen twee dakvlakken is afgewerkt. 

“Het lood is voldoende breed en zwaar én de 

uiteinden van de stroken zijn aan elkaar 

gefelst. In elkaar gerold als het ware. Daar-

door ontstaat een hechte verbinding, waar de 

wind geen vat op heeft. Toen ik hier zes jaar 

geleden voor het eerst kwam, dacht ik eerlijk 

gezegd: wat een zootje. Overal lapwerk. Maar 

moet je nu zien. Schitterend toch?”

Dat laatste kan een leek bevestigen. Strakke 

pannendaken, verankerd met talloze haak-

jes, royale loodslabben, keurige loketten, 

zorgvuldig bijgewerkt voeg- en pleisterwerk, 

rondom brede zinken goten, nieuwe afvoe-

ren en al het hout en metaal in een glanzen-

de verflaag. Het werk is klaar, de steiger 

wordt afgebroken. Maar er ging heel wat aan 

vooraf.

Pieter Westra schetst het verloop van een 

intensief proces. “Toen ik in 2012 zitting 

nam in de beheerraad, kreeg ik onder 

andere een rapport van Monumentenwacht 

Groningen onder ogen. Daarin werd aan-

bevolen om een aantal onderhoudsmaat-

regelen zo spoedig mogelijk uit te voeren. 

Het rapport was echter al twee jaar oud. Ik 

heb toen voorgesteld een tienjarenonder-

houdsplan plus begroting te laten maken. 

Na enig verkennend onderzoek kwamen 

we daarvoor uiteindelijk ook terecht bij 

Monumentenwacht.”
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Over daken en in torens klimmen. Goten schoonmaken. Rapporten schrijven. En adviseren 

om bijvoorbeeld het voegwerk of het schilderwerk aan te pakken. Dat zijn de activiteiten 

die het woord Monumentenwacht bij de meeste mensen in gedachten brengt. Ze kloppen, 

maar het beeld is lang niet volledig. Monumentenwacht doet nog veel meer.

Monumentenwacht 

Monumentenwachters, medewerkers op 

kantoor en bestuurders merken het regel

matig: niet alleen buitenstaanders, maar 

ook samenwerkingspartners en de eigen 

abonnees hebben vaak geen compleet 

beeld van de diensten die Monumenten

wacht kan leveren. Omgekeerd worden ons 

soms activiteiten toebedacht die we niet 

uitvoeren. Daarnaast is er wel eens verwar

ring over onze rol, positie en bevoegdhe

den. Met dit artikel hopen we het beeld 

compleet te maken en misverstanden weg 

te nemen.

Provinciale stichtingen
Er zijn in Nederland elf monumentenwach

ten. Dit zijn zelfstandige stichtingen en hun 

werkgebied is steeds ‘de eigen provincie’ 

(Overijssel en Flevoland zijn gecombi

neerd). Wie een monument bezit in de pro

vincie X, kan dat alleen aanmelden bij de 

monumentenwacht in die provincie; de 

woonplaats van de eigenaar speelt daarbij 

geen rol.

De indeling naar provincie is een gevolg van  

de decentralisatiegolf in de jaren tachtig. Ze 

heeft voor en nadelen. Door de uiteenlo

pende afspraken tussen de provincies en 

‘hun’ monumentenwacht zijn er tussen de 

monumentenwachten nuanceverschillen 

ontstaan wat betreft de organisatiestruc

tuur, de financiering, het aanbod van speci

fieke diensten en de tarieven. De overeen

komsten zijn overigens vele malen groter.

Basispakket
De kerntaak van elke monumentenwacht 

omvat de volgende activiteiten:

  het inspecteren van de aangemelde 

objecten; bij voorkeur van dichtbij, en 

waar dat om fysieke of veiligheidredenen 

niet mogelijk is, op afstand met bijvoor

beeld een verrekijker;

  het uitvoeren van eenvoudige onder

houdswerkzaamheden tijdens de inspec

tie (bijvoorbeeld het schoonmaken van 

goten, afvoeren en platte daken);

  het uitvoeren van kleinschalig herstelwerk 

en noodreparaties (de dakbedekking weer 

goed leggen, een scheur dichtmaken);

  het beoordelen van de onderhoudstoe

stand en de bevindingen vastleggen in een 

rapportage, waar nodig met toelichting;

  het uitbrengen van een globaal instand

houdingsadvies voor de korte, middel

lange en lange termijn;

  het adviseren over veiligheidsvoorzienin

gen die noodzakelijk zijn om het gebouw 

goed te kunnen inspecteren en om er 

kleinschalige werkzaamheden aan te 

kunnen verrichten;

  het fungeren als eerste aanspreekpunt op 

het gebied van de instandhouding van 

monumenten, onder meer voor vragen 

over bouwkundige, bouwhistorische, 

onderhoudstechnische en financiële 

onderwerpen, en over wet en regelgeving.

Deze zeven activiteiten vormen het ‘basis

pakket’. In alle provincies wordt dit werk 

voor een deel gesubsidieerd door de pro

vinciale overheid; soms voor alle monu

menten, soms alleen voor rijksmonumen

ten. Bij subsidiëring ligt het uurtarief lager 

dan wat in de markt gangbaar is. Over deze 

‘reguliere dienstverlening’ wordt boven

dien geen btw geheven. Monumenten

wacht is namelijk erkend als algemeen nut 

beogende instelling.

Groen, archeo, interieurs
In de afgelopen jaren is het werkterrein van 

Monumentenwacht stapsgewijs verbreed 

naar drie gebieden die nauw aansluiten op 

het vertrouwde terrein van het gebouwde 

erfgoed. Het betreft het verlenen van 

eerstelijnszorg ten behoeve van groene 

monumenten, archeologische monumen

ten en historische interieurs.

Groene monumenten zijn bijvoorbeeld 

stadsparken, historische tuinen, begraaf

plaatsen en landgoederen. Ze omvatten 

niet alleen bomen, struiken en lage 

begroeiing, maar bijvoorbeeld ook paden, 

waterpartijen, bruggen, beelden, kassen en 

andere, meestal kleine bouwwerken. 

Gespecialiseerde monumentenwachters 

kunnen waardevolle elementen en gebre

ken inventariseren, advies geven over een 

doeltreffende instandhouding en verwij

zen naar de juiste specialisten.

Nederland telt talloze archeologische 

monumenten, variërend van hunebedden 

tot prehistorische akkers en van grafheu

vels tot vroege verdedigingswerken. Monu

mentenwacht kan deze objecten, die 

doet meer   dan u denkt
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gevoelig zijn voor vele vormen van aan

tasting, monitoren. Daarbij wordt ook klein

schalig herstelwerk uitgevoerd. Opdracht

gevers zijn vooral overheden en 

instellingen, maar ook particulieren kunnen 

bij ons terecht.

Veel historische gebouwen bezitten niet 

alleen een karakteristiek en fraai exterieur, 

maar ook (restanten van) een bijzonder 

interieur. Helaas realiseren eigenaren, 

gebruikers en instanties zich lang niet altijd 

hoe waardevol deze binnenruimtes zijn; 

 in economisch, maar zeker ook in cultuur

historisch opzicht. Daarnaast ontbreekt 

vaak de kennis voor een juiste instandhou

ding. Sinds enige jaren beschikt Monumen

tenwacht over gespecialiseerde inspec

teurs die eigenaren en beheerders voor 

vele fouten kunnen behoeden en hen kun

nen helpen om hun bijzondere bezit op 

verantwoorde wijze in stand te houden.

Bovenop de vele reeds genoemde activitei

ten verleent een aantal monumentenwach

ten zogeheten aanvullende diensten. Dit 

houdt in dat zij de klant ondersteunen in 

het traject dat volgt op de inspectie. Voor 

nadere informatie wordt verwezen naar  

het secretariaat of de website van de  

desbetreffende monumentenwacht  

(op www.monumentenwacht.nl vindt u  

een overzicht van alle websites).

BRL’s, URL’s en
restauratiekwaliteit
Wie een monument laat restaureren, wil natuurlijk 
dat het werk vakkundig en gedegen wordt uitge-
voerd en dat de historische waarden worden 
behouden of versterkt. Om de gewenste restaura-
tiekwaliteit daadwerkelijk te verkrijgen, is het 
noodzakelijk dat de uitvoerende bedrijven – van 
aannemers tot zelfstandig werkende specialisten    
– hun vak verstaan. Zij kunnen dat aantonen door 
zich te laten certificeren. Daarvoor moeten zij vol-
doen aan een beoordelingsrichtlijn (BRL).
In een BRL hebben de belanghebbende partijen 
gezamenlijk vastgelegd aan welke eisen een proces 
of product moet voldoen om hiervoor een certificaat 
te kunnen verlenen. Een BRL omvat onder meer 
wettelijke, technische en esthetische eisen en een 
omschrijving van de vereiste opleiding of scholing.
BRL’s worden uitgewerkt in uitvoeringsrichtlijnen 
(URL’s). Deze hebben betrekking op een bepaald 
product. Er wordt bijvoorbeeld in beschreven hoe 
iets moet worden vervaardigd, welke materialen 
daarbij zijn toegestaan en hoe een product moet 
worden aangebracht. In een URL staat de kennis 
waarover de vakman moet beschikken.
BRL’s en URL’s voor de restauratiebranche worden 
opgesteld en beheerd door de stichting Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Op 
de website www.stichtingerm.nl is hierover meer 
informatie te vinden, zoals een overzicht van de 
bestaande richtlijnen.
De bestaande URL 4001 ‘Historisch timmerwerk’ is 
onlangs uitgebreid met een module over trappen. 
Deze bevat aanwijzingen voor zowel de vervaardi-
ging van nieuwe trappen als het herstel van bestaan-
de (historische) trappen; zie ook pagina 6/7 van deze 
nieuwsbrief. De uitbreiding is gerealiseerd door een 
werkgroep bestaande uit diverse gespecialiseerde 
partijen, waaronder Monumentenwacht.
Om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie,  
moeten restauraties worden uitgevoerd volgens de 
geldende URL’s. Eigenaren van rijksmonumenten 
kunnen voor meer informatie terecht op www. 

cultureelerfgoed.nl; zoek op ‘dossier Restauratiekwa-
liteit’. Daarnaast zijn er adviserende websites voor 
opdrachtgevers (www.monumentenregie.nl) en voor 
toezichthouders (www.monumententoezicht.nl).

Onafhankelijke positie
Overheden en erfgoedorganisaties moedi

gen monumenteigenaren aan om lid te wor

den van Monumentenwacht. Deze keuze is 

echter geheel vrijwillig. Ook bepaalt uitslui

tend de eigenaar in hoeverre hij adviezen 

van Monumentenwacht ten uitvoer brengt. 

Hij is daarin volledig autonoom.

Monumentenwacht opereert onafhankelijk. 

De organisatie staat volledig los van over

heidsdiensten voor monumentenzorg en is,   

anders dan soms wordt gedacht, in geen 

enkel opzicht verbonden met enige toe

zichthoudende of regelgevende instantie. 

Monumentenwacht gaat dus ook niet over 

vergunningen, verordeningen of subsidies.

Het komt wel voor dat een monumenten

wacht in opdracht van een overheid een 

specifieke taak of een speciaal project uit

voert. Of statistische informatie levert over 

de onderhoudstoestand van monumenten. 

Dit gebeurt dan echter vanuit een neutrale 

positie binnen een duidelijk afgebakend 

kader.

Zowel particuliere monumenteigenaren als 

(erfgoed)instellingen maken gebruik van 

de diensten van Monumentenwacht. Als 

belangrijkste redenen hiervoor noemen zij 

de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en 

deskundigheid van Monumentenwacht.

Vraag bijtijds subsidie aan!
Eigenaren van rijksmonumenten (geen woonhui-
zen) kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2016 
weer voor een periode van zes jaar instandhou-
dingssubsidie aanvragen. Hiervoor zijn een recent 
inspectierapport en een instandhoudingsplan 
nodig. Als u hier nog niet over beschikt, neem dan 
zo spoedig mogelijk contact op met uw monumen-
tenwacht. Gedetailleerde informatie over de sub-
sidieregeling vindt u op www.monumenten.nl.

doet meer   dan u denkt
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Ze kunnen steeds meer en ze zijn steeds beter betaalbaar. Dus wordt het geen tijd dat 

ook Monumentenwacht drones gaat aanschaffen? Handig toch, als je via zo’n ‘vliegen-

de camera’ kunt zien of de pannen recht liggen en de afvoer niet verstopt zit? Het lijkt  

ideaal, maar aan het werken met drones zitten flink wat haken en ogen. 

Monumentenwacht verkent mogelijkheden voor inzet bij inspectie 

Drones zijn 
handig – maar 
lang niet overal

Er is een kans dat monumentenwachten 

binnen enkele jaren drones inzetten voor 

het inspectiewerk. Deze op afstand 

bestuurbare mini-helikopters bieden 

namelijk enkele onmiskenbare voordelen. 

Zo kunnen drones  — mits uitgerust met de 

juiste, hoogwaardige apparatuur — ‘inspec-

teren’ op plaatsen waar je anders moeilijk 

kunt komen. Ook kunnen ze worden uitge-

rust met speciale camera’s om bijvoorbeeld 

warmtebeelden te maken. Daarnaast kun-

nen inspecties met een drone veiliger en 

vaak sneller worden uitgevoerd dan op de 

traditionele manier, met ladders en klimuit-

rustingen. Mooi meegenomen is dat de 

opdrachtgever (live of later) kan meekijken; 

hij kan zelf waarnemen wat anders alleen 

de monumentenwachter ziet.

Toch zullen drones lang niet altijd en over-

al worden ingezet. Dat komt omdat er voor 

het gebruik heel wat beperkingen gelden. 

Vooral van juridische aard. Zo mag er 

onder geen beding worden gevlogen in 

vastgestelde gebieden rond militaire en 

burgerluchthavens. Tesamen beslaan die 

weliswaar niet zo’n heel groot deel van het 

land, maar in deze zones bevinden zich 

wel diverse concentraties van monumen-

ten (de stad Groningen, de Randstad, 

Noord-Brabant, Zuid-Limburg).

Daarnaast moet een drone ten minste  

150 meter afstand houden van onder meer 

aaneengesloten bebouwing, spoorwegen 

en verkeerswegen met een maximumsnel-

heid van 60 km/h of meer. Ook gelden er 

bepalingen voor de vlieghoogte, het con-

tact met de bestuurder en de afstand tot 

vaartuigen, voertuigen en objecten.

Het voorgaande betekent dat het op heel 

veel plaatsen, waaronder alle steden en 

dorpen, niet is toegestaan om monumen-

ten aan de buitenzijde met een drone te 

Brandpreventie  
boerderijen
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
afgelopen voorjaar de brochure ‘Brandpreventie 
voor historische boerderijen’ uitgebracht. Aan-
leiding hiervoor was dat het aantal branden in 
historische boerderijen de laatste jaren lijkt toe 
te nemen. 
De brochure van 16 pagina’s geeft tips om de 
kans op brand te verkleinen en de gevolgen te 
beperken. Op www.cultureelerfgoed.nl is de uitgave 
gratis in te zien en te downloaden. Ook papieren 
exemplaren zijn gratis verkrijgbaar, via info@

cultureelerfgoed.nl.

Instandhoudingsplicht
De Erfgoedwet, die naar verwachting per 1 juli 
2016 wordt ingevoerd, bundelt uiteenlopende 
wet- en regelgeving voor behoud en beheer van 
cultureel erfgoed en bevat daarnaast een aantal 
nieuwe bepalingen. De nu geldende Monumen-
tenwet 1988 wordt voor een deel geïntegreerd in 
de Erfgoedwet. Het resterende deel wordt ver-
werkt in de Omgevingswet, die volgens plan per 
2018 in werking treedt. Samen zullen Erfgoedwet 
en Omgevingswet het fundament vormen voor de 
bescherming van rijksmonumenten.
Een min of meer nieuw element in de Erfgoedwet 
is dat eigenaren van rijksmonumenten nadruk-
kelijker dan voorheen worden verplicht hun bezit 
in stand te houden. De nieuwe bepaling sluit aan 
bij de (beperkte) jurisprudentie op grond van de 
huidige Monumentenwet. Die komt erop neer dat 
een eigenaar die moedwillig zijn rijksmonument 
verwaarloost of beschadigt, tot de orde kan wor-
den geroepen. Er komt geen algemene plicht tot 
regelmatig onderhoud. Meer informatie vindt u 
op www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet.
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Asbest en monumenten
Het gebruik van asbesthoudende materialen is in 

Nederland kort na 1900 op gang gekomen en heeft 

geduurd tot het in 1991 om gezondheids redenen 

bij wet werd verboden. Dit betekent dat in jongere 

monumenten asbesthoudende producten uit de 

bouwtijd kunnen worden aangetroffen. Denk bij-

voorbeeld aan buizen, dakbeschotten, afzuigkap-

pen en brandwerende scheidings wanden. In oude-

re monumenten kan naderhand asbest zijn 

toegepast.

Vraagt u zich af of in uw monument asbesthou-

dende producten aanwezig zijn? Wilt u wellicht 

een verkennend onderzoek? Of overweegt u 

asbesthoudend materiaal te (laten) verwijderen? 

Dan kunt u als eerste stap contact opnemen met 

uw monumentenwacht. Deze kan u waarschijnlijk 

direct antwoord en advies geven en anders een 

speciale inspectie instellen. Ook kan Monumenten-

wacht u vertellen hoe u het best te werk kunt gaan 

als er inderdaad asbest aanwezig is.

De onlangs ingevoerde bepaling dat alle asbest-

daken per 2024 moeten zijn verwijderd, zal voor 

veruit de meeste monumenten geen ingrijpende 

gevolgen hebben. Het gaat hierbij namelijk om 

daken die direct aan weer en wind zijn blootge-

steld, en dus niet om dakbeschotten waar bijvoor-

beeld pannen op liggen.

Op onder meer de websites www.rijksoverheid.nl en 

www.infomil.nl is uitvoerige informatie te vinden 

over het herkennen van asbest en de regels voor 

eigenhandige en professionele verwijdering.

inspecteren. Voor monumentenwachten 

is het inpandige gebruik van drones dan 

ook het meest interessant. Hierop zijn de 

eerder genoemde bepalingen niet van 

toepassing. Vooral bij grote, hoge gebou-

wen, zoals kerken, kan het efficiënt zijn 

om met een drone de bovenste delen van 

het interieur te verkennen. Maar daarvoor 

moet zowel de drone als de aangekoppel-

de apparatuur aan speciale eisen voldoen. 

Zo moet het onbemande luchtvaartuigje 

zeer nauwkeurig bestuurbaar of qua posi-

tie programmeerbaar zijn om het risico 

van beschadiging van het interieur te 

minimaliseren. En de camera moet eigen-

lijk ‘omhoog kunnen kijken’, zodat ook 

gewelven en plafonds te inspecteren zijn.

Om drones professioneel te mogen 

gebruiken, moet aan vele voorwaarden 

worden voldaan. Zo dient de bestuurder 

te beschikken over een ‘pilotenbrevet’. 

Het toestel moet goedgekeurd zijn en op 

de juiste wijze worden onderhouden. 

Uiteraard is een goede verzekering nood-

zakelijk. En bij gebruik buiten moet elke 

vlucht worden aangemeld.

Natuurlijk spelen ook de kosten een rol. 

De aanschaf van een drone van de vereiste 

kwaliteit met de juiste apparatuur en soft-

ware, het verwerven van de vereiste papie-

ren, het opleiden van personeel, 

het onderhoud van de apparatuur en de 

administratie betekenen een investering 

van vele duizenden euro’s. Daar kan winst 

in efficiency tegenover staan. Als een 

gebouw vooraf met een drone verkend is, 

hoeven monumentenwachters alleen te 

gaan kijken op plaatsen waar iets niet in 

orde is. Dat scheelt geklauter en gesleep 

met ladders, en bovendien tijd. Vanwege 

hun beperkte inzetbaarheid valt echter 

nog niet te zeggen of investeringen in 

drones zich terugverdienen. Mogelijk zijn 

(goedkopere) alternatieven aantrekkelij-

ker, zoals geavanceerde verrekijkers 

of uiterst lichtgevoelige camera’s voor 

interieurs.

Samengevat bieden drones enkele onmis-

kenbare voordelen, maar tegelijk gelden er 

nogal wat beperkingen en vergt hun inzet 

aanzienlijke investeringen. Daarom oriën-

teert Monumentenwacht zich gedegen op 

de (on)mogelijkheden voor professioneel 

gebruik en houdt ze de ontwikkelingen 

goed in de gaten. Daarbij niet uit het oog 

verliezend dat een drone wel kan ‘kijken’, 

maar niet kan voelen, ruiken of proeven. 

En al helemaal geen reparaties aan monu-

menten kan uitvoeren. Een monumenten-

wachter op het dak blijft hoe dan ook 

noodzakelijk.

Wat is een drone?
Voor militaire doeleinden worden al lange tijd 
onbemande luchtvaartuigen of drones van uit-
eenlopende afmetingen gebruikt. Sinds enige 
jaren zijn er ook volop relatief kleine drones 
(omtrek circa een halve meter) op de markt voor 
bedrijven en particulieren. Deze bestaan uit een 
lichtgewicht frame, vier of meer door een elek-
tromotortje aangedreven propellors, een moe-
derboard voor de bediening en een accu. Hoe 
meer propellors, hoe stabieler en wendbaarder 
de drone is. Drones kunnen worden uitgerust met  
onder meer camera’s, sensoren en meetappara-
tuur. Vaak vereist dat speciale (en kostbare) soft-
ware.  Drones worden ingezet voor onder meer 
entertainment, beveiliging, hulpverlening, trans-
port en inspectie. Een eenvoudige drone, voor 
hobbymatig gebruik, kost zo’n € 300; de profes-
sionele modellen 10 tot 100 keer zo veel. De web-
site www.drones.nl is een goed startpunt om meer 
te weten te komen over drones.



    |   december 20156

In bijna elk historisch gebouw bevindt zich wel een houten trap. Vaak zelfs meer dan één. De vorm kan 

variëren van een eenvoudige, rechte steektrap tot een ingewikkelde, spiraalvormige constructie rond 

een spil. Voorzien van kunstige leuningen en decoratieve balustrades. Met zowel de ruwe diamanten 

als de pareltjes van schrijnwerkerskunst is iets merkwaardigs aan de hand. Ze krijgen maar zelden de 

zorg die ze verdienen en áls ze worden aangepakt, gaat het vaak te grof.

Historische houten trappen   nooit overhaast herstellen

Misschien komt het omdat mensen er letter-

lijk niet bij (of eigenlijk: op) stilstaan. De trap 

passeer je op weg naar boven of beneden. 

Het is een doorgangsstation. Je kijkt maar 

zelden bewust naar deze zo belangrijke, ver-

bindende constructie. Ook omdat trappen 

zich meestal bevinden in een gang of hal en 

niet in een verblijfsruimte. Je ziet ze alleen 

onbewust. Vluchtig, in het voorbijgaan.

Dat is eigenlijk heel jammer. Want histori-

sche houten trappen zijn bijna altijd met 

veel vakmanschap en vernuft vervaardigd. 

En met kwalitatief hoogwaardige materia-

len. Vaak vormen de eigenlijke trap, de 

leuningen, eventuele bordessen en balus-

trades met hun sierlijke balusters (‘zuiltjes’) 

een kunstig geheel. Het zijn in diverse 

opzichten hoogstandjes: het esthetisch 

ontwerp, het robuuste of juist elegante 

voorkomen en zeker ook het vakmanschap 

waarmee de diverse onderdelen zijn ver-

vaardigd. Dat is onder meer te zien aan de 

toegepaste (hout)verbindingen en aan de 

zogeheten wrong- en kuipstukken. Deze 

gebogen en gedraaide onderdelen zijn op 

zich al een kunstwerk.

Het uiterlijk van een trap geeft aanwijzin-

gen over de tijd waarin een huis of ander 

object is gebouwd. Tenzij de oorspronkelij-

ke trap natuurlijk is vervangen, maar dat 

komt niet zo vaak voor. Trappen en trap-

penhuizen zijn namelijk in aanleg solide 

constructies, bedoeld om lang mee te gaan. 

Wel kunnen er in de loop der tijd allerlei vor-

men van schade en gebreken ontstaan. 

Hierna worden vijf veelvoorkomende oor-

zaken besproken waarop de gebruiker zelf 

invloed heeft. Er wordt niet ingegaan op 

constructieve oorzaken, waarbij bijvoor-

beeld een vloer, muur of bouwdeel verzakt.

1 Normale slijtage
Een trap die veel is gebruikt, is gesleten op 

de plekken waar de voeten worden 

geplaatst. Dit loopspoor is onderdeel van 

de geschiedenis van de trap en draagt bij 

aan de historische waarde en uitstraling.

Door stoten kunnen dutsen, krassen en 

barsten ontstaan in diverse onderdelen van 

de trap. Bij een minder gunstig binnen-

klimaat kunnen houten delen krimpen en 

kan er speling ontstaan in de diverse ver-

bindingen van de constructie. In het alge-

meen vormen lichte beschadigingen en 

scheurvorming geen aanleiding voor ingrij-

pende maatregelen. Bij te veel speling in de 

constructie kan ingrijpen wel nodig zijn.

2 Onjuist gebruik
Veel beschadigingen aan trap, leuningen en 

balustrade zijn het gevolg van overbelas-

ting en stoten, met name tijdens het trans-
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Historische houten trappen   nooit overhaast herstellen

port van grote en zware objecten. Hierbij 

kunnen ook onderdelen (half) losraken. 

Bescherm zulke delen op een manier dat de 

constructie niet verder wordt aangetast. 

Bewaar afgebroken houten onderdelen van 

bijvoorbeeld snijwerk, zodat ze bij gelegen-

heid op vakkundige wijze kunnen worden 

teruggeplaatst.

Zwaar afzetten op leuningen heeft vaak tot 

gevolg dat deze loskomen van de muur of 

anderszins ontwricht raken. Dat kan ook 

gebeuren bij een eventueel ondersteunen-

de balustrade. Laat dergelijke schade bij-

tijds herstellen door een vakkundige tim-

merman of metselaar. Daardoor wordt ook 

voorkomen dat omliggend pleisterwerk 

beschadigd raakt.

3 Verkeerd schoonmaken
Een houten trap die door was, olie, beits of 

verf is beschermd, kan het best droog wor-

den gereinigd met een zachte handborstel 

of een stofzuiger met borstel. Wanneer 

werkelijk nodig, kan de trap worden afge-

nomen met een vochtige doek en worden 

nagedroogd. Agressieve schoonmaak-

middelen zijn altijd uit den boze.

De gang waar de trap op aansluit, wordt in 

veel gevallen gedweild. Hierdoor ontstaat 

gemakkelijk vochtschade aan het onderste 

stootbord en aan de onderkant van de trap-

bomen of de trappaal. Omdat de aanslui-

ting met de vloer of het voegwerk vaak is 

beschadigd, kan dweilwater de constructie 

in trekken. Het vochtige hout trekt schim-

mels en houtborende insecten aan, met 

rotting als gevolg. Voorkom dit door  de 

gang droog te reinigen.

4 Niet de goede bescherming
Een traploper die goed past en door roeden 

stevig op zijn plek wordt gehouden, kan 

bescherming bieden aan het betreden 

gedeelte van de trap. De loper mag echter 

geen harde kunststof basis hebben. Daar-

naast is regelmatig reinigen onder de loper 

belangrijk. Door een schurende werking 

van een te harde onderzijde of bij opge-

hoopt vuil zal de trap juist extra snel slijten. 

Bij (renovatie)werkzaamheden is het nood-

zakelijk een trap van tevoren vakkundig af 

te dekken; en dat uiteraard zonder de trap 

te beschadigen.

Boenwas moet niet te vaak worden aange-

bracht (maximaal drie keer per jaar) en dan 

hoofdzakelijk op de delen waar gelopen 

wordt; voorkom dat er in hoeken en langs 

randen dikke wasophopingen ontstaan, die 

vuil aantrekken en kleurverschillen veroor-

zaken.

5 Fout opknapwerk
Soms worden historische trappen met de 

beste bedoelingen ‘opgeknapt’, maar wor-

den ze feitelijk vernield. Dit is bijvoorbeeld 

het geval als met krabbers, brander, afbijt-

middel of loog de oorspronkelijke afwer-

kingslagen worden verwijderd. Wees hier 

zeer terughoudend mee. Nog desastreuzer 

is het wanneer met een schuurmachine de 

originele detaillering (grotendeels) wordt 

weggevaagd. Ook het gebruik van niet pas-

sende, moderne oplossingen moet worden 

vermeden; denk aan bruislijm, tweecompo-

nentenvulmiddelen, spaanplaatschroeven 

en kozijnpluggen. Zagen, hakken en boren 

in historische houtconstructies is uiteraard 

ook uit den boze; alleen bij deskundig 

herstelwerk kan het verantwoord zijn.

Wat te doen?
De praktijk leert dat er aan bijna elke histori-

sche houten trap wel iets mankeert. Op het 

moment dat u een gebrek of schade vast-

stelt, is de eerste vraag óf u er iets aan moet 

(laten) doen. Vaak is het beter (voorlopig) 

niets te doen en Monumentenwacht advies 

te vragen over de noodzaak om maatrege-

len te treffen. Ga niet in op aanbiedingen 

van bedrijven of klusjesmannen ‘om de 

hele trap grondig aan te pakken’. De kans is 

groot dat er dan belangrijk historisch mate-

riaal verdwijnt en dat het bijzondere karak-

ter van de trap voorgoed verloren is. Als 

vaststaat dat er iets moet gebeuren, is het 

zaak een kundige vakman (bijvoorbeeld 

een restauratietimmerman) of restaurator 

te vinden. Ook hierbij kan Monumenten-

wacht behulpzaam zijn.
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Pieter Westra, penningmeester van de beheerraad van 

de Doopsgezinde Gemeente Groningen

Voor zijn pensionering was Westra direc-

teur van diverse gemeentelijke diensten en 

bestuurder van een woningcorporatie. 

“Daardoor wist ik wel enigszins hoe het er 

in de bouw aan toegaat. Maar het restaure-

ren van een monumentaal pand is toch 

echt iets anders. En zeker het voorberei-

dende traject, met het aanvragen van 

vergunningen, subsidies en allerhande 

procedures. Tot ons grote genoegen kon 

Monumenten wacht ons daarin uitstekend 

ondersteunen.”

“Ten eerste hadden we bouwtekeningen 

nodig. Daarvoor hebben we gezamenlijk 

een geschikte architect gezocht. Vervol-

gens heeft Monumentenwacht het tien-

jarenplan ontwikkeld, met een uitgekiende 

fasering en planning. Na goedkeuring door 

de beheerraad zijn er rijkssubsidie en een 

laagrentende gemeentelijke lening aange-

vraagd. Daarbij speelde ook de planning 

een belangrijke rol. Daarna hebben we in 

samenspraak met Monumentenwacht 

offertes opgevraagd en beoordeeld. Uitein-

delijk heeft Monumentenwacht een bestek 

met werkbeschrijvingen gemaakt. En ze 

zijn tijdens het werk steeds wezen kijken of 

alles goed verliep en of er aanpassingen 

nodig waren. Dat ging trouwens in een heel 

goede sfeer.”

De eerste fase van het onderhoudsplan 

betrof het kerkgebouw zelf, in het bijzon-

der het dak. Dit werk is uitgevoerd in 2014. 

De tweede fase was een stuk ingewikkelder. 

Die had betrekking op de twee woonhuizen 

die als het ware de vleugels van het kerk-

gebouw vormen. Ook hierbij moest veel 

aan het dak worden gedaan, maar daar-

naast was schadeherstel aan de gevels 

nodig; voor een deel is die veroorzaakt door 

de recente aardbevingen. 

“Monumentenwacht wist het zo te plannen 

dat alle werkzaamheden in een relatief 

korte periode konden worden uitgevoerd. 

Het ging onder meer om het vervangen van 

de panlatten, het herstellen van goten en 

afvoeren, het aanbrengen van daklood, het 

herstellen van ophangbeugels en muur-

ankers, en het uitvoeren van schilder-, 

pleister- en voegwerk. Dankzij de strakke 

planning hebben de gebouwen slechts 

negen weken in de steigers gestaan.”

“Formeel zijn wij als Doopsgezinde 

Gemeente opdrachtgever van de aannemer. 

Maar we stemmen pas met de oplevering in 

als Jan Kuik en zijn collega’s hebben gezegd 

dat het goed is. En dat doen ze alleen als 

het werk kwalitatief helemaal in orde is. Wij 

werkten al heel lang met vaste opdracht-

nemers voor diverse werkzaamheden. Bij 

de restauratie van de kerk liep het met een 

van hen niet lekker. Het bedrijf was onvol-

doende thuis in het monumentale werk. 

Voor het herstel van de twee woonhuizen 

heeft Monumentenwacht drie suggesties 

gedaan voor een plaatsvervanger. Daarvan 

hebben wij er een gekozen. Daardoor is de 

uitvoering beter verlopen.”

Nu alles weer minstens twintig jaar mee 

kan, blikt Westra met een goed gevoel terug 

op een intensieve periode. “Ondanks de 

enorme administratieve voorbereiding en 

al het gedoe is het erg prettig om als vrijwil-

liger voor een zaak te staan en te gaan, 

samen met Monumentenwacht. Ik heb 

er geen seconde spijt van dat ik hen heb 

ingeschakeld. We hebben alleen maar heel 

veel plezier gehad van hun inbreng. Dankzij 

Monumentenwacht zijn we toch nog soepel 

door de procedures heen gekomen en is 

het werk op hoogwaardige wijze uitgevoerd. 

Als leek krijg je dat normaal gesproken niet 

voor elkaar. Ik kan iedereen deze samen-

werking aanraden.”

Tarieven 2016
De kosten voor een abonnement worden 
gehandhaafd op € 40. Het uurtarief voor 
het reguliere inspectiewerk wordt € 36 
(was € 35). Overige werkzaam heden 
worden voor abonnees uitgevoerd voor 
€ 67 per uur en voor niet-abonnees voor 
€ 75 per uur. Meer informatie over tarie-
ven staat met ingang van 2016 op onze 
website.
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