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Het zijn onzekere tijden. Kosten stijgen, terwijl op vele fronten wordt bezuinigd. Ook in  

de wereld van het cultureel erfgoed staan de financiën onder druk. Tegelijk is er op (infor-

matie)technisch gebied steeds meer mogelijk. Door deze en andere ontwikkelingen veran-

deren ook de wensen van monumenteigenaren. Voor Monumentenwacht alle reden zich te 

bezinnen op de toekomst. Wat wordt de te volgen koers? Wat zijn de gevolgen voor onze 

werkwijze? En voor onze abonnees? Een inventarisatie van trends en verwachtingen.

Hoezeer de zorg voor het gebouwde erf-

goed ook in beweging is, er zijn principes 

die niet veranderen. Het belangrijkste in dit 

verband is dat tijdig onderhoud hoe dan 

ook de meest doelmatige en economische 

manier blijft om een historisch bouwwerk 

duurzaam in stand te houden. Dat is niet 

alleen de boodschap die Monumenten-

wacht al sinds haar ontstaan uitdraagt, het 

is ook de aanleiding geweest voor de 

oprichting van onze organisatie. En nog 

steeds onze voornaamste bestaansgrond.

In tijden van bezuinigingen en oplopende 

financiële druk ontstaat echter een para-

doxale situatie. Aan een kant is regelmatig 

onderhoud juist dan van het grootste 

belang om veel grotere uitgaven te beper-

ken. Aan de andere kant maakt de schaarste 

het verleidelijk om investeringen in onder-

houd terug te schroeven of vooruit te schui-

ven. De oplossing die Monumentenwacht 

kan bieden, heet productdifferentiatie. Het 

houdt in dat de frequentie en de omvang 

van de inspecties zo zorgvuldig mogelijk 

worden afgestemd op de aard en de onder-

houdstoestand van het bouwwerk en op de 

wensen en mogelijkheden van de eigenaar. 

Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat 

jaarlijks de kleine onderhoudswerkzaamhe-

den worden uitgevoerd en een schaderap-

port wordt opgemaakt; een gedetailleerde 

inspectie met volledige rapportage vindt 

eens in de twee of drie jaar plaats. Naar het 

zich laat aanzien zal deze trend van ‘inspec-

teren-op-maat’ zich doorzetten.

Het valt te verwachten dat de provinciale 

subsidies die veruit de meeste monumen-

tenwachten ontvangen, in de komende 

jaren (verder) teruglopen. Hierdoor komt 

het gesubsidieerde uurtarief voor het regu-

liere inspectiewerk onder druk te staan. Om 

te voorkomen dat de financiële barrière 

voor regelmatige inspectie te hoog wordt, 

proberen monumentenwachten voortdu-

rend hun efficiency te vergroten. Onder 

meer door organisatorische aanpassingen, 

bezuinigingen op overheadkosten en de 

inzet van nieuwe hulpmiddelen (zie ook 

pagina 6 en 7).

De kortingen op het monumentenwacht-

budget kunnen hiermee echter niet volle-

dig worden ondervangen. Daarom wordt 

geprobeerd op diverse manieren aanvul-

lende inkomsten te genereren. Zo sluiten 

monumentenwachten contracten voor 

grootschalige inspectie-, inventarisatie- en 

monitoringprojecten. Voornamelijk met 

(voormalige) overheidsdiensten, zoals de 

Rijksgebouwendienst, Staatsbosbeheer en 

Defensie. Maar ook met gemeenten, pro-

Trends om rekening 
mee te houden

Fiscaliteiten...
Het Bureau Monumentenpanden van de Belasting-

dienst (BBM) beoordeelt welke kosten voor de 

instandhouding van rijksmonumenten wel en niet 

aftrekbaar zijn. Hein Vessies geeft opheldering over 

lastige vraagstukken.

Hoe wordt subsidie in mindering 
gebracht op onderhoudskosten?

De fiscale monumentenregeling is met ingang 
van 1 januari 2012 ingrijpend gewijzigd. Bij de 
eigen woning zijn de vaste eigenaarslasten en de 
afschrijvingen niet meer aftrekbaar. Van de 
onderhoudskosten mag nog slechts 80 procent in 
aftrek worden gebracht. Dit percentage geldt 
zowel bij de eigen woning als bij verhuurde pan-
den en tweede woningen. De hierbij geldende 
drempels zijn vervallen.

De vraag is nu hoe de aftrekbare onderhoudskosten 
worden bepaald als de eigenaar een subsidie ont-
vangt voor het onderhoud van zijn rijksmonument. 
In dit verband wordt in de fiscale monumentenwet-
geving de term ‘drukkende onderhoudskosten’ 
gebruikt. Die houdt in dat u het deel van de onder-
houdskosten dat niet voor uw rekening komt, ook 
niet in aftrek kunt brengen. Het kan hierbij gaan 
om een subsidie, maar bijvoorbeeld ook om bedra-
gen van een verzekeringsuitkering bij schade door 
brand of storm. De tegemoetkoming in de onder-
houdskosten moet dus in mindering worden 
gebracht op de onderhoudskosten voordat de 
80-procentsberekening wordt uitgevoerd.

Stel dat de onderhoudskosten aan uw rijksmonu-
ment € 75.000 bedragen en dat u recht heeft op een 
subsidie of vergoeding van € 25.000. Het fiscaal 
aftrekbare bedrag wordt dan bepaald door eerst de 
€ 25.000 af te trekken van de € 75.000 en vervolgens 
80 procent te nemen van de resterende € 50.000. 
De aftrekpost bedraagt dan € 40.000. Het is niet 
correct om eerst 80 procent van € 75.000 te nemen 
en van de dan resterende € 60.000 de € 25.000 sub-
sidie of vergoeding af te trekken!

Heeft u vragen over fiscale onderwerpen in verband 
met rijksmonumenten? Neem dan contact op met 
Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort/
Bureau Monumentenpanden, Postbus 4050,  
3800 EB Amersfoort, telefoon 033 - 450 52 77.
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vincies, waterschappen en zelfs ‘Europa’. 

En verder met organisaties als de Vereni-

ging Natuurmonumenten en diverse ‘land-

schappen’.

Een andere trend is dat ‘aanvullende dien-

sten’ worden aangeboden tegen een niet-

gesubsidieerd uurtarief. Het gaat hierbij 

om werkzaamheden die niet tot de kern-

taak van Monumentenwacht behoren, 

maar daar wel nauw op aansluiten. De pre-

cieze invulling van deze dienstverlening 

kan per monumentenwacht verschillen. 

Kort gezegd heeft dit te maken met 

beleidsuitgangspunten en met organisato-

rische en juridische aspecten. Hoewel op 

dit gebied nog lang niet alles duidelijk is, 

valt te verwachten dat enige vorm van aan-

vullende dienstverlening een permanente 

plaats zal krijgen in de monumentenwacht-

wereld. In het belang van de abonnees en 

van de continuïteit van de monumenten-

wachtorganisaties.

Nog een ontwikkeling met grote gevolgen is 

de toenemende beschikbaarheid van infor-

matie, ook op het gebied van (de onder-

houdstoestand van) monumentale gebou-

wen. Dit komt voor een deel doordat de 

inspectiemethodiek in de loop der jaren is 

verfijnd. Daarnaast zijn er steeds meer mid-

delen en manieren om informatie te verkrij-

gen en vast te leggen. Denk onder meer aan 

meetapparatuur, digitale camera’s en aller-

hande informatiesystemen, al dan niet 

online te raadplegen.

Soms is het zeer welkom, een inspectierap-

port van tientallen kantjes met gedetailleer-

de gegevens over elk onderdeel van een 

gebouw. Zeker als er plannen zijn om 

gerichte onderhoudsmaatregelen te tref-

fen. De eigenaar en de aannemer weten dan 

precies waar zij aan toe zijn. Maar soms vol-

staat ook een overzichtje van de meest 

urgente problemen. Met adviezen voor 

oplossingen.

De te verstrekken informatie is met andere 

woorden niet alleen meer afhankelijk van de 

toestand van het object en de boodschap 

die de inspecteurs willen overbrengen. Er 

moet ook rekening worden gehouden met 

het type eigenaar en diens persoonlijke 

behoefte. Dat geldt eveneens voor de vorm 

waarin de informatie wordt aangeboden. 

Waar een particuliere bewoner de voorkeur 

kan geven aan een pak papier met alle 

beschikbare gegevens over zijn monument, 

heeft een gemeente of woningcorporatie 

mogelijk liever een databestand met de 

voornaamste verbeterpunten.

Het voorgaande zou kunnen betekenen dat 

Monumentenwacht voor elke abonnee een 

selectie van gegevens maakt. Maar het is 

nog handiger als de klant dit zelf doet. Dat 

kan bijvoorbeeld door hem te laten inloggen 

op een databank waarin alle informatie over 

zijn gebouw(en) beschikbaar is, en waaruit 

hij vervolgens zelf de gewenste onderdelen 

pikt. Een bijkomend voordeel is dat de infor-

matie in principe vanaf elke locatie kan wor-

den opgevraagd; ze is dus ook bereikbaar 

voor eigenaren die langere tijd in het bui-

tenland verblijven.

Doorgaan met digitaliseren blijft noodzake-

lijk. Ten eerste omdat instanties steeds 

dwingender om digitale informatie vragen. 

Maar ook omdat er een generatie monu-

menteigenaren aankomt die, overdreven 

gezegd, met de muis in de hand geboren is. 

Zij vinden het vanzelfsprekend om allerhan-

de zaken online te regelen. Voor hen moet 

een paar keer klikken voldoende zijn om 

diensten en prijzen te vergelijken en om, bij 

voldoende voordeel, over te stappen naar 

een andere aanbieder.

In het algemeen zal de klant de regierol 

steeds vaker zelf vervullen. Dat maakt het 

voor Monumentenwacht des te belangrijker 

zich te profileren als betrouwbaar begelei-

der en deskundig adviseur. Met oog voor de 

laatste (technische) ontwikkelingen en 

vooral: voor de wensen en belangen van de 

klant.

Uitbreiding, samenwerking en meer  
maatschappelijke verantwoordelijkheid
De tijd dat monumentenwachten nogal op zichzelf staande organisaties waren met 
een beperkt en scherp afgebakend werkterrein, is voorbij. Drie ontwikkelingen, 
die ongetwijfeld voortgaan, hebben daar verandering in gebracht. Ten eerste de 
verbreding van het takenpakket; denk hierbij ook aan de Groene Monumentenwacht 
en aan toenemende activiteiten op het gebied van historische interieurs. Ten 
tweede wordt, in het belang van alle betrokkenen, vaker en intensiever samenge-
werkt met vele andere (erfgoed)organisaties. En in de derde plaats nemen monu-
mentenwachten op steeds grotere schaal een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Onder meer door het aanbieden van stageplaatsen en deelname aan 
educatieve en voorlichtingsactiviteiten.

Trends om rekening 
mee te houden
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Bezuinigen dwingt tot bezinnen. Overal waar budgetten (dreigen te) worden gekort — en 

dat is bijna overal — stellen organisaties zich, nog nadrukkelijker dan voorheen, vragen 

als: waar ligt onze markt, hoe ontwikkelt die zich, hoe spelen we hierop in? En: welke 

kernwaarden houden we aan, wat zetten we overboord en welke nieuwe kwaliteiten moe-

ten we ons eigen maken?

Lastige materie, ook voor monumentenwachten. Maar je hoeft niet alles alleen te doen. 

Vijf meer en minder verwante organisaties (zie kader) zijn bereid iets van hun toekomst-

visie te delen. Hier een samenvatting van de respons op een korte schriftelijke enquête. 

Met dank aan alle betrokkenen.

In het algemeen levert Monumentenwacht 

(MW) de diensten waar de klant om vraagt, 

vinden de vijf respondenten. En ook de dien-

sten die ‘goed zijn voor de klant’. Want, zegt 

bijvoorbeeld FGM, vakkundige inspecties en 

advisering zijn nuttig omdat de meeste eige-

naren ‘leek’ zijn als het gaat om de techni-

sche aspecten van onderhoud.

Alle partijen juichen het toe als monument-

eigenaren zich aansluiten bij MW. Het is 

belangrijk dat MW open staat voor de klant, 

maar ook voor de aannemer, benadrukt VR. 

‘Samenwerking is essentieel voor een goed 

eindresultaat en een tevreden eigenaar.’ 

Restauratiefonds signaleert dat eigenaren 

steeds vaker behoefte hebben aan case 

management. Hierbij fungeert één partij als 

aanspreekpunt voor alles wat er bij de uit-

voering van het onderhouds- of restauratie-

Vijf organisaties denken mee over toekomst Monumentenwacht

 ‘Ga door met schade signaleren, 
maar blijf ook bereid tot missiewerk’

werk komt kijken. Tot en met een onafhan-

kelijke opleveringskeuring. Dat kan een rol 

zijn voor MW, stelt Restauratiefonds met 

enige voorzichtigheid.

‘Onze indruk is dat MW vooral proactief 

werkt, waardoor reactieve oplossingen min-

der nodig zijn’, merkt VEH op. ‘De meeste 

particuliere eigenaren zijn echter minder 

bereid om proactief te investeren dan om 

reactief te handelen. Dat is niet altijd verstan-

dig, maar wel de realiteit. Overigens worden 

wij door onze 690.000 leden vrijwel nooit 

benaderd met vragen over monumenten. 

Dat kan betekenen dat eigenaren de weg 

naar MW goed weten te vinden.’

De respondenten hebben een vrij scherp en 

positief beeld van MW. Er wordt onder meer 

gesproken van een belangrijke steun en toe-

Respondenten en afkortingen
De volgende personen en organisaties droegen bij aan dit artikel:
•  Mevrouw mr. Agnes van Alphen, Vakgroep Restauratie (VR)
•  De heren Pieter Baars en Sjoerd Slagter, Nationaal Restauratiefonds (Restaura-

tiefonds)
•  Mevrouw Manon van Essen, Vereniging Eigen Huis (VEH)
•  De heer prof. ir. Rob van Hees, Technische Universiteit Delft (TUD)
•  De heer drs. Henk Jansen, Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM)

verlaat voor monumenteigenaren, een 

onmisbare rol bij de instandhouding van 

monumenten, een grote deskundigheid en 

een onafhankelijke positie. TUD noemt als 

belangrijkste kwaliteiten het signaleren van 

gebreken, het uitvoeren van kleine ingrepen, 

het leveren van onderhoudsadviezen en — 

steeds belangrijker — het monitoren van de 

onderhoudstoestand van (groepen) gebou-

wen. Restauratiefonds tekent aan dat MW’s 

wel sterk gehecht zijn aan de eigen provincia-

le organisatie; door deze versnippering is het 

soms lastig om landelijk op één lijn te komen.

De abonnees van MW zijn betrokken eigena-

ren/beheerders, die goed willen zorgen voor 

hun monument. Het aandeel particuliere 

(woonhuis)eigenaren zou omhoog mogen. 

‘MW dient te blijven streven naar een hogere 

dekkingsgraad, door niet aangesloten monu-

menteigenaren actief te benaderen en hen te 

wijzen op het belang van onderhoud van hun 

eigendom. Ondersteuning van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Restaura-

tiefonds kan wellicht bevorderend werken’, 

suggereert VR.

FGM en Restauratiefonds voorzien wel veran-

deringen in hun eigen klantenkring, maar niet 

al te zeer in die van MW. VR verwacht dat de 

‘klassieke restauratie’ zal opschuiven naar 
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Vijf organisaties denken mee over toekomst Monumentenwacht

 ‘Ga door met schade signaleren, 
maar blijf ook bereid tot missiewerk’

herbestemming/transitie/renovatie. Verder 

zullen beleggingsmaatschappijen, woning-

corporaties en projectontwikkelaars zich 

vaker bezig gaan houden met monumenten. 

‘Deze grote, commerciële partijen zullen het 

niet altijd vanzelfsprekend vinden om zich 

bij MW aan te sluiten’, voorziet VR.

Op de vraag welke ontwikkelingen het 

meest van invloed zullen zijn op de eigen 

klantenkring, geeft Restauratiefonds onder 

meer aan dat de gemiddelde leeftijd van de 

monumenteigenaar zal dalen, dat meer 

eigenaren van gemeentelijke monumenten 

zullen aankloppen en dat de behoefte aan 

financiële ondersteuning bij de instandhou-

ding van het monumentale pand verder zal 

toenemen.

FGM wijst erop dat sinds de introductie van 

het ‘vergunningvrij bouwen’ goede voor-

lichting aan monumenteigenaren extra 

belangrijk is. Hier ligt een taak voor gemeen-

ten, maar ook voor MW. De tendens om 

kwaliteit te borgen door vormen van erken-

ning en certificering is iets waar ook MW 

nadrukkelijk rekening mee dient te houden. 

Verder moeten gemeenten meer inzetten 

op herbestemming en herontwikkeling van 

bestaande stedelijke gebieden. Hiervoor is 

veel kennis beschikbaar of in ontwikkeling, 

onder meer vanuit het Nationaal Program-

ma Herbestemming.

De respondenten spelen op diverse manie-

ren op de verwachte ontwikkelingen in. Zo 

gaat VR zich herprofileren als branchevereni-

ging van bouwbedrijven die, naast klassieke 

restauraties, verstand hebben van herbe-

stemming, onderhoud en verduurzaming 

van historische gebouwen. Hiertoe worden 

gericht contacten gelegd met ‘nieuwe 

opdrachtgevers’.

FGM investeert sterk in samenwerking. Part-

ners zijn onder meer RCE, ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, diverse 

hogescholen en gemeenten. Het delen van 

kennis gaat vaak digitaal, maar ook papieren 

informatie blijft van belang.

Restauratiefonds gaat door met het ontwik-

kelen van financiële producten gericht op 

instandhouding en duurzaamheid. Markt-

onderzoek, betrokkenheid bij beleids-

vorming en vooral persoonlijk contact zijn 

essentieel om te kunnen aansluiten bij de 

wensen van de klant. Hierbij wordt (nog) 

meer ingezet op digitale media.

De vraag hoe de respondenten de toekom-

stige rol van MW zien en welke adviezen zij 

hierbij hebben, levert nuttige aanbevelingen 

en kritische kanttekeningen op. ‘Blijf objec-

tief, blijf je concentreren op de signalerings-

functie. Houd het bij visuele inspecties. Leg 

degradatieverschijnselen en schadepatronen 

digitaal vast en maak gebruik van internatio-

nale schadeatlassen’, adviseert TUD.

FGM en VR benadrukken het belang van goe-

de opleidingen voor monumentenwachters 

(en andere restauratievaklieden). Voor een 

optimale samenwerking met restauratieaan-

Een extra brede Buitenwacht
Normaal gesproken staat op pagina 2 van deze nieuwsbrief de kolom De Buiten-
wacht. Deze keer is de inbreng van buiten echter extra breed. Daarom beslaat 
de rubriek De Buitenwacht nu deze twee pagina’s. De kolom ‘Fiscaliteiten...’ heeft 
de vrijgekomen plaats op pagina 2 ingenomen. Pagina 6 en 7 zijn volledig gewijd 
aan moderne techniek.

nemers is kennis van de beoordelingsrichtlijn 

Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) bij MW 

essentieel.

Verder wordt gewezen op de noodzaak om 

mee te gaan met de trend van verduurza-

ming, onder meer in de vorm van energie-

besparing, milieuvriendelijke energiepro-

ductie en woningisolatie. Ook bij historische 

gebouwen zijn hier mogelijkheden voor. 

MW kan op dit gebied een sleutelrol vervul-

len als schakel tussen monumenteigenaar, 

gemeente, kennisinstellingen en uitvoeren-

de bedrijven. MW opereert daarbij op het 

raakvlak van vergunningen, technologie en 

praktische haalbaarheid en kan een vlotte 

afhandeling bespoedigen.

De afstemming van de inspectie op de wen-

sen van zowel de opdrachtgever als de eisen 

van het gebouw luistert nauw. MW is zich dat 

bewust en speelt hierop in door vaker 

‘inspecties op maat’ aan te bieden. ‘Wat 

betreft de particuliere klant hebben wij de 

indruk dat het belang van het monument 

soms boven dat van de bewoner wordt 

gesteld’, merkt VEH op. ‘Dat kan belemme-

rend zijn als het gaat om bijvoorbeeld ener-

giebesparing.’ Waar MW het idee heeft dat 

eigenaren soms wat minder intensieve 

inspecties wensen, stelt Restauratiefonds 

juist dat inspecties in de ogen van eigenaren 

soms te oppervlakkig zijn. Een goed onder-

werp om nader te onderzoeken dus.

Tot zover deze greep uit de enquête-

resultaten. MW gaat ermee aan de slag. Voor 

een deel door op de bekende terreinen de 

inspanningen te intensiveren, maar ook 

door nieuwe wegen in te slaan. Dit laatste 

conform het advies van VR: ‘Profileer je 

actief buiten de gebaande paden, wees 

bereid tot missiewerk!’
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Bijschrift

Met de elektrische winch wordt ook geoefend hoe in noodsituaties een collega kan worden gered.

Moderne middelen voor monumentaal gebruik
Computers, mobiele telefoons en digitale camera’s zijn in nauwelijks twee decennia voor 

vele beroepsgroepen onmisbare hulpmiddelen geworden. Ook voor monumentenwach-

ters. Daarnaast maken zij gebruik van allerhande nieuwe technieken en gereedschappen 

op bouw- en onderhoudstechnisch gebied. Een overzicht.

Ook al gaat het om gebouwen op leeftijd, 

moderne hulpmiddelen en technieken kun-

nen bijzonder nuttig zijn bij de voorberei-

ding en uitvoering van de bouwkundige 

inspecties en de rapportage door Monumen-

tenwacht. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit 

van het werk toeneemt of de fysieke belas-

ting van de medewerkers afneemt. Of 

omdat er tijd en daarmee kosten worden 

bespaard. Elke provinciale monumenten-

wacht beslist zelf welke apparatuur zij aan-

schaft of eventueel inhuurt. Hier volgt een 

overzicht van moderne hulpmiddelen die in 

principe kunnen worden ingezet.

Voordat een monumentenwachter op pad 

gaat, kan hij zich met diverse verworven-

heden van de informatietechnologie op de 

inspectie voorbereiden. De computer bevat 

eerdere rapporten over het object, foto’s, 

Comfortabel 
omhoog met de 
‘touwbrommer’
Op het gebied van de klimvoorzienin-
gen vinden regelmatig vernieuwingen 
plaats die monumentenwachters goed 
van pas komen. De twee- en driedelige 
lichtgewicht ladders zijn volledig inge-
burgerd, evenals de handige uit- en 
inschuifbare telescoopladders. De 
klimuitrustingen voor het abseilen heb-
ben een snelle ontwikkeling doorge-
maakt, waarbij materialen lichter, 
gebruiksvriendelijker en zo mogelijk 
nog veiliger zijn geworden.
Een betrekkelijk nieuwe vinding op 
klimgebied is de ‘touwbrommer’. Een 
fraaie, maar ook wat onduidelijke 
naam voor een lier met een eigen 
krachtbron. Soms is dat een benzine-
motortje, maar de uitvoeringen met een 
accu zijn in veel opzichten handiger. 
Zo’n elektrische winch wordt met een 
lijn bevestigd aan een hooggelegen 
ankerpunt. De gebruiker, in dit geval 
de monumentenwachter, kan het appa-
raat via een afstandsbediening 
opdracht geven om lijn op of af te wik-
kelen. Hierdoor wordt de monumen-
tenwachter in zijn harnas omhoog of 
omlaag bewogen.
Het voordeel van de touwbrommer is 
niet alleen dat er zo nodig van beneden 
naar boven kan worden gewerkt. Je 
kunt ook diverse keren en over langere 
afstanden blijven opstijgen zonder uit-
geput te raken. Een van de monumen-
tenwachters die tijdens een cursusdag 
met het apparaat aan het oefenen is, 
geeft een mooi voorbeeld van een situ-
atie waarin dit essentieel is.
“Laatst wilden wij in een hoge kerkto-
ren de balkeinden van een tussenlig-
gend plafond inspecteren. Met de lad-
der konden we er niet bij. Aan de 
buitenzijde hadden we goede, hoger 
gelegen ankerpunten voor de klimuit-
rusting. Maar ga jij jezelf maar eens vier 
of zes keer 15 m optrekken. Dat is niet 
te doen. Met deze winch is dat geen 
enkel probleem.”

plattegronden en verdere documentatie. Op 

diverse websites is desgewenst aanvullende 

informatie over het gebouw te vinden. Zo is 

het monumentenregister, met daarin de 

redengevende beschrijvingen van alle rijks-

monumenten, sinds enige tijd beschikbaar 

via de website www.cultureelerfgoed.nl. 

Vooral bij een bezoek aan een nieuw object 

is het handig vooraf Google Earth te raadple-

gen voor een luchtopname van het gebouw. 

En eventueel Google Maps voor een street-

view (aanzicht vanaf de openbare weg).

Uiteraard kunnen via internet ook de weers-

omstandigheden worden gecheckt. Bij harde 

wind of naderend onweer zijn inspecties van 

hoge gebouwen bijvoorbeeld niet verant-

woord. Om de locatie langs de handigste weg 

te vinden, is in het voertuig navigatie-appara-

tuur aanwezig. De mobiele telefoon wordt 
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Moderne middelen voor monumentaal gebruik
niet alleen gebruikt om van alles te regelen 

en na te vragen, maar bijvoorbeeld ook om 

vanaf het dak aan een collega beneden door 

te geven dat hij een dakpan of rolletje lood 

mee naar boven brengt. Via laptops in het 

voertuig kan ter plaatse aan vullende infor-

matie worden opgezocht, bijvoorbeeld over 

de ligging van kabels en leidingen.

Bij het inspecteren gebruiken monumenten-

wachters nog altijd vóór alles hun handen, 

voeten, ogen en oren. Belangrijke waarne-

mingen worden allereerst opgeslagen in het 

menselijk geheugen. Om ze niet te vergeten, 

wordt gebruikgemaakt van potlood en 

papier, maar ook heel vaak van de digitale 

camera. Die levert bovendien sprekende 

illustraties voor het inspectierapport. En 

daarmee wordt tijd bespaard. Een foto kan 

een schade of onderhoudsprobleem 

immers veel beter duidelijk maken dan een 

beschrijving. Bovendien kan de klant letter-

lijk zien wat er aan de hand is op de plaatsen 

waar hij zelf niet komt. Enkele monumen-

tenwachten maken gebruik van een i-pad bij 

het uitvoeren van conditiemetingen van 

gebouwen conform de NEN 2767.

Om bijvoorbeeld in een spouwmuur of 

boven een (verlaagd) plafond te kunnen kij-

ken, kan een endoscoop worden ingezet. Zo 

nodig wordt een gaatje geboord waarna de 

(meestal flexibele) buis met aan het uiteinde 

een cameraatje naar binnen wordt gestoken. 
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Op een bijbehorend beeldscherm is bijvoor-

beeld te zien of valspecie de veroorzaker is 

van vochtproblemen. En of balken wellicht 

zijn aangetast door houtborende insecten.

Om in rapportages goed te kunnen aange-

ven waar zich problemen voordoen, zijn 

nauwkeurige tekeningen en afstandsaandui-

dingen nodig. Bij het inmeten van gebou-

wen maken monumentenwachters onder 

meer gebruik van (digitale) afstandsmeters, 

loopwielen en waterpassen. Om leidingen 

en in muren verborgen ijzeren ankers op te 

sporen, worden metaaldetectoren ingezet. 

Een nieuwe ontwikkeling is een 3d-scanner 

waarmee gevels van gebouwen direct kun-

nen worden weergegeven als een Autocad-

bestand (het meest gebruikte tekenpro-

gramma in de bouwwereld). Verder zijn er 

apps in gebruik voor quick scans (snelle 

opnames) van een gebouw.

Bij scheurvorming in muren en funderingen 

kan een digitale scheurmeter zijn diensten 

bewijzen. Dit apparaat registreert over een 

langere periode of de scheur zich ontwikkelt 

(breder wordt) en maakt hier ook opnames 

van. De informatie kan na verloop van tijd in 

een grafiek worden weergegeven. Soms 

maken monumentenwachten gebruik van 

vochtmeters, warmtegevoelige (infrarood) 

camera’s en andere apparatuur om het bin-

nenklimaat in kaart te brengen. De resulta-

ten kunnen aanleiding geven tot nader 

onderzoek. Monumentenwacht heeft tot 

taak eventuele problemen te signaleren; het 

interpreteren van de meetgegevens en het 

bepalen van de beste oplossing behoren tot 

het terrein van gespecialiseerde bureaus.

Bij het opstellen van de rapportage wordt 

uiteraard weer gebruikgemaakt van de 

moderne communicatiemiddelen. In het bij-

zonder de pc, met een op maat gemaakt 

rapportageprogramma, digitale tekeningen 

en foto’s, overzichten van standaardteksten 

en het ‘eigen’ Inspectiehandboek als digitaal 

naslagwerk. Als in het rapport de GIS-coördi-

naten worden opgenomen, kan de eigenaar 

direct achterhalen welke informatie uit het 

(gedigitaliseerde) gemeentelijke bestem-

mingsplan op zijn monument van toepas-

sing is.

Monumentenwachten houden voortdurend 

in de gaten welke ontwikkelingen voor hen 

van belang kunnen zijn. Op diverse niveaus. 

Individuele inspecteurs brengen noviteiten 

ter sprake in het werkoverleg, provinciale 

stichtingen treden in contact met bedrijven 

en brancheverenigingen, en een technische 

commissie doet waar nodig nader onder-

zoek op landelijk niveau.

Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld muur-

ontvochtiging. Er zijn bedrijven die claimen 

dat zij zonder hak- en breekwerk vochtige 

muren droog kunnen maken. Monumenten-

wacht onderzoekt eerst of zo’n belofte kan 

worden waargemaakt. Pas als dat vaststaat, 

zal ze eventueel adviseren van de techniek 

gebruik te maken. Ook zijn er sinds kort op 

afstand bestuurbare helikoptertjes met inge-

bouwde camera op de markt. Met deze dro-

nes zou je heel goed een voorinspectie van 

moeilijk bereikbare dakvlakken kunnen uit-

voeren, gaf een monumentenwachter aan. 

Dus als u vandaag of morgen een zoemend 

geluid boven uw dakraam hoort...
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Vaker inspecteren  
met de hoogwerker
Om de onderhoudstoestand van een monument volledig in kaart te kunnen brengen, is 

het noodzakelijk elk onderdeel van dichtbij te inspecteren. Als plaatsen moeilijk bereik-

baar zijn, kan de inzet van een hoogwerker een verstandige keuze zijn.

Om goed te kunnen inspecteren en om 

onderhoudswerkzaamheden en kleine repa-

raties veilig te kunnen uitvoeren, is het van 

groot belang dat alle ruimten van een 

gebouw en alle dakvlakken en goten op ver-

antwoorde wijze bereikbaar zijn. Monumen-

tenwachters willen het liefst op elke plaats 

fysiek aanwezig kunnen zijn, maar ze zijn 

verplicht de wetten en richtlijnen op het 

gebied van arbeidsomstandigheden en  

veiligheid in acht te nemen. Daarom zullen 

zij zich alleen begeven op plaatsen die aan 

alle eisen voldoen.

Als een bouwdeel niet op verantwoorde wij-

ze bereikbaar is, zijn er meestal verschillende 

oplossingen mogelijk. Zo kunnen er voorzie-

ningen worden aangebracht om de toegan-

kelijkheid te verbeteren, zoals leuningen, 

loopbruggen en dakluiken. Goten kunnen 

beloopbaar worden gemaakt en er kunnen 

veiligheidsvoorzieningen worden getroffen, 

zoals dakhaken. Dergelijke ingrepen zijn niet 

alleen van belang voor monumentenwach-

ters, maar ook voor personeel van onder-

houdsbedrijven en eventueel vrijwilligers. 

Monumentenwacht rapporteert waar nodig 

over de gewenste voorzieningen en kan ook 

adviseren over een juiste uitvoering hiervan.

In situaties waar dit soort maatregelen niet 

mogelijk of niet gewenst zijn, kan de inzet 

van een hoogwerker uitkomst brengen. 

Deze apparaten zijn inmiddels in ruime 

mate voorhanden, in vele groottes en uit-

voeringen. De kleinere typen lenen zich  

om bijvoorbeeld in binnenruimtes hoge  
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plafonds te bereiken. Met de grote kunnen 

gevels en daken op hoogte worden geïn-

specteerd. Een bijkomend voordeel is dat er 

niet met (lange en daarom relatief zware) 

ladders hoeft te worden gesleept. Het 

gebruik van een hoogwerker kan onder 

meer aantrekkelijk zijn bij het inspecteren 

van plafonds en gevels boven de 7,50 m, 

overstekende gootconstructies, hooggele-

gen keellijsten, vergaarbakken, frontons en 

timpanen. Daarnaast bij werkzaamheden 

aan dakbedekking en loodaansluitingen.

Monumentenwacht Groningen bezit zelf 

geen hoogwerker. Daar zijn diverse rede-

nen voor. De aanschafkosten zijn aanzien-

lijk, een bepaald type is slechts geschikt 

voor bepaalde werkzaamheden en het 

onderhoud en het toezicht op een verant-

woord gebruik vragen relatief veel tijd. 

Daarom huren we af en toe een geschikte 

hoogwerker, waarmee we op één dag 

diverse inspecties uitvoeren. De kosten van 

het gebruik worden dan verdeeld over de 

desbetreffende abonnees.

Stage lopen bij Monumentenwacht
‘Bedankt voor de fantastische tien weken stage. Dit is de beste manier om te leren over 
monumenten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie kennis. Het was een topstage.’

Dat waren zomaar wat dankwoorden van een van onze stagiairs. Natuurlijk zijn 
we blij met zulke positieve reacties. Monumentenwacht Groningen is een erkend 
leerbedrijf. Wij zetten ons in om leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs 
zo goed mogelijk wegwijs te maken in de wereld van monumentenonderhoud en 
restauratie. Het gaat hoofdzakelijk om leerlingen die een bouwopleiding volgen. 
De erkenning is verleend door Fundeon, het kenniscentrum voor het opleiden en 
ontwikkelen van personeel in de bouw en infra.
Onze rol als leerbedrijf heeft diverse redenen en doelen. De Provincie Groningen 
ziet graag dat organisaties kennis vermenigvuldigen door deze te delen. Veel werk-
zaamheden aan een monument verlangen specifieke vakkennis en ambachtelijke 
vaardigheden. Als leerlingen zich dit tijdig realiseren, kunnen zij kiezen voor de 
juiste restauratieopleiding. Verder leren wij als Monumentenwacht van bepaalde 
(nieuwe) kennis van de stagiairs. En tot slot vergroten wij onze kans om bijtijds een 
toekomstige monumentenwachter te ontdekken.

Hoge der a 5 -  9712 AC  Groningen

T (050) 589 15 85
F (050) 312 33 62

E info@monumentenwachtgroningen.nl
I www.monumentenwachtgroningen.nl
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