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Al 40 jaar een
ijzersterk concept
In de zomer van 1973 trokken twee bouwkundig medewerkers met een transportbus door Friesland en
Groningen. Hun taak was om te inspecteren hoe een reeks kerkgebouwen erbij stond. Deze kerken
waren in de voorgaande jaren gerestaureerd, maar vertoonden alweer gebreken. Kort tevoren was een
nieuw inzicht ontstaan. Namelijk dat regelmatig onderhoud de meest doeltreffende manier is om verval te voorkomen. Maar om te bepalen welk onderhoud nodig is, moet je een gebouw eerst zorgvuldig
inspecteren. Dat was dan ook precies wat Douwe van der Zee en Sjoerd van der Wijk, de eerste twee
officiële monumentenwachters, in die zomer van 1973 deden.

Ze konden niet weten dat ze geschiedenis schreven. Want het ‘monumentenwachtconcept’ zou
ijzersterk blijken. Het idee van Walter Kramer,
destijds rayonarchitect bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, en Yde Schakel, restauratieaannemer te Exmorra, was even eenvoudig als
geniaal. Wat spoedig zou blijken.
In de volgende jaren werd, met financiële ondersteuning van enthousiaste provinciebesturen, de
ene na de andere monumentenwacht opgericht.
Het aantal aangemelde objecten steeg in hoog
tempo. In 1978 waren het er 1500, in 1993 ruim
10.000 en nu zijn we op weg naar de 25.000.
Inmiddels werken bij de gezamenlijke organisaties meer dan 125 monumentenwachters en adviseurs, en daarnaast nog tientallen mensen in
ondersteunende functies. Het werk is sterk geprofessionaliseerd. Er is een efficiënte inspectiesystematiek ontwikkeld, medewerkers worden opgeleid en bijgeschoold, en er is veel aandacht voor
arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg.
Het monumentenwachtconcept blijkt zich bovendien uitstekend te lenen voor verbreding. Al in
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1991 werd de archeologische tak toegevoegd.
Met de aanstelling van gespecialiseerde interieurwachters in Noord-Brabant (2006) en Limburg
(2010) is een kleine, maar buitengewoon belangrijke stap gezet naar meer erkenning en een betere bescherming van historische interieurs. De
jongste loot aan de boom is de Groene Monumentenwacht. Deze inspecteert sinds 2010 op landelijk niveau onder meer stadsparken, begraafplaatsen en tuinen van kastelen en buitenplaatsen.
De conclusie is duidelijk. Na veertig jaar is het
monumentenwachtconcept nog net zo actueel en
overtuigend als in de zomer van 1973. Misschien
zelfs nog meer. Als we, als gezamenlijke monumentenwachten, de kwaliteit van ons werk blijven
toetsen en bewaken, kritisch blijven kijken naar ons
product en onze dienstverlening blijven richten op
de wensen van onze klanten, kan het nog vele jaren
mee. Dat blijkt naar mijn mening duidelijk uit dit
jubileumnummer.

Fred Vos
directeur Monumentenwacht Nederland
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Voorkomen blijft beter
Nergens in Europa is het periodiek inspec“teren
van monumenten door een onafhankelijke organisatie zo goed georganiseerd
als in ons land. De rol van Monumentenwacht is uniek en van grote waarde. Zorgvuldig beheer van een monument begint bij
kennis en bewustzijn van de staat van
onderhoud. Doordat ervaren inspecteurs
een gebouw regelmatig zorgvuldig inspecteren – ook op lastig te bereiken plaatsen –
worden gebreken tijdig gesignaleerd en kan
beleid worden gemaakt voor doelmatig
onderhoud. Het bewustzijn dat hierdoor
ontstaat, stimuleert een preventieve aanpak. Daardoor krijgt gevolgschade geen
kans. Voorkomen blijft beter dan genezen!
Nu de monumentensector te maken heeft
met toenemend functieverlies, leegstand
en wisseling van eigendommen, is de rol
van Monumentenwacht extra van belang.
Veel monumenten bevinden zich in een
kwetsbare situatie. Juist dan is het goed als
eigenaren op de hoogte zijn van de staat
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In gesprek met Yde Schakel
Samen stonden ze op 23 februari 1973 voor notaris Hansma in Makkum.
Walter Kramer en Yde Schakel, de founding fathers van Monumentenwacht
Nederland. Ieder lapte honderd gulden voor de stichting van de nieuwe
organisatie. Uit eigen zak. Maar ze hadden er dan ook alle vertrouwen
in dat hun initiatief een succes zou worden. Ze kregen gelijk.

t beter dan genezen
van onderhoud en bijtijds maatregelen
kunnen treffen.
Ik vind dat we de rol die Monumentenwacht
in veertig jaar heeft opgebouwd, moeten
koesteren. Het behoud van de onafhankelijkheid blijft daarbij essentieel. Het inzicht
in de onderhoudstoestand van monumentaal Nederland mag best breder benut
worden. Maar uitbreiding van de activiteiten met bijvoorbeeld het opstellen van
onderhoudsplannen of het begeleiden van
de uitvoering, gaat wat mij betreft te ver.
De objectiviteit is een cruciale pijler van het
succes en die komt daarmee in gevaar.

Walter Kramer, destijds rayonarchitect bij
de rijksdienst, overleed in maart 2010. Als
restauratiearchitect en schrijver was hij een
autoriteit op het gebied van de monumentenzorg. Niet alleen vanwege zijn betrokkenheid bij talrijke belangrijke restauraties,
maar ook door de vele initiatieven die hij
heeft genomen om de monumentenzorg
te ontwikkelen en te professionaliseren. Hij
was vijf jaar voorzitter en later ere-voorzitter van Monumentenwacht Nederland.
Yde Schakel is inmiddels 85. Hij woont al
vele jaren in Allingawier, het museumdorp
dat hij zelf in de jaren zeventig oprichtte.
Lopen gaat moeilijk, maar fietsen doet hij
dagelijks. Praten levert nog altijd geen enkel
probleem op. “Goed dat er iets wordt

opgeschreven over die beginjaren van
Monumentenwacht”, zegt hij bij aanvang
van het gesprek. Daarna is hij anderhalf uur
aan het woord. Over de eerste restauraties
en inspecties, de ontwikkeling en verkoop
van zijn bedrijf, zijn jeugd en familie, dromen
en daden, triomfen en nederlagen, en veel
meer. Met regelmatig een stevige oneliner.
Zoals ‘niets is zo makkelijk als restaureren’.
Je zou een boek over hem kunnen schrijven, maar dat hoeft niet meer. Dat deed
Schakel zelf al. Een hoekje in deze nieuwsbrief is echter wat weinig om zijn persoon
en zijn verhalen tot hun recht te laten
komen. Ga daarom naar www.monumentenwacht.nl en lees de volledige neerslag van
een speciale ontmoeting op 14 mei 2013.

Graag feliciteer ik Monumentenwacht
van harte met haar 40-jarig jubileum en ik
wens alle medewerkers veel succes in de
toekomst!

”

Boudewijn de Bont
directeur aannemingsbedrijf Nico de Bont
oud-voorzitter Vakgroep Restauratie
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Wat zit er zoal in de bus?
De inspectiebus is een onmisbaar hulpmiddel voor het werk van Monumentenwacht. Hij dient niet alleen als vervoermiddel,
maar ook als magazijn, werkplaats, kantoor en kantine. En niet in de laatste plaats als handelsmerk. Want wie Monumentenwacht zegt, ziet bijna vanzelfsprekend een inspectiebus voor zich.

Al sinds het begin bekostigt het Prins
Bernhard Cultuurfonds voor elk nieuw
inspectieteam eenmalig een ‘kale’
inspectiebus. Soms brengen monumentenwachters zelf het interieur aan, soms
wordt dit werk uitbesteed. De precieze
inrichting en inventaris kunnen mede
daarom per provincie en team verschillen. De overeenkomsten zijn echter ruimschoots in de meerderheid. Hoewel er
tegenwoordig ook regelmatig kleinere
(bestel)voertuigen worden gebruikt,
hier een nadere kennismaking met de
vertrouwde inspectiebus.

Een helm als vertegenwoordiger van de
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Hiertoe behoren, naast veilige werkkleding, ook de veiligheidsbril, oorbeschermers, handschoenen, stofkapjes
en veiligheidsschoenen.

Deze verreiker met aan het eind een
halfrond hulpstuk is handig om (niet te
sterk verontreinigde) mastgoten schoon
te trekken. Voor het reinigen van bakgoten en platte daken worden vaak
(op maat gemaakte) douchetrekkers en
gootschepjes gebruikt.

In deze kast bevinden zich
diverse (hulp)materialen om
kleine herstelwerkzaamheden
en noodreparaties mee uit te
voeren: verschillende soorten
dakpannen en leien, lood,
zink, bitumen(band), spijkers,
schroeven, pluggen, leihaken,
klangen, gootbeugels, dakhaken en meer.

Voor elke inspecteur is er een
complete klimuitrusting. Het
klimharnas biedt veel betere
mogelijkheden om in te werken dan het vroegere valbeveiligingsharnas. Tot de diverse
lijnen behoort de grillon, een
positioneringslijn met blokkeersysteem. De volledige
klimuitrusting wordt jaarlijks
zeer nauwlettend gecontroleerd.

De bezem behoort, net als de
schep, hark en takkenzaag, tot
het vaste boordgereedschap.

Laarzen voor werk in een vochtige omgeving. Voor inspecties vanuit het
water, zoals bij funderingen en bruggen, zijn ook waadpakken beschikbaar.

Emmers worden gebruikt voor de afvoer van puin en afvalmateriaal, het
verzamelen van drab uit goten, als verzamelbak voor gereedschappen,
om cement in te maken en soms om water in te doen.
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De beschikbaarheid van een krachtige accuboor
voorkomt veel gedoe met verlengsnoeren. Een paar
goede zaklampen zijn onmisbaar voor het werk in
kappen, kelders en kruipruimtes.
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Op het dak bevindt zich standaard een paar aluminium ladders, doorgaans bevestigd met
een snelborgend kliksysteem. De tweeledige ladder, tot 7,5 m, wordt het meest gebruikt.
De drieledige, tot 10 m, dient voor speciale klussen. Uitlopende bomen en een ladderstop
zorgen voor maximale stabiliteit in opgezette toestand. De ladders zijn gecertificeerd en
worden jaarlijks gekeurd.
De telescoopladder is in ingeschoven toestand ongeveer
tien keer korter en daarom ook
binnen gebouwen gemakkelijk
mee te nemen.

Werkblad, bureaustoel en laptop vormen samen met enkele
planken of kastjes voor
ordners het kantoor. Via een
stopcontact en een verlengsnoer kan de bus worden aangesloten op het lichtnet van de
klant.

Dankzij een aanrechtje (niet
zichtbaar door de kast) met
stromend water en desinfecterende zeep kan het kantoor
ook worden gebruikt voor een
hygiënische lunch.

Jan Kuppens, all-round inspecteur.
Van huis uit timmerman-metselaar, maar
werkte ook als leidekker en betonreparateur. Onvermoeibaar geïnteresseerd in
alle vormen van gebouwd erfgoed. Sinds
2001 in dienst van Monumentenwacht.

Math Beeren, inspecteur en tevens arbocoördinator/begeleider, molenspecialist
en ‘monumentengek’. Opgeleid tot
timmerman, maar deed ook ruime
ervaring op als leidekker en zinkwerker.
Wil al sinds 1989 niet meer weg bij Monumentenwacht.

In een kast of aan een gereedschapsbord bevinden zich
hamers, tangen, schroevendraaiers, sleutels, beitels en
andere courante handgereedschappen. Vaak aangevuld
met enkele specialistische
hulpmiddelen, zoals de leihamer, het hakijzer en de rooihaak voor het herstellen van
leien dakbedekkingen.

Een verrekijker op statief als
voorbeeld van een hulpinstrument. Erg handig om te kijken
of er gebreken zijn op slecht of
niet-bereikbare plaatsen.
Daarnaast wordt regelmatig
gebruikgemaakt van digitale
camera’s, vochtmeters, gpsapparatuur, infrarood
afstandmeters, scheurmeters
en een endoscoop (om in
ontoegankelijke holtes te kunnen kijken).

Map met het laatste inspectierapport, dakplattegronden en
een inventarisatie van risicolocaties voor het inspectiewerk.
En: pen en papier. Voor de
eigen notities én om snel een
tekeningetje te kunnen maken
om de klant iets uit te leggen.

Verkeerskegels om het werkgebied mee af te zetten. Voor
grote klussen zijn ook signaleringspalen, rood-witte kettingen, verkeerslint en veiligheidsborden beschikbaar.
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Thuis in oud en jong
Bij het woord monument denken veel mensen als eerste aan een middeleeuws kasteel
of een zeventiende-eeuws grachtenpand. Meestal niet aan ‘objecten van jongere
bouwkunst’, zoals villa’s, flatgebouwen en industriële complexen. Van Monumentenwacht krijgt deze kleine, maar gestaag groeiende groep gebouwen echter
dezelfde zorg en aandacht.

Elke tijd heeft zijn charme, maar later blijkt pas welke gebouwen
de moeite waard zijn om te behouden, constateren de Gelderse
monumentenwachters Wilfred Mengerink en Henk Sleumer.
“In ons bestand kom je herenhuizen uit de periode 1890-1920
tegen, met kenmerken van onder meer de Jugendstil. Daarnaast
gebouwen in de traditie van de Amsterdamse School en De Stijl,
uit de tijd tussen de Wereldoorlogen. En inmiddels kennen we ook
monumenten uit de jaren vijftig en zestig. Vooral in Apeldoorn
inspecteren wij verschillende vormen van industrieel erfgoed
uit die periode”, licht Mengerink toe.
Omdat het aantal jongere monumenten blijft toenemen, verdiepen monumentenwachten zich in de bouwtechnieken en materialen van de twintigste eeuw. Zoals betonskeletbouw, stalen
kozijnen, siermetselwerk en bitumineuze dakbedekkingen.
Natuurlijk krijgen ook de schadebeelden en de mogelijke
oplossingen aandacht.
Uitkijktoren De Koepel bij Lunteren is een mooi voorbeeld van
een relatief jong monument. Het gebouw is ontstaan in twee
fasen. In 1913 werd op de Galgenberg een gebouwtje opgetrokken voor de bosbeheerders. Met een aantal stijlkenmerken van die tijd, zoals het decoratieve gebruik van natuursteen in afwisseling met metselwerk. “In 1968 is het dak
ontmanteld, daarna zijn er twee verdiepingen toegevoegd en vervolgens is het dak weer teruggeplaatst”,
vertelt Sleumer. “Sindsdien kun je over de bomen tientallen kilometers ver kijken. Wij inspecteren hier jaarlijks, omdat dit gebouw veel te verduren heeft.”
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Mondige
eigenaren
van Monumentenwacht blijft
“ookHetdewerk
komende periode van groot belang.
Dit is niet zomaar een mooie felicitatie ter
gelegenheid van het 40-jarig jubileum,
maar een feitelijke constatering door de
Federatie Grote Monumentengemeenten
(FGM). Hierbij zijn 56 gemeenten aangesloten, met in totaal zo’n 53.000 gemeentelijke en rijksmonumenten.
Het werk van Monumentenwacht blijft van
belang, in het bijzonder omdat deze organisatie in haar dienstverlening de eigenaar
centraal stelt en hem of haar met het
advies- en inspectiewerk mondig maakt.
Een eigenschap die onontbeerlijk is in de
publieke en private wereld van de monumentenzorg, die gecompliceerd en kennisintensief in elkaar zit. De FGM ondersteunt
de werkzaamheden van Monumentenwacht daarom van harte.
Monumentenwacht heeft alles in huis om
haar ambities waar te maken. Ze staat op

Erfgoedhuis Zuid-Holland,
afdeling Monumentenwacht
Postbus 3092, 2601 DB Delft
tel.: 015 - 215 43 50
redactie@erfgoedhuis-zh.nl
www.mwzh.nl
| juni 2013

Cijfers voor beleid
de in Nederland uitgevonden instel“lingDatMonumentenwacht
iets bijzonders is,
merk ik regelmatig als ik op dienstreis ben
in het buitenland. Vaak wordt er – met enige afgunst – gevraagd hoe het precies
werkt. Ik vertel dan dat niet alleen monumenteigenaren baat hebben bij Monumentenwacht, maar dat de organisatie ook van
betekenis is voor ons, als rijksoverheid.

korte afstand van de eigenaar. Haar focus is
duidelijk. De abonnementen zijn betaalbaar. Door de langjarige relaties is ze laagdrempelig. Ze is betrouwbaar, er is geen
sprake van belangenverstrengeling. En ze
levert kwaliteit, want monumentenwachters zijn professionals.
Met een rapport van Monumentenwacht in
de hand kunnen eigenaren en beheerders
van monumenten steeds de juiste vervolgstappen zetten en het gesprek aangaan
met publieke en private partijen over de
wensen en benodigdheden voor hun pand.
Dankzij de waarnemingen en adviezen van
Monumentenwacht kunnen eigenaren als
mondige burgers goed onderbouwd hun
verantwoordelijkheid nemen en als serieuze spelers optreden binnen de wereld van
de monumentenzorg. De FGM ziet dat als
een prachtig resultaat van een eenvoudig,
maar o zo effectief instrument: het abonnement bij Monumentenwacht.

”

drs. Karin Westerink MBA
voorzitter Federatie Grote Monumentengemeenten

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
afdeling Monumentenwacht
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
tel.: 0118 - 67 08 70
info@scez.nl
www.scez.nl
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Wij willen graag weten hoe onze rijksmonumenten ervoor staan. We maken beleid voor
de instandhouding van cultureel erfgoed,
maar werkt dat beleid ook? De Erfgoedmonitor die de Rijksdienst heeft opgestart,
is daarbij essentieel. Monumentenwacht
verzamelt hiervoor al jarenlang gegevens.
Zo geven de inspectieresultaten van Monumentenwacht over de periode 2008-2010
voor bijna een kwart van de rijksmonumenten een goed beeld van de onderhoudstoestand. Dit kan eenvoudig worden vertaald
naar een over all view.
Tot mijn genoegen wijzen de resultaten
erop dat de restauratieachterstand uit de
jaren negentig is ingelopen tot een aanvaardbare restauratiebehoefte van onge-

veer 10 procent. Een ander, te verwachten
gegeven is dat regelmatig geïnspecteerde
monumenten er beter voor staan dan nietgeïnspecteerde monumenten.
De gegevens van Monumentenwacht
dragen bij aan antwoorden op vele beleidsvraagstukken op het gebied van het
cultureel erfgoed. Ik noem slechts de vergelijking van de staat van de rijksmonumenten met die van de gemeentelijke
monumenten, en de (mogelijke) koppeling
met subsidiegegevens, restauratiehypotheken, fiscale gegevens en effecten van
herbestemming.
Tot slot is niet onbelangrijk dat Monumentenwacht constructief met OCW samenwerkt, waarbij de zorg voor de monumenten voorop staat. Mede dankzij de
inspecties staan meer monumenten er
goed bij en werpen restauraties langer hun
vruchten af. Kortom: wij zijn blij met Monumentenwacht!

”

ir. Sander Bersee
directeur Cultureel Erfgoed
Ministerie van OCW

Colofon
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Niets doen is geen optie
Waarom zou je een gebouw, zeker als het kort tevoren nog is gerestaureerd, jaarlijks of tweejaarlijks van top tot teen onderzoeken? Loont die moeite wel, in termen van instandhouding
en geld? Het antwoord luidt volmondig ja. De constatering dat zelfs gerestaureerde gebouIn het kader van de internationale samenwerking voerde
Monumentenwacht Noord-Brabant een demonstratieinspectie uit op paleis Schönbrunn in Wenen

Als een inktvlek
over Europa
Toen Walter Kramer in 1973 van start ging met
“Monumentenwacht,
kon hij niet bevroeden dat zijn
initiatief veertig jaar later in meer dan tien Europese
landen navolging zou krijgen. De eerste jaren werden de internationale contacten behartigd door de
directeur van Monumentenwacht Nederland, Gert
Jan Luijendijk. Toen hij in dienst trad van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, nam
Monumentenwacht Noord-Brabant deze taak over.
Net zoals de Nederlandse provincies destijds een
voor een hun eigen monumentenwacht oprichtten,
zo hebben stap voor stap steeds meer landen deze
succesformule omarmd. Via Vlaanderen, Duitsland
en Denemarken is het concept zich als een inktvlek
over Europa aan het verbreiden. Momenteel zijn er
monumentenwachtorganisaties actief of in voorbereiding in Noorwegen, Schotland, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Italië en Oostenrijk.

wen zonder regelmatige zorg onrustbarend snel in conditie achteruitgaan, was veertig jaar
geleden aanleiding om Monumentenwacht op te richten. Niets doen was toen al geen optie.

In vier decennia hebben monumentenwachters gerapporteerd over ontelbare
(zich aankondigende) gebreken. Ze hebben
talloze noodreparaties uitgevoerd. Ze hebben duizenden kilometers gootlengte
schoongemaakt en vele, vele andere kleine
onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Door
deze werkzaamheden is een enorme hoeveelheid gebreken en gevolgschades voorkomen of in de kiem gesmoord. Het is
onmogelijk te becijferen hoeveel geld particulieren en overheden hierdoor hebben
bespaard, maar het moet ver in de miljoenen lopen. De kosten van de inspecties vallen daarbij in het niet.
In tijden van recessie kan het verleidelijk zijn
wat minder te laten inspecteren. Maar is dat
wel verstandig? Keer het eens om. Waar heb
je, juist als de middelen schaars zijn, behoefte aan als je een waardevol gebouw sober en

doelmatig in stand wilt houden? Aan een
actueel inzicht in de totale onderhoudstoestand. Aan een betrouwbaar overzicht van
zaken die als eerste moeten worden aangepakt. Geordend vanuit een praktische én
economische benadering. Door een onafhankelijke partij, waar je van opaan kan. En
bij wie je altijd terecht kunt voor nader
advies. Of, veel korter gezegd: aan een
inspectierapport van Monumentenwacht.
Zie een korte lijst van aandachtspunten als
een groot compliment. Is de lijst wat langer?
Geen paniek. Niets doen is geen optie, maar
met Monumentenwacht als partner staat u er
niet alleen voor. We kunnen samen een plan
maken, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Dat is leuk en vooral ook verstandig. Want voor de instandhouding van uw
pand én voor de economische waarde hiervan is niets beter dan regelmatig onderhoud.

Het thema monumentenwacht blijft internationaal
actueel. Tijdens een recente bijeenkomst in Oslo hebben de directeuren van de rijksdiensten voor cultureel
erfgoed in Europa uitvoerig gediscussieerd over de
voordelen van ‘onze monumentenwachtformule’ voor
hun landen. Het enthousiasme van de directeuren in
landen waar al een monumentenwacht actief is, zal
zeker leiden tot initiatieven in meer Europese landen.

Jacques Akerboom
directeur Monumentenwacht Noord-Brabant
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MONUMENTEN ONDE

Ondertussen wordt er op Europees niveau ook nagedacht over een internationale vorm van samenwerking
tussen de monumentenwachten. Het doel is uitwisseling van informatie en leren van elkaars vaardigheden.
Op regionaal niveau werken monumentenwachten al
samen met collega-instellingen over de grens. Bijvoorbeeld Groningen met het Duitse Nedersaksen, Nederlands Limburg met Belgisch Limburg, en Noord-Brabant met Antwerpen en Vlaams-Brabant.
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