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Groningen

Praktische adviezen
omtrent bevingsschade
De gaswinning veroorzaakt regelmatig aardbevingen in Groningen. Voorlopig blijft
dat zo en het valt niet uit te sluiten dat de bevingen heviger worden. Dit kan zeker
voor monumentale gebouwen ernstige gevolgen hebben. Monumentenwacht geeft
praktische adviezen over preventieve maatregelen en bij herstel van schade.

Ondanks uitgebreid onderzoek in
opdracht van het Rijk is er nog weinig
bekend over de veiligheidsrisico’s en de
kans op schade als gevolg van de gaswinning op de langere termijn. Resultaten
van aanvullend onderzoek zijn op zijn
vroegst eind 2016 te verwachten. Tot dat

Monumentenwacht
en herbestemmen
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moment doet Monumentenwacht Groningen wat ze kan: de ontwikkelingen op
de voet volgen, (voorgenomen) maatregelen bestuderen en zowel gevraagd als
ongevraagd inhoudelijk advies geven. Dit
laatste doen we via diverse overlegtafels
en telkens vanuit dezelfde realistische

Jaar van Mobiliteit
en Mobiel Erfgoed

grondhouding: monumenten verlangen
maatwerk.
Onze kennis is gebaseerd op veertig jaar
ervaring met Groningse monumenten en
hun eigenaren. Daarnaast gebruiken we
de meest recente vakinhoudelijke bronnen, zoals de praktijkrichtlijn ‘Scheuren
in metselwerk van monumentale gebouwen’ (2013). Samen met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed hebben we dit
document opgesteld als handvat voor
bouwkundig onderzoek en herstel van
aardbevingsschade.

> lees verder
op pagina 8

Zomers onderhoud
aan de schoorsteen
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Regeling werkt
In 2011 heeft de overheid de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten ingesteld. Uit
recent onderzoek blijkt dat deze in
een behoefte voorziet. In de periode
2012-2014 zijn meer dan 700 subsidies verstrekt voor haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming.
Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat zo’n onderzoek
niet zou zijn uitgevoerd zonder subsidie. In 86% van de onderzoeken
wordt aandacht besteed aan de
bouwkundige aspecten. Dit is de
hoogste score, vóór marktverkenning (81%), kostenaspecten (80%)
en cultuurhistorische waarde
(73%). De eerstvolgende indieningstermijn voor de subsidieregeling
loopt van 1 oktober tot en met 30
november 2014. Meer informatie:
www.herbestemming.nu/editie-5.

Bescheiden maar cruciale rol voor Monumentenwacht

Herbestemmen?
Wij bieden
basisinformatie
en continuïteit!

Het herbestemmen van monumentale panden is vrijwel altijd een ingewikkeld proces.
Voor een succesvol verloop zijn betrouwbare, actuele bouw- en onderhoudstechnische
gegevens een eerste vereiste. Monumentenwachten kunnen die specialistische informatie
leveren. Daarnaast kunnen zij hun ervaring met historische materialen en constructies
inbrengen en continuïteit bieden in de kritische periode tussen het beëindigen van de
vroegere bestemming en het volledig functioneren van de nieuwe.

Van heel veel nog geen twintig jaar oude
twee-onder-een-kapwoningen fungeren de
garages inmiddels als kantoor, kinderkamer, sauna of hobbyruimte. Dit gegeven
heeft weinig van doen met monumentenbehoud, maar het maakt wel duidelijk dat
herbestemmen aan de orde van de dag is.
Als de gebruikswensen veranderen, krijgen
ruimtes en gebouwen die zich daarvoor
lenen, bijna geruisloos een nieuwe functie.
En dat is nooit anders geweest. Daarvan
getuigen de geschiedenissen van talloze
historische bouwwerken. Herbestemmen is
van alle tijden.

Hausse in herbestemming
Waarom staat het onderwerp dan juist nu
zo sterk in de belangstelling? Daar zijn
diverse redenen voor. Ten eerste zorgen
demografische, sociaal-culturele en econo2
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mische ontwikkelingen ervoor dat momenteel erg veel oudere gebouwen hun
gebruiksfunctie verliezen. Dat blijft nog wel
even zo. Voor veel eigenaren wordt de
instandhouding van historische panden
met hun relatief grote onderhoudsbehoefte en hun praktische beperkingen onhaalbaar of onbetaalbaar. Denk hierbij niet
alleen aan kerken en kloosters, maar bijvoorbeeld ook aan overheidsgebouwen en
bedrijfspanden.
Tegelijk bestaat in brede kring het gevoel
dat Nederland zo langzamerhand wel vol
genoeg is gebouwd. Nieuwe functies kunnen daarom beter in bestaande gebouwen
worden gevestigd dan hiervoor agrarisch of
natuurgebied op te offeren. Dit geldt des te
meer als deze panden door hun karakteristieke voorkomen en specifieke locatie de

identiteit van stad of streek versterken.
Daar komt bij dat in het verleden vaak degelijk en duurzaam werd gebouwd; de hoofdconstructie kan meestal nog jaren mee.
Bovendien kunnen historische gebouwen
‘iets toevoegen’ aan het nieuwe gebruik.
Een symposium in een voormalige tramremise of een bruiloftsfeest op een buitenplaats heeft op voorhand meer karakter en
sfeer dan zo’n zelfde bijeenkomst in een
doos van damwanden of het jarenzeventigzaaltje van het dorpshuis.
Niet in de laatste plaats draagt marktwerking
bij aan de hausse in herbestemmingsinitiatieven. Sinds de nieuwbouwproductie dramatisch is ingestort, zoeken steeds meer
architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven emplooi in de voormalige niche
van de herbestemmingsprojecten. Natuurlijk worden daarbij als eerste de krenten uit
de pap gevist. Maar de honger naar werk
maakt dat ook de minder makkelijke metamorfoses worden onderzocht. Met veel
goede wil, creativiteit en financiële ondersteuning (zie kader ‘Regeling werkt’) blijkt
er vaak meer mogelijk dan zich in eerste
instantie laat aanzien.
Herbestemmen is kortom hot en daar is niets
mis mee. Sterker nog, voor veel historische
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Ondanks de vele voordelen van herbestemming zijn het vinden van een verantwoorde
nieuwe functie — in zowel cultuurhistorisch, maatschappelijk als economisch
opzicht — en het uitvoeren van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zoals
gezegd meestal allesbehalve eenvoudig.
Dat komt voor een deel doordat monumentale objecten vrijwel altijd ‘van nature’ een
aantal beperkingen kennen. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van spouwmuren,
niet-geïsoleerde daken, moeilijk te verwarmen volumes, verouderde installaties en
veel onderhoudsgevoelige details. Daarnaast kan met een ouder gebouw veel
moeilijker worden voldaan aan de eisen van
bouw- en veiligheidswetgeving. Een eventuele status van beschermd monument kan
nog extra restricties opleggen.

Rol van Monumentenwacht

bouwwerken is een goede herbestemming de
beste garantie voor een duurzame instandhouding. Meer informatie en vele voorbeelden van aansprekende projecten op dit
gebied zijn te vinden op de websites van het
Nationaal Programma Herbestemming
(www.herbestemming.nu en www.kennisbankherbestemming.nu) en in de brochurereeks ‘Een toekomst voor ...’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
(www.cultureelerfgoed.nl/publicaties).

Bij het complexe proces van herbestemming
zijn vele partijen betrokken. Voor monumentenwachten is zeker geen hoofdrol weggelegd, maar zij kunnen wel een essentiële bijrol vervullen. Namelijk als leverancier van de
broodnodige basisinformatie over de bouwaard, de bouwfysica en de onderhoudstoestand van vrijkomende monumentale
gebouwen. Als voor het object een abonnement is afgesloten, zijn veel gegevens direct
beschikbaar; is dit niet het geval, dan zijn
monumentenwachten in staat om vanuit
hun specialistische kennis van historische
materialen en constructies een gedegen
inventarisatie van alle bouw- en onderhouds-

technische aandachtspunten te verzorgen.
Daarbij kan ook worden aangegeven welke
maatregelen nodig zijn om onderdelen veilig
te stellen of te herstellen, en hoe die maatregelen het best kunnen worden uitgevoerd.
Bij herbestemming wordt bijna altijd de
bestaande constructie grondig opgeknapt.
Achterstallig onderhoud wordt aangepakt,
er wordt gerestaureerd en gerenoveerd.
Ook worden vaak nieuwe elementen toegevoegd of ingepast en worden er technische
verbeteringen aangebracht. Voor het pand
is dit zeer gunstig, áls de maatregelen tenminste worden uitgevoerd op een manier
die past bij een ouder gebouw. Gebeurt dit
niet, dan kan het effect averechts zijn.
Dat laatste zie je nogal eens bij het na-isoleren van daken of muren. Het doel hiervan is
uiteraard de stookkosten te beperken en het
binnenklimaat te veraangenamen. Maar als
bij het isoleren niet de juiste voorzieningen
worden getroffen om voldoende ventilatie
mogelijk te maken, kan het resultaat zijn dat
na enige tijd plafonds gaan schimmelen en
balkkoppen gaan rotten. Juist monumentenwachten beschikken over het inzicht om
zulke misrekeningen te voorkomen.
Kort gezegd kunnen monumentenwachten
vooraf duidelijk aangeven of voorgenomen
wijzigingen aan de constructie geen ongunstige bouwtechnische en bouwfysische
gevolgen zullen hebben. Weliswaar zal ook
een goede architect hier rekening mee hou-

Perspectieven voor een monumentale school
In Wehe - den Hoorn, twee aaneengegroeide dorpen in het polderlandschap van
de Groningse gemeente De Marne, werd in 1873 de katholieke basisschool Sint
Jozef gesticht. In de decennia daarna volgden diverse uitbreidingen en werd een
sociëteit aan het complex toegevoegd. Om diverse redenen gaat het vanaf 1970
echter achteruit met de katholieke enclave en bijgevolg met de gebouwen. Hoewel
het ontwerp van architect Tepe in 1989 rijksmonument wordt en er plannen worden gemaakt voor herstel, zet het verval door. Momenteel worden met noodmaatregelen grote delen van het complex wind- en waterdicht gehouden.
Beter nieuws is dat inmiddels diverse partijen hun krachten hebben gebundeld en
gezamenlijk de mogelijkheden van herbestemming onderzoeken. Een van de deelnemers is Libau, de erfgoedorganisatie waaronder ook Monumentenwacht Groningen ressorteert. Laatstgenoemde heeft een
uitgebreide bouwkundige inventarisatie van het schoolcomplex uitgevoerd. Aansluitend is in kaart gebracht welke maatregelen noodzakelijk zijn om het pand in bruikbare staat te brengen en wat die globaal zullen kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt
naar de drie meest waarschijnlijke bestemmingen waarvoor het object in aanmerking komt.
Op www.libau.nl/publicaties is de volledige onderzoeksrapportage in te zien. Deze geeft een goed beeld van de vele kansen en
complicaties die bij herbestemming aan de orde kunnen zijn. Mede dankzij de diverse (cultuur)historische paragrafen en de
vele illustraties is het rapport ook voor niet-belanghebbenden zeer lezenswaardig.
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Wind- en
waterdicht
Jan Kuik van Monumentenwacht
Groningen toont een voorbeeld
van een meerjarenonderhoudsplan
met kostenraming

den, maar de praktische ervaring van monumentenwachten met historische constructies en materialen kan vaak wat toevoegen.
Het zou in elk geval niet voor het eerst zijn
als monumentenwachten pas worden ingeschakeld als het leed al is geschied. En dan
zijn de herstelkosten meestal aanzienlijk.
Daarom geldt dat hoe vroeger Monumentenwacht in het proces wordt betrokken,
des te effectiever de inbreng zal zijn.
Afhankelijk van de aard en omvang van het
herbestemmingsproject én van het dienstenpakket van de desbetreffende monumentenwacht kunnen soms ook aanvullende diensten worden aangeboden. Het gaat
daarbij vooral om praktische activiteiten op
uitvoeringsniveau, zoals het begeleiden
van werkzaamheden met historische materialen en constructies. Bij de diverse monumentenwachten lopen heel wat oude rotten die de kneepjes van het vak kennen;

samenwerking met het uitvoerend personeel van de aannemer kan dan heel nuttig
zijn. Om de eenvoudige reden dat twee nu
eenmaal meer weten dan één.

Continuïteit
Tussen het moment dat een historisch
gebouw zijn gebruiksfunctie verliest en er
een nieuwe is gevonden, kunnen heel wat
jaren verstrijken. Vaak staat het pand eerst
een tijd leeg en als herbestemming moeilijk
blijkt, krijgt het niet zelden eerst een tijdelijke
bestemming. Uiteindelijk volgt een keer een
restauratie/renovatie en begint het gebouw
aan zijn tweede (of zoveelste) leven.
Tijdens dit herbestemmingstraject wisselen eigenaren, beheerders, gebruikers en
bewoners elkaar af. In het algemeen is dat
niet gunstig voor een gebouw. Al was het
alleen maar omdat in die periode niemand
een goed inzicht heeft in een duurzame

De Subsidieregeling Stimulering
Herbestemming Monumenten van
de RCE (zie kader ‘Regeling werkt’)
voorziet ook in subsidie voor noodmaatregelen om een monumentaal
pand wind- en waterdicht te maken/
houden totdat een geschikte nieuwe
functie is gevonden. Uitgebreide
informatie over deze mogelijkheid
is te vinden op www.monumenten.nl.
Monumentenwacht kan uiteraard
adviseren over maatregelen om
objecten wind- en waterdicht te
maken/houden.

instandhouding van het object. Monumentenwacht is de aangewezen organisatie om
in zo’n periode continuïteit te bieden. Door
op gezette tijden de cruciale onderdelen
en functies te inspecteren, en door beperkte maatregelen te (laten) treffen om ernstige schade te voorkomen, wordt een
gebouw tegen minimale kosten in een zo
goed mogelijke conditie gehouden. Een
praktisch punt is natuurlijk dat elke (tijdelijke) eigenaar hiervoor het abonnement
moet verlengen. Dat is misschien niet altijd
direct in zijn belang, maar het is wel het
beste voor het gebouw. En daarom toch
wel erg verstandig.

Monumentenwacht en herbestemming
Bij de meest uiteenlopende (voorgenomen) herbestemmingsprojecten wordt een beroep gedaan op de expertise van
monumentenwachten. Enkele voorbeelden:
• Voor de gemeente Ede heeft Monumentenwacht Gelderland een gedegen inventarisatie uitgevoerd van de onderhoudstoestand van diverse kazerneobjecten; ook is aangegeven wat nodig is om de gebouwen in bruikbare staat te houden.
• Monumentenwacht Overijssel en Flevoland was nauw betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden om het voormalige koetshuis op havezate
Den Berg te Dalfsen geschikt te maken voor de eigen huisvesting.
• Ook Monumentenwacht Utrecht was betrokken bij de ontwikkeling van
de eigen huisvesting in de vroegere munitieloods van het Utrechtse fort
Lunet II.
• Bij de herbestemming van klooster ‘Mariaoord’ in Vught tot appartementencomplex ‘Parc Glorieux’ werd dankbaar gebruikgemaakt van de jarenlange inspectiegegevens en adviezen van Monumentenwacht Noord-Brabant.
• Monumentenwacht Limburg leverde basisinformatie voor de transformatie
van de kloosterkerk in Steyl tot appartementencomplex en adviseerde
omtrent de handhaving van diverse authentieke elementen (foto rechts).
• Na een lange aanloop worden concrete plannen ontwikkeld voor de herbestemming van de Sint Antoniuskerk in Zwartemeer, tevens bekend als de
‘Veenkathedraal’; Monumentenwacht Drenthe levert de inspectiegegevens.
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Jaar 2014mobiel
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), kort gezegd het samenwerkingsverband
voor al het mobiel erfgoed in ons land, heeft 2014 uitgeroepen tot Jaar van Mobiliteit
en Mobiel Erfgoed. De stichting Open Monumentendag sluit hierbij aan: voor de Open
Monumentendagen op 13 en 14 september aanstaande is als thema gekozen ‘Op reis’.

Kunt u zich bij het thema ‘Mobiliteit en
Mobiel Erfgoed’ niet direct van alles voorstellen? Breng dan een bezoek aan de website www.2014mobiel.nl. Hier vindt u compacte informatie over het hoe en waarom
van het themajaar, vele links naar deelnemende organisaties en een uitgebreide
activiteitenkalender. Die laatste is meer dan
de moeite waard, omdat er bijzondere
openstellingen en spectaculaire evenementen bij zitten waar u voor weinig of
niets bij aanwezig kunt zijn.

zeer breed scala aan voer- en vaartuigen
onder. Schepen, treinen en trams, karren
en koetsen, fietsen, auto’s en vliegtuigen,
landbouwmachines, kortom alles wat
bewegen kan. Ten tweede de infrastructuur: kanalen, spoorlijnen, wegen, bruggen, viaducten, sluizen en (lucht)havens.
Ten derde de gebouwen en installaties die
nodig waren en zijn om verkeer en vervoer
mogelijk te maken: koetshuizen, stations,
pakhuizen, kranen, remises, stoommachines, tankstations, werkplaatsen en hangars.

Mobiel erfgoed is een begrip dat een brede
lading dekt. In de eerste plaats valt er een

Los van al die fysieke objecten is er ‘het verhaal van de mobiliteit’. Verkeer, vervoer en
distributie zijn overal ter wereld van belang,
maar zeker in Nederland. Daarom wordt in
diverse tentoonstellingen en manifestaties
ook de invloed van de mobiliteit op de ontwikkeling en inrichting van ons land belicht.
Een belangrijk doel van het Jaar is het
belang van het behoud van ons mobiel erfgoed beter onder de aandacht brengen bij
de samenleving. Gezien de vele interessante activiteiten kan dat haast niet mislukken.
www.2014mobiel.nl, www.openmonumentendag.nl,
www.mobiel-erfgoed.nl, www.mobielerfgoedcentrum.nl
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Erfgoed als strategisch
middel
De verkiezingen van 22 mei jl. hebben duidelijk gemaakt dat nogal wat
mensen kritisch kijken naar het doen
en laten van Europa. Ondertussen
probeert Europa zelf op allerhande
manieren duidelijk te maken dat de
vele samenwerkingsverbanden,
afspraken en (financiële) regelingen
wel degelijk hun vruchten afwerpen.
Ook die op het gebied van het cultureel erfgoed. Zo heeft de Raad van
de Europese Unie op 21 mei voor het
eerst conclusies over cultureel erfgoed aangenomen als strategisch
middel voor een duurzaam Europa.
Vooral decentrale overheden,
ondernemingen en culturele organisaties kunnen, als zij samenwerken in ‘grensverleggende’ projecten, in aanmerking komen voor
Europese ondersteuning. Diverse
websites bieden zicht op de vele
mogelijkheden en beperkingen,
zoals www.europadecentraal.nl;
www.vng.nl (door naar Europese
Subsidiewijzer); www.sica.nl;
www.dutchculture.nl.

Nieuwe archeologische
rijksmonumenten
Minister van Cultuur Jet Bussemaker heeft op 26 mei jl. de aanwijzingsprocedure voor 28 nieuwe
archeologische rijksmonumenten
gestart. Doel hiervan is een meer
representatieve opbouw van dit
objectenbestand. In het verleden
zijn vooral zichtbare monumenten
aangewezen. Nu zijn diverse volledig ondergrondse objecten geselecteerd, waaronder kampementen
van jagers-verzamelaars en nederzettingen, begraafplaatsen en
akkers van prehistorische boeren.

Restauratiekwaliteit
Het onderwerp restauratiekwaliteit
is altijd actueel. Iedereen wil goed
werk voor een redelijke prijs, maar
over rollen, taken, richtlijnen en
verantwoordelijkheden lopen de
meningen al gauw uiteen. Toch
wordt er op tal van plaatsen uitstekend samengewerkt om een goede
uitvoeringskwaliteit te garanderen.
Meer over dit alles kunt u vernemen
op 8 oktober 2014 tijdens het symposium ‘Restaureren met kwaliteit’
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie:
www.cultureelerfgoed.nl.
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Schoorstenen: toch echt een zo
Elk traditioneel gebouw heeft wel ergens een schoorsteen en vaak zelfs meer dan één. In het
verleden werden deze rookkanelen een groot gedeelte van het jaar gebruikt. Nu functioneren
zij steeds vaker alleen nog als ‘voor de gezelligheid’ de open haard of kachel aangaat. Toch
kan ook bij gelegenheidsstokers de schoorsteen maar beter helemaal in orde zijn. De beste
tijd om daarvoor maatregelen te treffen is de zomer. Dan kunnen begin december de pakjes
weer soepel naar beneden glijden en eindigen de kerstdagen niet met een schoorsteenbrand.

het boven het dak uitstekende (gemetselde)
deel van het rookkanaal. Ook kan worden
gedoeld op het geheel van de samenstellende delen; tenzij anders vermeld, geldt in
dit artikel die laatste betekenis. Tot slot zijn
er nog bijzondere varianten, zoals de
fabrieksschoorsteen, maar die blijven hier
buiten beschouwing.

Door de eeuwen heen is er een enorme
variatie aan schoorstenen ontstaan. Aan de
werking is echter niets veranderd. In de
haard, de kachel of de oven gaat brandstof
een verbinding aan met zuurstof uit de
lucht. Daarbij ontstaat warmte. De lucht
boven het vuur stijgt op omdat hij lichter is.
Daardoor wordt ‘nieuwe’ lucht aangezogen.
Zo ontstaat trek. Die wordt nog versterkt als
het waait. Doordat lucht over het uiteinde
van de schoorsteen stroomt, ontstaat in de
pijp onderdruk en wordt lucht van beneden
aangezogen. Dit verklaart waarom een vuur
bij flinke wind zo hard kan branden dat de
luchtstroom getemperd moet worden.
Hiervoor kunnen smoorkleppen in de kachel
en/of het rookkanaal worden gebruikt.

Vele betekenissen
Het woord schoorsteen heeft vele betekenissen. Ten eerste kan het verwijzen naar
een uit de muur stekende steen die de rookvang ondersteunt of schoort (zie ook het
kader ‘Korte historie’). Daarnaast naar de
schoorsteenmantel, naar het (gemetselde)
rookkanaal boven de stookplaats en naar
6
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Hoewel de schoorsteen aanvankelijk een
zuiver functionele voorziening was, heeft
hij al snel ook een belangrijke architectonische betekenis gekregen. Binnen ontwikkelde de rookvang zich tot schouw en later
tot schoorsteenmantel. Deze voorzieningen
kregen een centrale plek in het interieur en
dienden niet zelden als blikvanger. Maar ook
het gedeelte buiten kreeg vaak een prominente plaats in het ontwerp van (land)huizen en andere bouwwerken. Heel bekend
zijn de zadeldaken met wolfseinden, waarbij aan beide uiteinden van de nok een
robuuste, gemetselde beëindiging van het
rookkanaal te zien is. Hierdoor wordt de
symmetrie van het gebouw versterkt.

Gesleepte kanalen
Een consequentie van de architectonische
functie was vaak dat het buitengedeelte
van de schoorsteen zich niet recht boven
de stookplaats bevond. Om de gewenste
aansluiting te verkrijgen, moest het tussenliggende deel van het rookkanaal vanaf de
haard worden ‘gesleept’ naar de dakdoorvoer. Hiertoe werd, op de eerste en/of de
zolderverdieping, een speciale constructie
aangebracht. Deze bestaat uit twee leihouten of slapers. Dit zijn niet al te zware, maar
uiteraard wel stevige balken die in de
gewenste schuine richting zijn geplaatst.

Hiertegenaan wordt het metselwerk aangebracht. Er zijn twee varianten. Het metselwerk kan direct tegen de slapers rusten en
verspringt dan per laag (uitkragend metselwerk). Het is ook mogelijk dat tegen de slapers eerst brede houten delen zijn aangebracht en dat daartegen, als één
doorlopende kolom, het metselwerk rust.
Gesleepte kanalen leveren regelmatig problemen op. De voornaamste oorzaak is dat
de zware stenen constructie (op den duur)
in zijn geheel of plaatselijk onvoldoende
wordt ondersteund. Hierdoor ontstaan
scheuren en breuken in het rookkanaal, met
name ter plaatse van overgangen met verticale delen en bij roetluikjes. Goed herstel is
niet altijd eenvoudig, maar wel zeer belangrijk om het risico van brand te beperken.
De onderste schoorsteen stak
boven alles uit tot de buurman
een hoger huis bouwde. Dat is
niet bevorderlijk voor de
trek...

Onderhoudsgevoelig
Schoorstenen behoren sowieso tot de
meest onderhoudsgevoelige onderdelen
van de bouwkundige constructie. Daar
zijn diverse redenen voor. Het rookkanaal
wordt van binnenuit blootgesteld aan —
voor een deel schadelijke — gassen en
dampen, en bovendien aan sterke temperatuurschommelingen. De omringende
materialen kunnen hierdoor worden aangetast. Ook het veelvuldig uitzetten en krimpen komt de samenhang van de constructie niet ten goede. De onvermijdelijke
dakdoorvoer is per definitie een gevoelig
onderdeel. Een goede, onder alle omstandigheden waterdichte aansluiting op het
dakvlak is van het grootste belang. Het
gedeelte boven het dak staat voortdurend
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n zomers onderwerp
stook dit indien gewenst pas na enige tijd
verder op. Gebruik droog hout zonder verf,
beits of soortgelijke producten. Stook
geen plaatmateriaal en gewolmaniseerde
planken (zeer giftig). Voorkom overmatig
smoren, mede in het belang van de
omwonenden (stank en koolmonoxide).
bloot aan de wisselende weersinvloeden.
Dat stelt hoge eisen aan het metsel- en
voegwerk. Een bekend probleem is dat
ingemetseld ijzerwerk, voor bijvoorbeeld
een schoorsteenkap, gaat roesten en daardoor het metselwerk kapotdrukt.

Tips
Het is ondoenlijk om alle nuttige en interessante aspecten van het veelzijdige begrip
schoorsteen hier te bespreken. Daarnaast
zijn voor de meeste eigenaren de mogelijkheden om zelf problemen met de schoorsteen op te lossen, zeer beperkt. Daarom
wordt ter afsluiting volstaan met een
beknopt overzicht van aandachtspunten
waar de eigenaar op kan letten om de
schoorsteen zo goed mogelijk te laten roken.
Vanzelfsprekend kan uw monumentenwacht veel meer informatie verstrekken.
• Laat de schoorsteen testen
Vooral in monumentale panden kunnen
zich rookkanalen bevinden die al geruime
tijd buiten werking zijn. Neem zo’n schoorsteen nooit zomaar opnieuw in gebruik.
Laat bijvoorbeeld Monumentenwacht
eerst de constructieve kwaliteit beoordelen. Vervolgens kan een kachelexpert
aangeven of er aanvullende voorzieningen nodig zijn en een keer proefstoken.
• Stook verantwoord
Begin, zeker bij open haarden, houtkachels en zogeheten allesbranders,
altijd met een beschaafd vuurtje, en

• Laat regelmatig vegen
Laat de schoorsteen eens per jaar (en bij
veelvuldig gebruik vaker) vegen door een
erkend bedrijf (aangesloten bij de ASPB).
Berg het ontvangen bewijs goed op. Dit
is uitvoeringstechnisch en juridisch de
verstandigste aanpak. Als u zelf de schoorsteen veegt, weet dan wat u doet, gebruik
het juiste, passende materieel, let op uw
veiligheid en registreer uw actie, bij voorkeur ook met foto’s.
• Schouw uw schoorsteen
Veel gebreken aan de schoorsteen kunt
u zelf constateren, eventueel met behulp
van een verrekijker. Denk bijvoorbeeld
aan verstopte roosters bij de uitlaat, vogelnesten, een losgeraakte kap, loslatend
voegwerk, opgewaaide loketten, roetdoorslag en scheurvorming. Kleinere
problemen kunt u soms zelf oplossen,
maar meestal is het beter om een vakman in te schakelen.
Een noodmaatregel als deze (tegen lekkage) moet zo
snel mogelijk worden verholpen

Korte historie
In de vroegste, boerderijachtige
woningen stookte men een vuurtje
midden in de centrale ruimte. De
rook moest door kieren in wanden
en dak zijn weg naar buiten zoeken.
Een gunstig neveneffect van deze
stookwijze was dat de rook bijdroeg
aan de conservering van de houten
constructie en de opgeslagen voorraden. Met name omdat schadelijke
insecten werden verdreven. Het binnenklimaat kan echter niet aangenaam zijn geweest.
Een eerste verbetering was om,
boven de stookplaats of haard/herd,
in het dak een gat uit te sparen voor
de rookafvoer. Maar de echte vooruitgang kwam toen er wanden in
baksteen werden gebouwd. Het vuur
kon nu een plek krijgen tegen de
(brand)muur. Enkele naar binnen
stekende stenen dienden om een
rookvang te schoren, waarmee de
herkomst van het woord schoorsteen
is verklaard.
De rookvang was een tamelijk
robuuste constructie die meer of
minder geleidelijk overging in een
verticaal afvoerkanaal. Aanvankelijk
werd dit uitgevoerd in hout, al dan
niet aangevuld met leem. Vanwege
het brandgevaar werden echter al
spoedig stenen rookkanalen voorgeschreven. Verder kwam men er snel
achter dat als het gemetselde rookkanaal tot boven de nok doorliep, de
trek een stuk beter werd.
Hiermee was de ontwikkeling van de
schoorsteen in essentie voltooid. Vervolgens zijn op onderdelen allerhande verbeteringen en verfraaiingen
uitgevoerd. Zo ontwikkelden zich uit
de primitieve rookvang elegante,
soms zelfs protserige schouwen en
later schoorsteenmantels. Rookkanalen werden technisch verbeterd en
voorzien van roet- of veegluiken. Het
gedeelte boven het dak kon worden
voorzien van decoratief stucwerk,
een keramische schoorsteenpot,
een platte ‘tafel’ of een puntdakje
met bijvoorbeeld een gouden bol of
een windwijzer.
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Haast met
inspectie?

Ook in deze bijzonder solide molenromp
hebben bevingen scheurtjes veroorzaakt

> vervolg van
pagina 1

Het afgelopen jaar zijn er in onze provincie
ongeveer 130 bevingen geweest. Deskundigen houden rekening met nieuwe bevingen tot een kracht van 4,1; de zwaarste tot
nu toe haalde 3,6 op de schaal van Richter.
Deze getallen zijn overigens gebaseerd op
‘natuurlijke aardbevingen’. Die worden op
veel grotere diepte veroorzaakt dan de
bevingen als gevolg van gaswinning. In Groningen kan het effect van een beving met
een kracht van 4,1 vergelijkbaar zijn met
dat van een beving met een kracht van 6
elders! Daarbij kunnen in het gebied direct
rond het epicentrum veel schade aan
gebouwen en instortingsgevaar ontstaan.
In gebieden met een reële kans op aardbevingen worden bij nieuwe en bestaande
gebouwen preventieve maatregelen
getroffen om de gevolgen van een beving
te minimaliseren. Dat zal ook in Groningen
op steeds grotere schaal nodig zijn. Bij
monumentale bebouwing kunnen dan echter lastige dilemma’s ontstaan. Zo zullen de
maatregelen niet altijd ‘onzichtbaar’ blijven, waardoor strijdigheden kunnen ontstaan met bijvoorbeeld de historische
detaillering of materiaalkeuze.
Uiteraard staat veiligheid voorop, maar wij
denken graag mee over alternatieve oplos-
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Onze extra activiteiten voor panden
met aardbevingsschade kunnen tot
gevolg hebben dat de reguliere
inspectie van uw pand wat langer
op zich laat wachten. Wilt u om wat
voor reden ook dat wij op korte termijn komen inspecteren? Neem dan
contact op met ons secretariaat. U
kunt een mail sturen aan info@
monumentenwachtgroningen.nl of
tijdens kantooruren bellen met
(050) 589 15 85. We maken dan zo
spoedig mogelijk een afspraak.

singen die zo veel mogelijk recht doen aan
de historische waarde en de belevingskwaliteit van het monument. We leveren onafhankelijk advies en zijn door de NAM erkend
als contra-expert (om een second opinion
over bevingsschade en herstel te geven).
Waar nodig schakelen we een specialist in,
zoals TNO DIANA BV; dit kennisinstituut kan
een betrouwbare prognose opstellen van te
verwachten schade bij een beving.

De achtergevel van deze boerderij was al enigszins verzakt;
door bevingen is vervolgens instortingsgevaar ontstaan

Schademeldingen worden momenteel
afgehandeld door de NAM. Denk erom dat
u voor aanvang van herstelwerkzaamheden
bij uw gemeente informeert of er een
monumentenvergunning nodig is. Bij
bepaalde ingrepen aan beschermde monumenten is die namelijk vereist. Uw gemeente kan hierover snel duidelijkheid geven.
Ondertussen kunt u vast offertes aanvragen.
Desgewenst kan Monumentenwacht hierbij
helpen, net als bij de offertebeoordeling,
de werkvoorbereiding, de aanbesteding,
het uitvoeringstoezicht en de oplevering.
Als u geïnteresseerd bent in onze ondersteuning, kunt u dat aangeven via info@
monumentenwachtgroningen.nl. Binnen
vijf werkdagen nemen wij contact met u op.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Met vragen
en opmerkingen naar aanleiding van dit artikel kunt u terecht bij
ons secretariaat.

Tips om bevingsschade te beperken
en aan te tonen
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen van (lichtere) bevingen te
voorkomen dan wel te beperken en om ontstane schade aan te tonen:
• Breng (extra) verankering aan bij hoge staande kasten.
• Verwijder hooggeplaatste instabiele voorwerpen, zoals vazen op kasten.
• Zorg dat met name hooggeplaatste hangkastjes beschikken over degelijke sloten.
• Laat (extra) verankering aanbrengen bij kwetsbare gebouwonderdelen, zoals
schoorstenen en ornamenten.
• Maak goede foto’s van het interieur en exterieur van uw monument, zodat u
bevingsschade zo nodig beter kunt aantonen. In combinatie met de reguliere
inspectie kan Monumentenwacht foto’s maken op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Controleer uw monument regelmatig op scheurvorming en andere schade en
maak foto’s van aangetroffen gebreken.
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