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Verdwijnen adviesplicht en oprekken regels verzwaren de taken

Monumentencommis
De Buitenwacht
In deze kolom krijgt steeds een andere partner uit
het brede werkterrein van Monumentenwacht het
woord. Deze keer is dat Thera Lindenbergh,
beleidsmedewerker bij de Stichting tot behoud van
Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB).

Monumenten kun je het best behouden door ze te ontwikkelen. Die gedachte is, zij het
niet altijd van harte, breed geaccepteerd. De vraag blijft wel hoe ver je bij dat ontwikkelen
kunt gaan. Tot 2009 werd dit voor rijksmonumenten bepaald door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels ligt deze verantwoordelijkheid voor alle monumenten
bij (inter)gemeentelijke (welstands en) monumentencommissies. Een professionele aan
pak is steeds nadrukkelijker vereist.
In dit eerste deel van een tweeluik een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen.
Een uitgebreider artikel verschijnt op www.monumentenwacht.nl.

Groene Monumentenwacht
Toen in 2009 duidelijk werd dat de Stichting PHB
met ingang van 2011 geen subsidie meer zou ontvangen van het ministerie van LNV, heeft een aantal buitenplaatseigenaren de Vereniging PHB opgericht. Om precies te zijn op 30 januari 2010. Veel
van de hoveniers die voor de stichting werkten,
hebben inmiddels een baan gevonden in het
bedrijfsleven. Een aantal stafmedewerkers heeft
de mogelijkheden onderzocht om de kennis en
kunde op het gebied van onderhoud van historisch
groen te behouden en nog breder toegankelijk te
maken.
Daartoe hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met vele partijen, waaronder diverse
monumentenwachten en Monumentenwacht Nederland. Zij stonden onmiddellijk positief tegenover het
plan om een Groene Monumentenwacht op te richten. Opererend volgens de vertrouwde en succesvolle formule van regelmatig inspecteren, klein herstelwerk uitvoeren, helder rapporteren en toekomstgericht adviseren. Maar dan natuurlijk gericht op
het historisch groen op monumentale locaties.
Op 29 april jongstleden is de Groene Monumentenwacht officieel opgericht. Er is een businessplan
ontwikkeld, een begroting opgesteld en we hebben
de toezegging gekregen dat we worden toegelaten
als lid van Monumentenwacht Nederland. Verder
zijn al zo veel verzoeken om inspectie, advies en
groene periodieke instandhoudingsplannen binnengekomen, dat we de doelstelling voor 2010 vrijwel zeker gaan halen. Maar nieuwe aanmeldingen
blijven uiteraard welkom!
Meer informatie is te verkrijgen bij Vincent Stalman
of Thera Lindenbergh van de Groene Monumentenwacht, p.a. Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen, Postbus 217, 8181 AE Heerde, telefoon
0578 - 69 81 60, e-mail brim@stichting-phb.nl.
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De verplichting om bij voorgenomen wijzigingen aan provinciale monumenten de
provinciale overheid te consulteren, is vervangen door een adviesmogelijkheid. Wat
die precies inhoudt, wordt bepaald door de
afzonderlijke provincies.

Monumentencommissies

Je hoort het nog altijd. Dat je bij een monument ‘geen spijker in de muur mag slaan’.
Maar de meeste eigenaren weten wel beter.
Ten eerste is deze uitspraak nooit waar
geweest en ten tweede zijn, zeker het laatste decennium, de ideeën over wat wel en
niet toelaatbaar is bij monumenten behoorlijk in ontwikkeling.
Voor bijna elke ingreep aan een rijksmonument blijft een monumentenvergunning
nodig. Sinds 1 januari 2009 is het echter de
gemeente die beslist of zo’n vergunning
wordt verstrekt. De aangepaste
Monumentenwet 1988 vereist dat hiervoor
een onafhankelijke en deskundige commissie is benoemd. Alleen als van een
beschermd object de monumentale waarden in het geding zijn – die het voortbestaan van het monument raken – moet een
gemeente de RCE nog om advies vragen.
Het gaat dan om zaken als (gedeeltelijke)
afbraak, reconstructie en herbestemming.
De gemeente brengt de RCE wel van al haar
besluiten over rijksmonumenten op de
hoogte.

Er gelden diverse bepalingen om de onafhankelijkheid, deskundigheid en controleerbaarheid van monumentencommissies
te waarborgen. Zo kunnen burgemeester
en wethouders geen deel uitmaken van de
‘eigen’ monumentencommissie. Binnen de
commissie dienen ten minste enkele leden
deskundig te zijn op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie,
restauratie, cultuurlandschap en stedenbouw. Verder moet elke gemeente beschikken over een monumentenverordening,
waarin onder meer wordt aangegeven hoe
de commissie te werk gaat en welke criteria
zij hanteert bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en het beoordelen van
vergunningaanvragen.
Vanwege de toegenomen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben veel
gemeenten hun monumentencommissies
‘geprofessionaliseerd’. Mede daarom wordt
op lokaal, regionaal en provinciaal niveau
intensiever samengewerkt met collegagemeenten. Hierdoor zijn veel intergemeentelijke monumentencommissies ontstaan,
die niet zelden samenvallen met de – vaak al
langer bestaande – welstandscommissies.
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sies (moeten) professionaliseren

Welstand
Die laatste hebben tot taak van alle plannen
tot bouw of verbouw te toetsen of zij zich
verdragen met het typische karakter van
buurten, wijken en streken. De laatste jaren
is niet alleen geprobeerd het werk van de
welstandscommissies democratischer,
inzichtelijker en beter voorspelbaar te
maken, maar is ook het werkterrein verbreed: van objectgerichte beoordelingen
naar toetsing van de ruimtelijke kwaliteit
van de gehele omgeving en een gebiedsgerichte benadering.
Deze tendens naar integrale kwaliteitsborging wordt overigens enigszins doorkruist
doordat het Rijk voorschriften schrapt die
als beperkend worden ervaren en bewoners meer vrijheid geeft om zonder vergunning (aan) te bouwen.
Zo brengt de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), die per
1 oktober aanstaande
van kracht wordt,
diverse vergunningsstelsels binnen één
systeem. Het gelijktijdig te publiceren
Besluit Omgevingsrecht (BOR) bepaalt
dat voor veel meer
bouwwerken dan
voorheen geen omgevingsvergunning meer
nodig is.
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Over dit ‘vergunningsvrije bouwen’ bestaan
veel misverstanden. Belangrijk om te weten
is dat de vrijstelling sowieso niet geldt voor
beschermde gemeentelijke, provinciale en
rijksmonumenten. Ze geldt evenmin voor
panden die behoren tot een door het Rijk
aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, behalve wanneer het van buitenaf
onzichtbare inpandige verbouwingen
betreft.

In gemeentelijke stads- en dorpsgezichten
mag in principe wel vergunningsvrij worden gebouwd of verbouwd. Overigens
moet ook dan worden voldaan aan alle
regels van onder meer Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsnota, Burgerlijk
Wetboek en meestal ook bestemmingsplan. De toetsing vindt alleen niet vooraf,
maar achteraf plaats (als daar aanleiding
voor is).

‘Meer bevoegdheid is goed,
maar geef ook de middelen’
Iemand die de ontwikkelingen op het gebied van ‘ruimtelijke kwaliteit’ nauwlettend en kritisch volgt, is Flip ten Cate. Hij is directeur
van de Federatie Welstand, waar bijna alle welstandsorganisaties
en monumentencommissies bij zijn aangesloten. Dat gemeenten
meer zeggenschap krijgen over de ruimtelijke kwaliteit, vindt hij
per saldo positief. Maar hij plaatst wel een kanttekening.
Flip ten Cate
“Als de centrale overheid besluit om de verantwoordelijkheid voor
het monumentenbestand voor een heel groot deel over te dragen aan de gemeenten, moet ze
daarbij ook de noodzakelijke bevoegdheden en middelen verstrekken. Dat gebeurt niet. Een
gevolg daarvan is dat veel gemeenten grote moeite hebben om hun taken op het gebied van
monumentenzorg en het werk van monumentencommissies naar behoren te bekostigen.”
Over integrale planvorming, waarbij belanghebbende partijen al in een vroeg stadium hun
visie geven op de (her)ontwikkeling van een gebied, merkt Ten Cate op: “Het idee is prachtig,
maar deze werkwijze garandeert allerminst dat een ingebrachte visie wordt gehonoreerd.
Met name voor belangen vanuit welstand en monumenten dreigt altijd het gevaar dat andere (economische) prioriteiten zwaarder wegen.”
Nog een punt van aandacht is de taakopvatting van wethouders. “Natuurlijk zegt iedereen dat
cultuurhistorie heel belangrijk is. Toch zie ik te vaak dat een wethouder vooral de wensen van
inwoners wil faciliteren. Terwijl hij of zij daar nou juist zit om het algemeen belang te dienen,
om voor iederéén de kwaliteit van de ruimte te bewaken. Vanuit een visie die wordt gekenmerkt door consistentie en continuïteit.”
Zie ook: www.fw.nl en www.monumentenwacht.nl
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Onderhoudende zaken
Pannendaken mogen praktischer en goedkoper zijn, gelukkig worden op veel historische gebouwen – met name boerderijen,
hooibergen en villa’s uit de jaren dertig – nog altijd rieten daken aangebracht en vervangen. Daarmee wordt het
karakteristieke aanzien in stand gehouden. Als eigenaar of beheerder kun je weinig doen aan (herstel van)
een rieten dak. Dat is vakwerk, voor specialisten. Maar het is wel goed om de toestand te blijven
observeren en iets te weten over de beste condities voor behoud.

Riet is een van de oudste vormen van dakbedekking. Vaak was het materiaal in de
naaste omgeving voorhanden. Al gauw
bleek dat een goede kwaliteit van de plantenstengels van groot belang is voor de
levensduur van het dak. Riet om daken mee
te dekken, dekriet genoemd, moet blank
(‘frisgeel’) van kleur zijn, hard, dun, recht,
dikwandig en eenjarig. Het is alleen te verkrijgen uit goed onderhouden rietplassen.
Daar wordt het tussen december en april
gesneden, liefst na een vorstperiode omdat
dan het blad eraf is.

Toeven op de nok
Vooral in het oosten van het land
worden nokken van rieten daken
nog op de fraaie traditionele wijze
afgewerkt met toeven. Hierbij buigt
men het riet van de zijvlakken over
de nok heen en zet het aan weerszijden net onder de nok vast. Als
‘overgebonden vorst’ wordt een speciale bundel stro of dun riet gebruikt
die met de nok meeloopt. Aan de uiteinden van de nok blijven de bovenste rietbundels van de dakvlakken
boven de nok uitsteken, waardoor
de daken hun karakteristieke toeven
(ook: tulen, tuven) krijgen.

Het Kalenberger riet uit de Kop van Overijssel staat vanouds hoog aangeschreven.
Maar net als elders in het land zijn de kwaliteit en de kwantiteit hiervan geleidelijk
teruggelopen. Daarom wordt een groot deel
van de rietbehoefte geïmporteerd, vooral
uit Oost-Europese landen. Een dak van goed
dekriet, dat daarnaast vakkundig is aangebracht en onderhouden, kan veertig jaar
mee, en bij gunstige condities nog langer.
Rietdekken is een vak apart. AIs de ondergrond, eventueel na herstelwerk, in orde is,
brengen de rietdekkers op de latten eerst
een spreilaag aan van minimaal drie centimeter dik. Vervolgens brengen ze het riet,
met de pluimen omhoog, van onder naar
boven laag voor laag op het dak aan. Vroeger
werd het rietpakket met wilgentenen aan
de bindlatten gebonden, tegenwoordig
wordt hiervoor meestal roestvast staaldraad gebruikt.
De lagen riet worden telkens aangeklopt.
Daarbij worden dikteverschillen weggewerkt
en worden de bindlatten en spandraden aan
het zicht onttrokken. Bij de nok aangekomen gebruikt de rietdekker het kortere,
zogeheten molenriet. Daaroverheen bindt
hij, in de lengterichting van de nok, een extra
rietlaag. Vervolgens wordt de nok meestal
afgewerkt met speciale, halfronde dakpannen: de grijze of rode rietvorsten. Ze worden
iets van elkaar aangebracht in een kalkspecie. Om de specie extra sterk en taai te
maken, wordt hieraan vanouds koehaar en
tegenwoordig kunststofvezel toegevoegd.
Verschillende onderdelen van het rieten
dak vragen speciale aandacht, omdat ze
extra gevoelig zijn voor schade. Een goede
rietdekker houdt hier bij de aanleg nadrukke-
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lijk rekening mee. Voor bewoners is het
nuttig om juist deze plaatsen in de loop der
jaren goed in de gaten te houden.
Daartoe behoren ten eerste de flauw aflopende dakgedeelten, bijvoorbeeld boven
hooiluiken en dakkapellen. Hemelwater
stroomt hier maar langzaam af en kan daardoor relatief diep in het riet zakken. Daarom hoort het rietpakket op dergelijke plaatsen extra dik te zijn: zo’n 40 cm in plaats
van de gebruikelijke 25 cm. Dat geldt eveneens voor de killen, waar twee dakvlakken
samenkomen en dus extra veel water moet
worden afgevoerd. Ook alle beëindigingen
van het rietpakket, alsmede de nok, verdienen speciale aandacht. Deze plekken
ondervinden snel schade door wind, vogels
en rotting. Problemen kunnen voor een
deel worden beperkt door het rietpakket te
beschermen met gaas.
Niet uitgesproken onderhoudsgevoelig,
maar wel belangrijk om in de gaten te hou-
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over rieten daken

den, zijn de knijpplanken of knellatten
(soms nog bundels riet of stro) onderaan
het dak; zij zetten de onderste rietlaag
onder een opwaartse spanning en voorkomen daarmee dat het rietpakket te gemakkelijk uitzakt.

Een rieten dak is niet zomaar ineens lek,
maar regelmatige inspectie en onderhoud
zijn beslist noodzakelijk om te voorkomen
dat het zo ver komt. Bij een onderhoudsbeurt kan de rietdekker het riet ‘bijstoppen’, bijvoorbeeld op plaatsen waar vogels

het hebben uitgetrokken of waar het pakket dun is geworden door slijtage. Ook kan
hij het dak schoonmaken en ontdoen van
mossen. Door regelmatig onderhoud gaat
het dak beduidend langer mee en is de
eigenaar beduidend goedkoper uit.

Tien tips om rieten daken goed te houden
1. Z
 org voor optimale omgevingsomstandigheden. Het dak moet het liefst
volop in de zon en de wind liggen.
Voorkom dat delen van het dak langdurig door bomen of struiken worden beschaduwd en daardoor vochtig blijven.
2. Verwijder overhangende takken om
drupwater te voorkomen.
3. Inspecteer het dak regelmatig op
(beginnende) schade, vooral in het
broedseizoen van vogels en na
storm.
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4. L
 aat beschadigingen en gaten in het
riet zo snel mogelijk repareren.
5. Laat losgeraakte rietvorsten opnieuw
vastzetten. Zorg ook dat eventuele
windveren, knijpplanken en dergelijke goed bevestigd blijven.
6. Let in het bijzonder op een goede
dekking in killen en boven dakkapellen en andere dakgedeelten met een
flauwe hellingshoek.
7. Zie er bij overgangen naar een pannendak op toe dat het riet ver genoeg
over de pannen heen steekt.

8. C
 ontroleer aan de binnenzijde regelmatig op lekkages en aantasting
door insecten.
9. Vermijd een te dik pak isolatie direct
onder het riet; dit kan namelijk schadelijk condensatievocht veroorzaken.
10. Wacht niet te lang met (plaatselijke)
vernieuwing van het riet; lekkage
kan leiden tot ernstige vervolgschade, onder meer door schimmels en
zwammen.
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Een monumentenwa
‘Kijk altijd eerst op je horloge voordat je naar de kerkklok klimt.
Als die zomaar slaat, schrik je je wezenloos en tuten je oren.’

Fiscaliteiten...

Het is een van de talloze praktische tips die beginnende monu

Het Bureau Monumentenpanden van de Belasting

cursus monumentenwachter. Daarin komen alle basiskennis en

mentenwachters elkaar aan de hand doen tijdens de basis

dienst (BBM) beoordeelt welke kosten voor de

-vaardigheden voor het inspectiewerk aan bod. In vervolgcursussen kunnen onderdelen

instandhouding van rijksmonumenten wel en niet

worden uitgediept. Want een monumentenwachter raakt nooit uitgeleerd.

aftrekbaar zijn. Hein Vessies geeft opheldering over

“Opleiden is ontzettend belangrijk. Voor de inspecteur, maar ook voor de klant.”

lastige vraagstukken.

Wanneer is sprake van
onderhoudskosten en wanneer
van radicale vernieuwing?
De Hoge Raad heeft bepaald dat er sprake is van
(fiscaal aftrekbare) onderhoudskosten als de uitgevoerde werkzaamheden ertoe hebben gestrekt
het monumentenpand zoals dat bij de aanvang
van de werkzaamheden bestond, in bruikbare
staat te herstellen en aldus de ingetreden achteruitgang op te heffen. Als er werkzaamheden
plaatsvinden die zo ingrijpend zijn dat er gesproken kan worden van ‘radicale vernieuwing’ van
het gebouw, zijn de hiervoor gemaakte kosten fiscaal niet aftrekbaar.
Voorbeelden van radicale vernieuwing zijn: een
bouwval wordt opgeknapt tot bewoonbaar pand;
een door brand (grotendeels) verloren pand wordt
weer opgebouwd; een pakhuis of kantoorpand
wordt verbouwd tot appartementen; twee panden
worden samengevoegd tot één woning.
Natuurlijk komen er ook grensgevallen voor. In
procedures kijkt de rechter vooral naar de aard
van de bouwkundige ingrepen. Hoe ingrijpender
deze zijn, des te groter de kans dat de werkzaamheden worden aangemerkt als radicale vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van
gevels, daken, vloeren en trappen die er voorheen
niet waren; het aanbrengen of verwijderen van
dragende scheidingsmuren; het uitbreiden met
een aanbouw of verdieping; en het aantasten van
het casco door bijvoorbeeld kabel- en leidingenwerk. Overigens maakt de rechter een eigen afweging van het totaal; de genoemde voorbeelden
geven slechts een aanwijzing.
Neem voor meer informatie contact op met Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort/
Bureau Monumentenpanden, Postbus 4050, 3800
EB Amersfoort, telefoon 033 - 450 52 77.
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Al kort na de oprichting in 1973 is Monumentenwacht Nederland begonnen met
het verzorgen en coördineren van cursussen en opleidingen. Een monumentenwachter moet namelijk van vele markten
thuis zijn, maar een opleiding tot dit beroep
bestaat niet. Je moet het worden door een
combinatie van een (bouw)vakopleiding,
ervaring, inzicht, handigheid, leergierigheid, begeleiding door een ervaren collega
en dus ook: door scholing en opleiding. Een
monumentenwachter moet een all rounder
zijn (en mag daarnaast ook nog specialist
zijn). Wie binnenkomt als timmerman,
onderhoudstechnicus of loodgieter, heeft
nog flink wat bij te leren. Op technisch
gebied, maar ook wat betreft bijvoorbeeld
veilig werken en eenduidig rapporteren.
“Opleiden is ontzettend belangrijk”, zegt
Arno Stens, coördinator kennis en techniek
bij Monumentenwacht Nederland. “Ten
eerste natuurlijk om de vakkennis van de

Basiskennis
De voornaamste onderwerpen in de
basiscursus monumentenwachter
zijn: de introductie, met de geschiedenis van Monumentenwacht en
informatie over andere belangrijke
spelers in het veld van de monumentenzorg; inspecteren en veilig werken;
valbeveiliging; dakbedekkingen;
constructies; materialenkennis; aantastingen; schilderwerk; en uniforme
rapportage.

monumentenwachter te vergroten. Hoe
meer hij (of zij) weet van constructies, technieken en materialen, hoe beter en eerder
hij kan vaststellen of ergens schade
optreedt, wat de oorzaak daarvan is en wat
de vooruitzichten zijn. Hierdoor kan hij de
klant tijdig waarschuwen voor (naderende)
gebreken en beter adviseren over maatregelen en voorzieningen.”
“Ten tweede moet een monumentenwachter over een hoeveelheid kennis en kunde
beschikken om het inspectie- en rapportagewerk goed te kunnen of zelfs te mogen uitvoeren. Je moet bijvoorbeeld voldoende
weten van veiligheid, werken op hoogte,
klimuitrustingen, valbeveiliging, maar ook
van de inspectiemethodiek en de rapportagesystematiek.”

Scholingsplan
Elk jaar stelt Monumentenwacht Nederland
een scholingsplan op. Dat omvat zo’n vijftien uiteenlopende cursussen. Dit jaar gaan
die over onder meer voertuigbeheersing,
valbeveiliging, klimuitrusting, ehbo, meerjarenonderhoudsplanningen, leibedekking,
rietbedekking, natuursteen, glas-in-lood,
koper en houtbescherming.
“De elf monumentenwachten melden hier
cursisten voor aan. Er is altijd veel belangstelling. De individuele stichtingen hechten
veel waarde aan bijscholing en opleiding en
willen daar dan ook in investeren. Wij proberen met het aanbod steeds zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de actuele vraag”,
aldus Arno Stens.
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wachter raakt nooit uitgeleerd
Impressie cursusdag

Deelnemers aan de basiscursus monumentenwachter. Achterste rij van links naar rechts: Mart Noome (Noord-Holland), Niek
Brugge (Zeeland), Frank Sonnemans (Zuid-Holland), Bart van der Hoeven (Zuid-Holland), Ydo Harkema (Friesland), Daan Dieleman
(Zuid-Holland), Arno Stens (coördinator), Michael Brugman (Utrecht), Wilco Punter (Friesland). Voorste rij: Jacob Russcher (Over
ijssel/Flevoland), Chris van der Schilt (Zuid-Holland), Gertjan Zijp (Utrecht), Henk de Bruin (docent), Jeroen van Dijke (Zeeland).
Op de foto ontbreken Roald Hans (Overijssel/Flevoland) en Barry Gepken (docent).

De basiscursus monumentenwachter, die
dit jaar voor het eerst draait, is een goed
voorbeeld van dat laatste. “Binnen de
monumentenwachten bestond al een
tijdlang behoefte aan een opleiding om de
kennis van kort tevoren in dienst getreden
wachters snel en doeltreffend op basis
niveau te brengen. Daarop hebben we een
programma van in totaal vijftien dagen
samengesteld, verspreid over het jaar, waarin alle essentiële kennis wordt behandeld.”
De lessen worden gegeven door ervaren
monumentenwachters en door externe deskundigen. De cursisten bestuderen thuis de

theorie uit het Inspectiehandboek (het grote
naslagwerk van Monumentenwacht met
alles over inspecteren, rapporteren en
bouwtechniek) en voeren een aantal praktijkopdrachten uit. Voor sommige onder
delen moet een toets worden afgelegd.
“We zijn nu ongeveer halverwege met de
eerste groep van dertien cursisten en de
resultaten zijn erg positief. Op termijn zou
de basiscursus permanent kunnen lopen,
waarbij telkens nieuwe deelnemers instromen en degenen die alle modules hebben
afgerond met een certificaat naar huis
gaan.”
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Een van de modules in de basiscursus gaat over
constructies, in de breedste zin van het woord.
Als huiswerkopdracht hebben de deelnemers
opmerkelijke voorbeelden moeten verzamelen
uit de eigen praktijk. Op deze ochtend in het
leslokaal in Amersfoort worden onder leiding
van docent Henk de Bruin (Monumentenwacht
Overijssel en Flevoland) de resultaten gepresenteerd. In woord en beeld.
De problematische voorbeelden overheersen. In
de staartbalken van een molen zijn de natuurlijke scheuren ‘volgeblubberd met kit’ en daarna
overgeschilderd. Funest. Het houtwerk is hierdoor veel verder ingerot dan wanneer er niets
was gedaan. Bij een andere molen is een advies
van drie jaar geleden om een beginnende zwam
aantasting in de kap aan te pakken, niet ter harte genomen. De zwam is vrolijk voortgegroeid,
hetzelfde geldt voor de herstelkosten.
Blindankers zijn ijzeren verankeringen die je
niet ziet omdat ze ingemetseld zijn. Diverse cursisten tonen wat de gevolgen zijn als deze
ankers gaan roesten. En wie trekstangen doorzaagt, krijgt te maken met ‘spatkrachten en
uitbeukend metselwerk’. Goeie vraag of je eeuwen later nog steunberen mag aanbrengen bij
een oude Friese kerk.
Gelukkig zijn er ook voorbeelden van hoe het
wel moet. Zoals de prachtig herstelde lip van
een ankerbalk in een historische boerderij. Tot
slot een speciaal geval: hoe moet je – technisch
en esthetisch verantwoord – een ruïne beheren?
Moet je het metselwerk beschermen? Met beton
of met extra metselwerk? Of juist niet? En wat
mag er op de bouwresten groeien?
’s Middags is er een excursie naar de naburige
Sint Joriskerk, in 1927 gebouwd in de stijl van
de Amsterdamse School. Als het interieur uitvoerig is bewonderd, moet het gezelschap dringend naar de echt interessante delen: de warme
en stoffige zolder boven het paraboolvormige
gewelf, het lood- en mastiekwerk tussen de
diverse daken en de tochtige klokkentoren.
Weer veilig terug
in de comfortabele aanbouw,
blijkt de beheer
ster nog een portfolio met originele
bouwtekeningen
te bezitten. Het
feest is compleet.
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Monumentenwacht
vernieuwt
Nieuwe voertuigen, in een nieuwe kleur. Een nieuw logo en bovendien een nieuwe
website. Monumentenwacht Groningen heeft wat je noemt een facelift ondergaan.
Maar aan ons werk verandert niets. We blijven gewoon effectief monumentenonderhoud
stimuleren. Sober en doelmatig.

Oud logo (links), logo Libau (midden), nieuw logo (rechts)

De Provincie Groningen ondersteunt ons
werk al vele jaren met een structurele sub
sidie. Daarom vonden we het een logische
gedachte om gedeputeerde (voor onder
meer Cultuur) Hans Gerritsen te betrekken
bij de presentatie van onze nieuwe voer
tuigen. Met daarop het nieuwe logo. Op
2 juni heeft hij, tijdens een feestelijke
plechtigheid, de sleutels van drie nieuwe
bussen overhandigd aan de medewerkers
van Monumentenwacht Groningen.
Sinds de start van ons werk, in 1976, rijden
we met grote witte bussen, met daarop een
blauw-zwart logo met de letters MW. Nu de
laatste lichting voertuigen na ruim tien jaar
aan vervanging toe was, hebben we besloten
ons wagenpark geheel te vernieuwen.
Voortaan verplaatsen wij ons in tornado
rode bussen van verschillende afmetingen.
Dit betekent dat we naast grote bussen, met
allerhande materialen en gereedschappen,
ook een kleiner voertuig inzetten. Hierdoor
kunnen we flexibeler reageren, met name
op verzoeken om aanvullend advies of
begeleiding van onderhoudswerkzaam
heden.
Vanuit onze taakstelling blijven soberheid
en doelmatigheid hoog in het vaandel

Monumentenwacht
Groningen
Hoge der a 5 - 9712 AC Groningen
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staan. Tekenend in dat verband is dat onze
wachters de interieurs van de oude bussen
hebben overgeplaatst in de nieuwe. Wel
vonden we het tijd om ons wat gedateerde
logo te vervangen. De vormgeving van het
nieuwe logo is gebaseerd op een vertrouwd
en zeer toepasselijk gegeven: het bekende
blauw-witte ‘monumentenschildje’. Tegelijk
sluit het ontwerp uitstekend aan bij het
logo van Libau (Steunpunt), waarmee wij
Pakhuis Libau als vestigingsplaats delen.

Nog een belangrijke vernieuwing is dat we
voortaan beschikken over een eigen website:
www.monumentenwachtgroningen.nl.
Deze geeft algemene informatie over onze
organisatie en een overzicht van de diensten
die wij aanbieden.
Vanzelfsprekend zijn we na alle vernieu
wingen weer overgegaan tot de orde van
de dag: het inspecteren van monumenten,
kleine gebreken herstellen en adviseren
over doeltreffende instandhouding.

Leerzame stage
In de eerste helft van 2010 heeft Marcel
de Vries stage gelopen bij Monumenten
wacht Groningen. Hij is vierdejaars
student van de middenkaderopleiding
Bouwkunde aan het Noorderpoort
college in Groningen. Het is een leer
zame tijd geweest, concludeert Marcel.
Hij kijkt met veel plezier terug op
diverse ervaringen.
“Hiervoor heb ik een stage gedaan bij
een woningcorporatie. Daar heb ik zelf
standig woningen mogen opleveren en
kwaliteitscontroles uitgevoerd. Als stageopdracht heb ik een klanttevredenheids
onderzoek uitgevoerd. Nu wilde ik graag meer met de gebouwen aan de slag. Helaas
konden we vanwege het winterweer de eerste weken van het jaar nauwelijks op
inspectie. Maar daarna heb ik vele monumenten van binnen en buiten kunnen
beoordelen. Tussendoor heb ik een bijdrage geleverd aan het inrichten van de
nieuwe bussen en nog wat andere klusjes opgepakt.
Zo werden we door een medewerker van de gemeente Groningen attent gemaakt
op een aantal ‘oud-Hollandse pannen’ op Marktplaats.nl. Dit bleken echter
originele Hildesheimer dakpannen te zijn! Waarschijnlijk afkomstig van het oude
klooster in Aduard. Monumentenwacht heeft ze gekocht en opgeslagen in het
depot. Natuurlijk om te gebruiken bij schade aan daken met dit type pan.”
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