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Monumentenwacht
helpt energie besparen
Eindelijk een
monumentenbord!

Monumentenwacht
als exportproduct

Pleisterwerk
moet plakken

Herkenbaarheid vergroot, diversiteit blijft

Eindelijk een echt
monumentenbord!
Sinds 11 september jongstleden is er een exclusieve en uniforme aanduiding beschikbaar voor
officieel beschermde monumenten. Het nieuwe bord, met een variant voor gemeentelijke, provinciale
en rijksmonumenten, moet deze gebouwen beter herkenbaar maken en een einde maken aan de wijdverbreide verwarring met het blauw-witte schildje. Voor de rijksmonumenten is het nieuwe symbool
positief ontvangen; bij de gemeentelijke monumenten liggen de zaken genuanceerder. Een verkenning in het kleurrijke land van monumentenborden en -schildjes.

Eigenlijk is het gek dat het zo lang geduurd
heeft. Dat de ruim 60.000 rijksmonumenten en 45.000 gemeentelijke monumenten
(plus een handvol provinciale monumenten) niet veel eerder een goed herkenbare,
officiële aanduiding hebben gekregen dat
het wettelijk beschermde bouwwerken zijn.
Voor rijksmonumenten ontbrak een dergelijk teken volledig. Veel
gemeenten hebben een ‘eigen
aanduiding’ ontwikkeld. Meestal in de vorm van een schildje
met zorgvuldig gekozen symbolen, kleuren en eventueel
tekst. Let er maar eens op, als u
door een historisch stadscentrum loopt.

werk een kostbare bibliotheek is gevestigd,
er een blauw-wit schildje aan de gevel zal
prijken. De bescherming heeft dan uitsluitend betrekking op de gehuisveste collectie, niet op het gebouw. Omgekeerd is
lang niet elk beschermd gemeentelijk,
provinciaal of rijksmonument voorzien van
een blauw-wit schildje.
Tussen beide systemen – het blauw-witte
schildje en het nieuwe monumentenbord –
bestaat dus weliswaar een duidelijke overlap, maar ze staan volledig op zichzelf. En
dat blijft zo. Daarom moet, bij het aanbrengen van een nieuw monumentenbord, het
blauw-witte schildje gewoon blijven hangen.

Varianten
Maar het bekende blauw-witte schildje dan?
Als je dat ziet, weet je toch dat je met een
erkend monument te maken hebt? In de
praktijk is dat meestal inderdaad zo. Maar
het hoeft niet. Dat komt omdat dit schildje
feitelijk een andere betekenis heeft. Namelijk dat een bouwwerk en/of zijn inhoud van
een zodanig historisch belang is dat het ten
tijde van een gewapend conflict moet
worden ontzien. Dat is zo vastgesteld tijdens
de Haagse Conventie van de
Verenigde Naties in 1954. Het
betekent dat als in een smakeloos en betekenisloos bouwHet blauw-witte schildje betekent niet dat
een gebouw een beschermd monument is
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De erfgoedwereld heeft lang aangedrongen op een eenduidig en exclusief symbool
om beschermde monumenten mee aan te
duiden. Het nieuwe bord, dat is ontwikkeld
onder supervisie van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, heeft de vorm van
een omgekeerde M (geïnspireerd op een
historisch vaandel). Het is beschikbaar in
drie formaten: 5 x 7, 10 x 15 en 14 x 21 cm.
Het bord is overwegend wit; de rechter
benedenhoek is bij rijksmonumenten oranje, bij provinciale monumenten geel en bij
gemeentelijke monumenten rood. Op de
middelgrote en grote variant mag een tekst
van maximaal 25 tekens worden opgenomen. De inhoud hiervan moet betrekking
hebben op het bouwwerk.

Een aantal varianten van het nieuwe monumentenbord,
uitgevoerd in geëmailleerd metaal

Voorwaarden
De drie variabelen (formaat, kleur, wel/
geen tekst) resulteren in vijftien varianten.
Er is over nagedacht, zou je kunnen zeggen. Dat laatste geldt ook voor de plaatsingsvoorwaarden en de bevestigingsrichtlijnen. Hierover is uitgebreide informatie te
vinden op de website van de ANWB. Deze
organisatie verzorgt de productie, verkoop
en distributie van het monumentenbord.
Hier volgt een beknopt overzicht van de
belangrijkste gegevens:
• Het monumentenbord wordt aangebracht op vrijwillige basis.
• De monumenteigenaar kan aantonen dat
zijn pand een beschermd monument is;
gebouwen die ‘slechts’ deel uitmaken
van een beschermd stads/dorpsgezicht,
komen niet voor het bord in aanmerking.
• De aanvrager verzekert zich ervan dat
geen omgevingsvergunning nodig is voor
de plaatsing of zorgt ervoor dat hij de
vereiste vergunning verkrijgt (dit laatste
kan nodig zijn bij borden op midden- en
groot formaat; het beleid verschilt per
gemeente).
• In principe draagt de aanvrager de kosten
van het monumentenbord (25 - 75 euro,
zonder gepersonaliseerde tekst) en de
eventuele bevestigingskosten (zie ook
kader ‘Monumentenwachten monteren’).
• Het bord wordt bevestigd volgens de
hiervoor geldende richtlijnen (denk aan
hoogte bovenzijde, positie, plaats van de
schroefgaten enzovoort).
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Bewoond Bewaard
Dat er al lange tijd behoefte was aan een specifieke aanduiding van monumenten, blijkt onder
meer uit een actie van de vereniging Bewoond
Bewaard. Toen deze organisatie van eigenarenbewoners van monumenten in 2007 tien jaar
bestond, werd besloten een ‘eigen schildje’ uit
te brengen voor leden. Het ontwerp is in hoge
mate gebaseerd op het bekende blauw-witte
schildje, maar het blauw is donkerder en bovendien bevat het schildje de tekst ‘MONUMENT
BEWOOND BEWAARD’. Overigens werd de vereniging opgericht om de belangen te behartigen
van de grote groep monumenteigenaren die hun
monument ‘gewoon bewonen’. Als u daar ook
toe behoort, kan een bezoek
aan de website zeker de
moeite waard zijn:
www.bewoondbewaard.nl.

• De borden worden geleverd met een
garantie van 25 jaar op kleur en 10 jaar op
het uitblijven van roestvorming.

Kanttekeningen
De introductie van een volwaardig monumentenbord is in brede kring goed ontvangen. Ook tijdens de Restauratiebeurs, van
16 tot en met 18 april, reageerden veel
bezoekers positief op de presentatie van
het bord in zijn diverse verschijningsvormen. Na een voorzichtig begin neemt de
omvang van de bestellingenstroom toe,
laat de ANWB weten. Vooral bij de rijksmonumenten loopt het goed.

Monumentenwachten monteren
Wie geen kans ziet zelf het monumentenbord op de voorgeschreven
wijze te bevestigen, kan hiervoor
aankloppen bij Monumentenwacht.
Bij de eerstvolgende inspectie of zo
nodig eerder zullen monumentenwachters het schildje dan volgens
de voorschriften monteren. De
monumentenwachten van ZuidHolland, Noord-Brabant en Limburg houden een actie om het nieuwe bord te promoten. De precieze
invulling en de (gunstige) voorwaarden verschillen per provincie. Neem
daarom bij interesse contact op met
uw eigen monumentenwacht.
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Bij de gemeentelijke monumenten is het
beeld divers. Gemeenten die nog geen
‘eigen schildje’ hadden, zijn eerder geneigd
om het nieuwe bord te omarmen dan
gemeenten die hebben geïnvesteerd in de
ontwikkeling en implementatie van zo’n
eigen aanduiding. Eigenaren van gemeentelijke monumenten die overwegen een
monumentenbord aan te schaffen, kunnen
het best even contact opnemen met hun
gemeente om te horen welke lijn er wordt
gevolgd. En of er wellicht een tegemoetkomingsregeling geldt.
De meningen over het ontwerp lopen uiteen, de keuze voor geëmailleerd metaal
valt over het algemeen goed. Wel worden
er, met name vanuit de technische hoek,
vraagtekens geplaatst bij de wijze van
bevestigen. Hiertoe wordt eerst een kunststof houder aan de gevel geschroefd. Het
bord wordt hier vervolgens aan gehecht
met een krachtige, dubbelzijdige tape. Het
voordeel van deze methode is dat er geen
schroefgaatjes in het schild nodig zijn. Volgens sommigen is de duurzaamheid van
deze bevestigingswijze echter twijfelachtig. De tijd moet het leren.

een monumenteigenaar terecht
bij de ANWB. Er zijn diverse formaten, materialen, kleuren en verschijningsvormen beschikbaar. In het
paneel kunnen tekst, tekeningen, foto’s en
zelfs het nieuwe monumentenschildje
(klein formaat) worden opgenomen. Als
alle wensen in kaart zijn gebracht, brengt
de ANWB een offerte uit.
Steeds vaker is het mogelijk om via een
smartphone informatie over een bouwwerk
te verkrijgen. De bezoeker of voorbijganger
scant hiertoe een code die op een tag,
meestal aan de gevel, beschikbaar is. De
‘blauwe rondjes’ van www.meerhierover.nl
mogen linksonder in de witte punt van het
monumentenbord (midden- en groot formaat) worden aangebracht.

Meer informatie
www.anwb.nl/monumentenbord
www.meerhierover.nl

Meer mogelijkheden
Op het monumentenbord (midden- en
groot formaat) mag zoals vermeld een korte tekst worden opgenomen. Wie meer wil
vertellen of laten zien, kan een informatiepaneel laten ontwikkelen. Ook hiervoor kan
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Monumentenwacht
als succesvol exportartikel
De Nederlandse monumenten staan er goed bij. In het buitenland wordt vaak gevraagd hoe dat komt.
Een belangrijk deel van het antwoord luidt: door de regelmatige inspecties van Monumentenwacht.
En dan wil men meer weten. Vaak wordt via een ministerie van Cultuur een eerste presentatie over
‘het concept Monumentenwacht’ georganiseerd. Daarbij zit altijd een foto van een tandenborstel met
een tube tandpasta.

Als een olievlek
Nadat in de jaren tachtig met hulp
uit Zeeland, Brabant en Limburg in
Vlaanderen een monumentenwacht
was opgericht, zag in steeds meer
landen een soortgelijke organisatie
het licht. Inmiddels is in de volgende (delen van) landen een monumentenwacht actief of in oprichting:
Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk,
Duitsland (diverse deelstaten),
Noorwegen, Denemarken, Slowakije, Oostenrijk, Hongarije, Schotland, Italië en Portugal.

“Je kunt het belang van regelmatig onderhoud niet duidelijker en herkenbaarder presenteren. Iedereen snapt dat een paar keer
per dag goed poetsen de beste manier is om
gaatjes, ontstekingen en erger zo lang
mogelijk te voorkomen. Bij gebouwen is dat
niet anders”, legt Jacques Akerboom uit. Hij
is directeur van Monumentenwacht NoordBrabant. Vele jaren geleden is afgesproken
dat deze organisatie, namens de gezamenlijke Nederlandse monumentenwachten, de
internationale betrekkingen onderhoudt.
Begin jaren zeventig werd in Nederland ‘ontdekt’ dat regelmatig onderhoud van monumentale bouwwerken loont. Niet alleen
omdat de gebouwen er dan permanent
beter bij staan. Minstens zo belangrijk is dat
door tijdig onderhoud de instandhoudingskosten uiteindelijk het laagst blijven. Dit
inzicht resulteerde in de oprichting van een
organisatie die gespecialiseerd is het inspecteren van historische gebouwen en het adviseren over sober en doelmatig onderhoud
hiervan. Monumentenwacht dus.
Ruim veertig jaar later vinden we het in
Nederland heel gewoon dat iedere eigenaar
van een beschermd monument zich kan
aanmelden voor een abonnement. En dat
er dan regelmatig gespecialiseerde vakmensen komen kijken hoe het pand erbij
staat. Tegen een gereduceerd uurtarief. In
veel andere landen was of is dat helemaal
niet zo vanzelfsprekend. Daar hangt de
controle van de staat van historische bouwwerken vooral af van de interesse, betrok-
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kenheid en deskundigheid van de overheid
of particulier die het object bezit.
Al kort na de oprichting van Monumentenwacht bleek er internationale belangstelling
voor het concept. Allereerst in Vlaanderen
en Duitsland, maar vervolgens in veel meer
landen. “Het begint doorgaans met een uitnodiging van een ministerie om iets te
komen vertellen over de filosofie en de
werkwijze van Monumentenwacht. Meestal
omdat men daarover iets heeft gelezen of
heeft gehoord op een symposium. Voor
zo’n eerste presentatie heb ik een basisverhaal, dat ik telkens afstem op de kenmerken van het land”, vertelt Akerboom.
“Vaak gaat daarna een werkgroep aan de slag
om een monumentenwacht-achtige organisatie op te tuigen. Ik benadruk altijd dat je
niet zomaar de Nederlandse blauwdruk
moet kopiëren. Het is belangrijk om rekening te houden met de eigen cultuur en
organisatiestructuren. Soms kan een overheid het best het voortouw nemen, soms is
het beter dat een particuliere organisatie dat
doet. Een ander advies is om kleinschalig
te beginnen. Als er dan iets misgaat, is de
schade te overzien en kun je bijsturen voor
je aan een volgende stap begint.”
Monumentenwacht Noord-Brabant leidt
beginnende wachters van over de grens op.
Niet zozeer op technisch gebied, maar vooral in het doelgericht inspecteren en objectief
rapporteren. Meestal draaien de bezoekers
gedurende een week met diverse teams
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Schotten op bezoek
Eind maart waren twee medewerkers van de Schotse monumentenwacht-in-oprichting te gast bij Monumentenwacht
Noord-Brabant. Coördinator Sonya Linskaill (links) en steenhouwer en monumentenwachter in opleiding David Lindsay
(midden) werden door ervaren Brabantse monumentenwachters rondgeleid in diverse interessante gebouwen,
waaronder het gemeentehuis van ’s-Hertogenbosch. Daarbij werd ruim aandacht besteed aan inspectie- en onderhoudstechnische aspecten.
De Schotse monumentenwacht begint bewust kleinschalig.
Voorlopig beperkt men zich tot de stad Stirling (41.000
inwoners) en directe omgeving. Als het initiatief blijkt aan
te slaan, worden het werkgebied en de organisatie uitgebreid. Monumentenwacht Noord-Brabant gaat na de zomer
in Stirling een demonstratie geven.
Meer informatie: www.traditionalbuildingshealthcheck.org

mee. De Nederlandse systematiek voor de
inspectie wordt in elk land vrijwel ongewijzigd overgenomen. Dat is niet zo vreemd,
want ze is hier op basis van tientallen jaren
ervaring ontwikkeld en verfijnd.

Samenvattend is duidelijk dat het concept
en de uitgewerkte ‘producten’ van Monumentenwacht een gewild exportartikel vormen. Meer dan tien Europese landen hebben ze al overgenomen en de
belangstelling neemt alleen maar toe.

Overigens ontplooien diverse monumentenwachten op beperkte schaal ook ‘eigen’
internationale activiteiten. Denk aan
demonstratie-inspecties in het buitenland, het verzorgen van presentaties en deelname aan beurzen en symposia. Ook worden
in eigen land regelmatig buitenlandse gasten ontvangen voor voorlichting, opleiding en kennisoverdracht.

Meer internationale activiteiten
De internationale activiteiten van Monumentenwacht beperken zich niet tot het
helpen oprichten van zusterorganisaties in andere landen. Monumentenwacht
is ook vertegenwoordigd in verschillende Europese platforms die zich bezighouden met (de zorg voor) cultureel erfgoed.
Zo is de deelname aan het European Heritage Legal Forum erop gericht te
voorkomen dat Europese wetgeving (onbedoeld) negatieve gevolgen heeft voor
cultureel erfgoed. Daarnaast wordt deelgenomen aan COST, het al in 1971
gestarte Europese samenwerkingsprogramma voor wetenschap en techniek.
Verder levert Monumentenwacht inbreng bij het formuleren van de CEN-norm
(‘Europese NEN-norm’) voor de inspectie van onroerend cultureel erfgoed. In dit
verband is onder meer voorkomen dat regels voor brandpreventie zouden leiden
tot ontoelaatbare schade en ‘mishandeling’ van historische bouwwerken.
Daarnaast namen en nemen verschillende monumentenwachten deel aan grensoverschrijdende (Europese) projecten. Daarin wordt samengewerkt met uiteenlopende internationale partners op het gebied van cultureel erfgoed. Monumentenwacht Limburg heeft bijvoorbeeld al diverse keren een belangrijke rol gespeeld
in zogeheten Interreg-projecten ter bescherming van klein religieus erfgoed in
Vlaanderen en zuidelijk Nederland.
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Nieuwe vereniging
monumentenwachten
De provinciale monumentenwachten in
Nederland hebben besloten hun samenwerking te vernieuwen en te intensiveren. Hiertoe is een nieuwe organisatie in het leven
geroepen: de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN).
De nieuwe netwerkorganisatie past beter in
de huidige tijd en sluit beter aan bij de wensen en het functioneren van de provinciale
monumentenwachten. De activiteiten van de
VPMN worden door de leden zelf uitgevoerd
en gecoördineerd. Hierdoor zal de onderlinge samenwerking tussen de verschillende
provinciale monumentenwachten worden
geïntensiveerd.
Voor relaties van de VPMN verandert er weinig. Alle contacten die voorheen via het
bureau van de Vereniging Monumentenwacht Nederland in Amersfoort liepen,
worden nu behartigd door het secretariaat
van de VPMN. Dit is ondergebracht bij
Monumentenwacht Noord-Brabant (zie
www.mwnb.nl voor contactgegevens).

Professional
Restauratie
De opleiding Restauratiemedewerker, die vele
monumentenwachters de afgelopen jaren met
succes hebben voltooid, is ingrijpend herzien.
De leerstof is geactualiseerd en beter afgestemd op de nieuwste inzichten, procedures
en kwaliteitsnormen in de restauratiebranche. De opleiding voldoet nu aan de laatste
eisen voor competentiegericht onderwijs. De
naam is gewijzigd in Professional Restauratie.
Tijdens een bijeenkomst op 20 maart jongstleden reikte Flip van de Burgt, voorzitter van
de Stichting Beheer Leermiddelen Erfgoed
Opleidingen (BLEO), de eerste mappen met
lesmateriaal uit aan RCE-directeur Cees
van ’t Veen. Overigens spelen ook digitale
hulpmiddelen een belangrijke rol in de hernieuwde opleiding. Zie voor meer informatie
www.professionalrestauratie.nl.

Redactie
Met ingang van 2015 heeft Dries Kuijpers,
tot dan toe werkzaam als beleidsmedewerker bij Monumentenwacht Noord-Brabant,
wegens vervroegd pensioen de redactie verlaten. Zijn functie en zijn plaats in de redactie zijn overgenomen door Bart Spruijt.
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Pleisterwerk moet plakken
De precieze herkomst van het woord ‘pleisteren’ is niet bekend, maar dat het van oorsprong duidde op
plakken en kleven lijdt geen twijfel. En dat plakken, tegenwoordig aangeduid als hechten, is een zeer
wezenlijke eigenschap van goed pleisterwerk. Maar er moet aan meer eisen worden voldaan. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste principes en aandachtspunten bij buitenpleisterwerk.

Nederland staat niet te boek als een uitgesproken pleisterwerkland. Maar wie door
oude én nieuwe bebouwing wandelt, komt
heel wat gepleisterde (delen van) gevels
tegen. In goede en minder goede staat. Dat
laatste is niet vreemd, want het vereist veel
kennis en vakmanschap om op elke ondergrond steeds op de juiste wijze de juiste
‘beschermende huid’ aan te brengen.
Pleisterwerk is een verzamelnaam voor alle
toepassingen waarbij een mortel tegen een
buitengevel wordt aangebracht. De onder-

Zuinig zijn op
historisch pleisterwerk
De waarde van historisch pleisterwerk is, ook
in de restauratiewereld, lange tijd niet of nauwelijks onderkend. Originele lagen of restanten
daarvan zijn vaak volledig verwijderd, waarna
een nieuw pleistersysteem is aangebracht. Vanuit de gedachte om een gebouw ‘grondig op te
knappen’ is dit te begrijpen. Maar helaas is hierdoor veel authentiek materiaal verdwenen, en
dus ook de mogelijkheid om dit te bestuderen.
Wees daarom terughoudend met het (laten) verwijderen van oud pleisterwerk, zeker als dit op
de meeste plaatsen nog goed vastzit. Vaak is
plaatselijk herstel (aanhelen) goed mogelijk. De
functie wordt dan hersteld, het aanzien wordt
verbeterd en het inmiddels zeldzame historische materiaal blijft behouden.
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grond bestaat vrijwel altijd uit steenachtig
materiaal. Bij toepassingen binnen wordt
gesproken van stucwerk. Een essentieel
gegeven is dat pleisterwerk, in tegenstelling tot stucwerk, wordt blootgesteld aan
‘weer en wind’; in het bijzonder aan neerslag en vorst. Daar moet het dus voldoende
tegen bestand zijn.
In aanleg zijn er twee redenen waarom
pleisterwerk wordt toegepast. De eerste is
het beschermen van de gevel, bijvoorbeeld
door deze beter waterdicht te maken. De
tweede is het verfraaien van het aanzien
van het bouwwerk. Oorspronkelijk hield dit
vooral in dat bouwsporen en/of minderwaardig bouwmateriaal (zoals tweedekeus
bakstenen) aan het oog werden onttrokken. Maar geleidelijk aan is pleisterwerk een
prominente, beeldbepalende functie gaan
vervullen in de architectuur van talloze
gebouwen. Met name rond deuren en
ramen, in kroon- en daklijsten en zelfs bij
schoorstenen zijn vele voorbeelden van
technisch en artistiek hoogstaand (decoratief) pleisterwerk te vinden. Overigens kunnen de beschermende en de esthetische
functie in principe uitstekend samengaan.
Pleisterwerk moet functioneren als een
huid. Het moet water van buiten weren en
tegelijk voldoende ‘ademen’ om vocht van
binnenuit kwijt te raken. Hiervoor moet de
structuur enerzijds voldoende compact
zijn en anderzijds voldoende open. Vanwege de grote vocht- en temperatuurschommelingen in zowel de buitenlucht als de
ondergrond moet pleisterwerk bovendien
voldoende elastisch zijn. Een veelgemaakte
fout is dat op relatief zachte en poreuze
ondergronden, zoals oud metselwerk, een
veel te harde mortel op basis van portlandcement wordt aangebracht.

Om aan de uiteenlopende eisen tegemoet
te komen, wordt pleisterwerk vaak opgebouwd uit lagen. De opbouw van zo’n pleistersysteem begint met het aanbrengen van
de aanbrandlaag. Deze dunne laag (2-5
mm) dient om de hechting van volgende
lagen te verbeteren en wordt daarom zo
ruw mogelijk gelaten. Vervolgens kan een
eveneens dunne vertinlaag worden aangebracht; deze dient vooral om de zuigkracht
van de ondergrond te egaliseren. De volgende stap is het aanbrengen van de 10-15
mm dikke raaplaag. Bij erg ongelijke ondergronden kunnen meerdere raaplagen worden opgebracht. Tot slot volgt de afpleisterlaag. Deze dunne laag (2-5 mm) bevat
fijne toeslagstoffen, waardoor een glad
uiterlijk wordt verkregen. Er kan desgewenst pigment aan worden toegevoegd.
De kwaliteit van een pleistersysteem wordt
vooral bepaald door een goede mechanische verankering aan de ondergrond, een
juiste bindmiddelkeuze en -dosering om
voldoende elasticiteit te verkrijgen, en een
juiste laagopbouw. Verder zijn van belang
een schone en stabiele ondergrond, goede
weersomstandigheden tijdens de uitvoering (voor- en najaar), voldoende droogtijd
tussen het opbrengen van de verschillende
lagen en werken met de juiste, schone, op
de ondergrond en de omstandigheden

| juni 2015

Vaak worden in pleisterwerk schijnvoegen getrokken om grote steenblokken
te suggeren. Ze vormen geen beletsel om reclames overheen te schilderen.

afgestemde mengsels. Dit laatste is eenvoudig gezegd, maar hier gaat een wereld
achter schuil. Het bepalen van de mortelsamenstelling vraagt, net als de vele andere
aspecten van het pleisterwerk, gedegen
kennis en vakmanschap.
Bij veel vormen van schade is plaatselijk
herstel mogelijk. Bij scheuren en loszittende delen wordt een beperkt gedeelte van
het omliggende, nog goede pleisterwerk
voorzichtig verwijderd. Eventuele oneffenheden worden weggewerkt. Bij het aanbrengen van nieuwe mortel kan een wapening nuttig zijn. Verder is pleisterwerk erg
gevoelig voor een te hoge vocht- en zoutbelasting. Veel schade door uitbloei van
zouten (afkomstig uit onder meer bodem,
lucht en vocht in de muur) vindt zijn oorzaak in het feit dat het pleisterwerk niet ver
genoeg onder het maaiveld is doorgezet.
Veel problemen worden voorkomen
als het onderliggende metselwerk de meeste tijd droog is (geen permanent optrekkend vocht bijvoorbeeld). Onverhoopt
opgenomen vocht moet snel aan de buitenlucht kunnen worden afgegeven. Daarom mag traditioneel pleisterwerk nooit
worden afgesloten door een dampdichte
(verf)laag. Tot slot moeten temperatuurschommelingen zo veel mogelijk worden
beperkt. Niet toevallig zijn veel gepleisterde gebouwen (gebroken) wit. Bij zo’n
lichte tint blijft de temperatuur het meest
gelijkmatig.

Wat u zelf kunt doen
Gelet op de vereiste kennis en vakkundigheid is het meestal verstandig om niet zelf aan
het pleisteren te slaan. Maar wie wil, kan wel degelijk nuttige inbreng leveren.
1 Controleer ten minste één keer per jaar
of het pleisterwerk aan uw pand schade
vertoont.
Als kleine scheurtjes snel groter worden of
stukken pleisterwerk beginnen los te laten,
is het hoog tijd om in actie te komen. Een
goede en gemakkelijke eerste stap is Monumentenwacht erbij halen. Overigens kijken
monumentenwachters bij de reguliere
inspectie standaard naar de toestand van
het pleisterwerk.
2 Laat de oorzaak van schade zorgvuldig
onderzoeken.
Zoals blijkt uit het bijgaande artikel, kunnen vele (combinaties van) oorzaken schade veroorzaken. Pas als deze bekend zijn,
is het mogelijk om verantwoorde en duurzame herstelmaatregelen te treffen.
3 Vergroot uw theoretische kennis.
Natuurlijk hoeft u geen pleisterwerkspecialist te worden, maar als u iets meer weet
over de aard en de eigenschappen van deze
techniek, kunt u problemen beter onder
woorden brengen en gemakkelijker communiceren met de vakmensen. Eenvoudig
te raadplegen bronnen zijn de Gidsen Techniek 4, 5, 8 en 37 van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed/
publicaties) en de brochure Gevelafwerking
van Monumentenwacht Vlaanderen (www.
monumentenwacht.be/publicaties).

4 Kies met zorg een vakman.
Er zijn vele metselaars en stukadoors die
in eerste instantie een onberispelijk stuk
pleisterwerk kunnen leveren. De grote
vraag is echter hoe lang dat stand zal houden. Zoek daarom een vakman (bedrijf) met
verstand van historisch pleisterwerk. Vaak
kan Monumentenwacht een aantal suggesties voorleggen.
5 Overweeg om voorbereidend werk te
doen.
Wie het leuk vindt en/of geld wil besparen,
kan soms voorbereidend werk doen. Bijvoorbeeld door resten bestaand pleisterwerk te verwijderen en de ondergrond
schoon te maken. Doe dit wel volgens de
aanwijzingen van de vakman.
6 Overweeg om hand- en spandiensten te
verlenen bij de uitvoering.
Deze activiteit is uiteraard alleen aan de
orde voor vitale eigenaren die er niet tegenop zien om vies te worden. Ook hier geldt
dat afstemming met de vakman noodzakelijk is. Wie in de weg loopt, bewijst niemand
een dienst. Maar soms kan het nuttig en
lonend zijn om bijvoorbeeld materialen en
gereedschappen klaar te zetten en aan te
voeren, om te helpen bij het aanbrengen
van ondersteunende voorzieningen (steigers, geleidelatten) en om na afloop op te
ruimen en schoon te maken.
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Verantwoord energie besparen
in monumenten
Steeds meer mensen treffen ingrijpende maatregelen om het energieverbruik van hun woning te beperken.
In het belang van zowel het milieu als de portemonnee. Natuurlijk geldt dit ook voor monumenteigenaren.
Alleen moeten zij in hun plannen om energie te besparen ook rekening houden met de cultuurhistorische
waarden van hun pand. Monumentenwacht Groningen kan hen hierbij behulpzaam zijn.

Eigenaren, beheerders en bewoners van
monumenten kunnen net als ieder ander
gebruikmaken van talloze materialen,
producten en technieken om energie te
besparen. Maar hierbij geldt wel een extra
beperking: de maatregelen om het pand te
verduurzamen mogen niet de aanwezige
cultuurhistorische waarden aantasten.
Voor monumenteigenaren zijn daarom drie
vragen essentieel. Waar zijn energiebesparende maatregelen het meest effectief?
Waar bevinden zich de (belangrijkste)
cultuurhistorische waarden? Welke besparende maatregelen zijn haalbaar zonder
dat deze waarden worden aangetast?
Vanwege het voorgaande is het van groot
belang een goed inzicht te hebben in de
(energie)technische staat van een historisch gebouw. Waar is bijvoorbeeld al isolatie aangebracht? Waar bevinden zich de
grootste koudebruggen (plaatsen waar
warmte snel ‘weglekt’)? En wat is de staat
van de diverse installaties? Daarnaast is een
goed beeld nodig van de cultuurhistorische
waarden. Op plaatsen met een hoge waarde
zijn energiebesparende maatregelen vaak
(maar niet altijd) moeilijk te realiseren. Op
plaatsen met minder of zonder speciale
waarde liggen de beste kansen om het
gebouw energetisch gezien aan te passen
aan de eisen van deze tijd.
Monumentenwacht Groningen heeft, in
samenwerking met Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, een vragenlijst opgesteld. Die
maakt inzichtelijk wat u kunt doen om het
energieverbruik van een monumentaal

pand te beperken. Er wordt niet alleen
gekeken naar technische maatregelen,
maar ook naar energiezuinig gedrag.
De antwoorden kunnen aanleiding geven
om het gebouw uitgebreider in beeld te
brengen om zo meer inzicht te krijgen in de
besparende voorzieningen die het best
passen bij de cultuurhistorische waarden
en het gebruik van het pand. Bij dit onderzoek kan een warmtecamera worden ingezet. Dit apparaat laat duidelijk zien waar

warmte wordt vastgehouden en waar ze
juist snel verdwijnt. Hierdoor wordt het
mogelijk de meest effectieve isolerende en
herstelmaatregelen te treffen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden
om in een monument op verantwoorde
wijze energie te besparen?
Dan kunt u een mailtje sturen naar
info@monumentenwachtgroningen.nl
onder vermelding van ‘Energiebesparing
monumenten’.

Stagiair wordt monumentenwachter
Stage lopen bij Monumentenwacht Groningen was niet zijn eerste keus. Maar
binnen een week had Kay Pheifer (rechts op foto voorpagina) in de gaten dat hij
een prima adres had getroffen. Vervolgens rondde hij met succes zijn mbo-opleiding Bouwkunde af. Afgelopen januari kwam hij in vaste dienst bij Monumentenwacht. Kay vertelt zelf hoe het zo kon lopen.
“Maandag 3 februari 2014 was de eerste dag van mijn stage. Die zou een half
jaar duren. Als ik eerlijk ben, was
Monumentenwacht niet mijn eerste
keus. Ik ben hier terechtgekomen op
advies van een leraar.
Ik had geen idee wat ik kon verwachten,
maar de eerste ochtend werd ik direct
zeer goed ontvangen door de wachters
op het depot in Aduard. Al snel werd me
duidelijk dat zij over ontzettend veel
kennis beschikken en bereid waren om
die over te brengen op een stagiair. Na
een week had ik door dat dit een uitstekende plek was om stage te lopen. Het
werd een zeer leerzaam half jaar.

Voordat ik aan de stage begon, was ik
ervan overtuigd dat ik verder zou gaan
met de hbo-opleiding Bouwkunde. Ik
ben daar ook aan begonnen, maar na
een maand zag ik in dat dit geen succes
zou worden. Vanuit de stage wist ik dat
Monumentenwacht het team met één
wachter wilde uitbreiden. In een mail
heb ik laten weten dat ik graag voor die
plaats in aanmerking kwam. Daarna is
alles in een stroomversnelling geraakt.
Voordat ik het wist, kon ik hier op 5
januari beginnen.
Nu werk ik met veel plezier bij Monumentenwacht Groningen en leer iedere
dag bij. We reizen de hele provincie
door en zien zeer uiteenlopende gebouwen. Om collega Jan Olthof te citeren:
‘We zijn elke dag op excursie’. In
augustus begin ik met de deeltijdopleiding Professional Restauratie. Daarmee
kun je je kennis verder uitbreiden en
jezelf ontwikkelen.”
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