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Waarom planmatig onderhoud de beste en meest economische manier is om een monument in stand te houden

Hoe ouder een gebouw, hoe ve
Inspecteren is de belangrijkste activiteit van Monumentenwacht, maar het is geen doel op zich. De inspecties dienen om zo goed mogelijk te bepalen welke onderhouds- en herstelmaatregelen op de korte en
langere termijn noodzakelijk zijn. In haar rapportages geeft Monumentenwacht hiervan een overzicht.
Dit vormt de basis voor een planmatige aanpak van het onderhoud: de beste en meest economische
manier om een monument in stand te houden. Hier wat basisinformatie en tips om bijtijds vooruit te kijken.

Elk bouwwerk heeft behoefte aan onderhoud. Maar waar moderne gebouwen vaak
bewust onderhoudsarm zijn ontworpen,
verlangen historische panden juist veel
aandacht. Dat komt onder meer door het
gebruik van traditionele materialen en constructies, de mate van detaillering en
natuurlijk de hoge leeftijd. Met de tijd
komen de gebreken. Onderhoud aan
beschermde monumenten moet bovendien op technisch én historisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Dit betekent dat de vakman doorgaans meer tijd
nodig heeft dan bij een modern gebouw.
De speciale eisen en de daardoor relatief
hoge kosten maken dat het heel verstandig
is om onderhoud aan monumenten zorgvuldig te plannen. Door van tevoren in kaart
te brengen welke maatregelen wanneer
noodzakelijk zijn, hoe ze het best kunnen
worden uitgevoerd, en of ze misschien te
combineren zijn met andere werkzaamheden, kan een gebouw optimaal worden
onderhouden. Tegen minimale kosten.
Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van
planmatig onderhoud op een rij gezet.

• Continuïteit. De instandhouding van het
monument heeft permanent voldoende
aandacht. Dit betekent onder meer dat
van alle bouwdelen ruim tevoren (10 jaar
of meer) bekend is wanneer zij onderhoud of vervanging behoeven.
• Regelmaat. Voor alle terugkerende
onderhoudswerkzaamheden (schilderen, zinkwerk vervangen, goten reinigen,
hang- en sluitwerk smeren) is een cyclus
bepaald. Er kunnen in principe geen activiteiten worden ‘vergeten’.
• Logische opeenvolging. Dit betekent niet
alleen dat werkzaamheden in technisch
opzicht goed op elkaar aansluiten; bijvoorbeeld eerst beschadigde stenen vervangen (inboeten) en daarna pas de
muur voegen. Het betekent ook dat de
ene activiteit de andere niet moet scha-

Gebrek aan onderhoud
voornaamste schadeoorzaak
Enige jaren geleden is onderzocht wat bij schade aan een monument de voornaamste oorzaak is.
Hoewel er discussie mogelijk is over losse procenten, spreekt de uitkomst boekdelen. In meer dan
de helft van de gevallen (55%) is gebrek aan onderhoud de voornaamste schadeoorzaak. Bovendien blijkt in nog eens 25% van de gevallen de schade terug te voeren op fouten bij herstel- en
onderhoudswerk. Tekortkomingen in de oorspronkelijke constructie (15%) en milieuvervuiling
(5%), waaronder zure regen, zijn de overige schadeoorzaken. Conclusie: door tijdig en vakkundig
onderhoud had maar liefst 80% van de onderzochte schades kunnen worden voorkomen!
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den. Dus niet als de verf nog nat is, met
de slijptol aan de gang gaan.
• Optimale indeling. Dit houdt in dat werkzaamheden in zowel praktisch als economisch opzicht zo gunstig mogelijk worden ingedeeld. Een bekend voorbeeld is
het ‘clusteren’ van uiteenlopende werkzaamheden op hoogte op het moment
dat er een steiger staat.
• Soberheid en doelmatigheid. Deze uitgangspunten gelden voor zowel de keuze als de uitvoering van maatregelen. Er
wordt alleen gedaan wat zinvol is en dat
gebeurt zo efficiënt en economisch
mogelijk. Het betekent ook niet harder
poetsen dan noodzakelijk is; patina is
een wezenlijke kwaliteit van een monument.
• Gelijkmatigheid in uitgaven. De kosten
(en eventuele inkomsten) worden zo
begroot dat er jaarlijks ongeveer een
zelfde bedrag voor onderhoud wordt uitgetrokken. Dit is vooral van belang voor
beheerinstellingen, die doorgaans over
een lange termijn budgetten moeten
reserveren. Maar ook voor particulieren
kan het aantrekkelijk zijn om pieken en
dalen in het onderhoud te beperken.
Door de totale onderhoudskosten over
een langere periode (10 jaar of meer) zo
goed mogelijk in beeld te brengen, kunnen veel onaangename financiële verrassingen worden voorkomen.
Om onderhoud planmatig te kunnen aanpakken, is vanzelfsprekend een vakkundige
planner vereist. Dat moet iemand zijn met
voldoende kennis van (historische) bouwtechniek, onderhoudsmethoden, -technieken, -middelen en -materialen, en de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast is
kennis van de uitvoeringspraktijk, kosten,
wetten en (subsidie)regels noodzakelijk.
Belangrijke ‘inputgegevens’ zijn onder
meer de technische kenmerken van het
gebouw, gegevens over eerder onderhoud,
de eisen en wensen van de opdrachtgever
en een actueel inspectierapport. Dat laatste
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e verder je vooruit moet kijken
Starten met planmatig
onderhoud

is onmisbaar om te bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit verdienen. Overigens blijft het ook bij planmatig onderhoud noodzakelijk om regelmatig
inspecties te laten uitvoeren; weer en
wind, (on)gedierte, begroeiing, verkeer,
trillingen, grondwaterschommelingen
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en nog veel meer factoren kunnen er
immers voor zorgen dat de onderhoudsbehoefte van een historisch gebouw
verandert. Een meerjarig onderhoudsplan
is geen onwrikbaar reisschema, maar een
dynamisch programma dat telkens aanpassing behoeft.

Als eigenaar of beheerder kunt u de zorg voor uw
monument volledig overlaten aan specialisten.
Maar naarmate u meer weet en ziet van uw bezit,
zult u beter in staat zijn om zelf prioriteiten voor
de instandhouding te bepalen. Hier een paar algemene tips om te beginnen met een planmatige
aanpak van het onderhoud.
1 Probeer zo veel mogelijk te weten te komen
over uw monument. Uiteraard verschaft de
redengevende omschrijving (voor de aanwijzing tot monument) al een hoeveelheid basisinformatie.
2 Ga op excursie. Hebt u alle ruimtes en onderdelen wel eens op uw gemak en kritisch bekeken? Ook vanuit de kruipruimte, van achter het
knieschot en vanuit het dakraam? Met een
goede zaklamp en een verrekijker? Doe eens
alsof u inspecteur bent — uiteraard zonder
onverantwoorde risico’s te nemen met klimmen
en klauteren. U kunt ook een keer met Monumentenwacht ‘meelopen’. Hoe meer inzicht u
hebt in de conditie van uw pand, des te beter u
met de specialisten kunt communiceren. En
bepalen waar u uw geld op inzet.
3 Bespreek met Monumentenwacht de uitkomsten van het inspectierapport. Op verzoek
kunt u een ruwe schatting krijgen van de kosten van uiteenlopende onderhoudsmaatregelen. Daarnaast kan Monumentenwacht aangeven welke maatregelen in aanmerking
komen voor subsidie of fiscale aftrek. Ook kan
worden bekeken of bundeling van werkzaamheden voordelen biedt. Op basis van deze
onafhankelijke adviezen kunt u in grote lijnen
bepalen welke maatregelen op welke termijn
aan de orde zijn.
4 Kies een betrouwbare en deskundige adviseur
om een goede meerjarenonderhoudsplanning
uit te werken. Deze keuze is medeafhankelijk
van het type monument en het soort onderhoud. Ook hierbij kan Monumentenwacht u
adviseren.
5 Oriënteer u zo breed mogelijk. Er zijn vele
organisaties die specifieke informatie aanbieden over het plannen en laten uitvoeren van
herstel- en onderhoudsmaatregelen aan monumenten. De belangrijkste is Nationaal Restauratiefonds (www.restauratiefonds.nl).
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URL voor inspectie
monumenten
Over een jaar moet er een ‘voor iedereen bruikbare’ uitvoeringsrichtlijn (URL) beschikbaar zijn
voor het inspecteren van gebouwde monumenten. Dat is de wens van de Vereniging Provinciale
Monumentenwachten Nederland, diverse
provincies en andere betrokkenen. Het afgelopen
najaar zijn zij, samen met de Stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM),
gestart met het ontwikkeltraject. De URL moet
een breed toepasbaar, eenduidig en uniform
kader bieden voor de wijze van inspecteren. Ook
zal de URL voorzien in twee typen rapportages:
een compacte, laagdrempelige variant voor
particuliere eigenaren en niet-bouwkundig
geschoolden; en een uitgebreide, meer procesmatige variant voor beherende instellingen.
Ook wordt aandacht geschonken aan de inpassing van de richtlijn in de systematiek van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, aan het opleiden van personen die met de URL gaan werken,
en aan de communicatie met alle betrokken partijen. Dit complete pakket heeft tot doel ‘een professionele (dat wil zeggen objectieve, eenduidige, deskundige en onafhankelijke) meting en
vastlegging van de conditie van gebouwde
monumenten, waarmee recht wordt gedaan aan
de cultuurhistorische waarden van het monument’. Het laatstgenoemde betekent dat uitsluitend bouwtechnische kennis niet toereikend is
voor inspecteurs; zij dienen ook inzicht te hebben in bouw- en cultuurhistorische kwaliteiten.
Het Inspectiehandboek van Monumentenwacht,
waarin zo’n vijftig jaar inspectie-ervaring is uitgekristalliseerd, vormt belangrijke input voor de
URL. Andere bronnen zijn de NEN 2767 en het
HandboekRgdBoei.

Wie is er bang voor de ins
Wie een rijksmonument bezit, moet dat naar behoren in
stand houden. Dat was altijd al een morele plicht en ook
de rechter heeft zich meermalen in die zin uitgesproken.
Sinds de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, per 1 juli
van dit jaar, is de instandhouding een wettelijke
verplichting. Om het eenvoudig weer te geven: in de
Erfgoedwet is een aantal artikelen uit de inmiddels
vervallen Monumentenwet 1988 overgenomen.
Daaronder de bepaling dat het verboden is een
beschermd monument te beschadigen of te vernielen.
Hieraan is toegevoegd de zinsnede: ‘of daaraan
onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding
daarvan noodzakelijk is.’

De instandhoudingsplicht kan ook gelden
voor gemeentelijke monumenten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de betreffende
gemeente de Model Erfgoedverordening
2016 van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten ongewijzigd overneemt. Steeds
meer gemeenten volgen het rijksbeleid
voor de bescherming van monumenten.

De wettekst wordt als volgt toegelicht. ‘Een
eigenaar voldoet niet aan de instandhoudingsplicht wanneer onderdelen van het
monument aantoonbaar niet onderhouden
zijn en de eigenaar langdurig nalaat om het
noodzakelijke onderhoud uit te voeren.
Achterstallig onderhoud aan dak, aan de
constructie maar ook aan schilderwerk leidt

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van onder meer Monumentenwacht en RCE.
Een breed samengestelde begeleidingscommissie adviseert over de inhoudelijke
kwaliteit. Als de URL van kracht wordt, kunnen
waar nodig de rapportages van Monumentenwacht daarmee in overeenstemming worden
gebracht. De uniformiteit in inspectie en
rapportage die de URL beoogt, kan op termijn
voordelen bieden bij onder meer subsidieaanvragen, vergunningverlening en aanbesteding van
restauratiewerk.
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e instandhoudingsplicht?
geen reden om een eigenaar onmiddellijk
tot de orde te roepen. Staat een gebouw
met inbegrip van de monumentale waarden daarentegen jarenlang te vervallen, bijvoorbeeld bij leegstand, dan zal de eigenaar
zeker worden benaderd met de opdracht
hier iets aan te doen.
De handhaving is overigens in handen
gelegd van de gemeenten. Zij worden
geacht om, bij verwaarlozing van een
monument, eerst met de eigenaar in
gesprek te gaan. Pas als blijkt dat ‘vriendelijke methoden’ niet het gewenste effect
hebben, kan bestuursdwang of een dwangsom in beeld komen. De brochure ‘Instandhoudingsplicht rijksmonumenten – Een handreiking voor gemeenten’ zet het te volgen
stappenplan helder uiteen. De brochure is
ook interessant en beschikbaar voor monumenteigenaren (zie onderstaande links).

tot verval, waardoor het behoud van het
monument niet verzekerd is. Het maakt
niet uit of de verwaarlozing opzettelijk of
onbewust gebeurt’.
Is de instandhoudingsplicht nu iets om je
zorgen over te maken? Normaal gesproken
niet. Abonnees van Monumentenwacht
hebben immers op zijn minst de intentie
hun panden goed bij te houden en in veruit
de meeste gevallen doen ze dat ook.
Bovendien geeft de wetgever aan dat alleen
wordt opgetreden als een eigenaar over
langere tijd overduidelijk in gebreke blijft.
Ook moet de mate van handhaving in verhouding staan tot de overtreding. Als van
een deur of kozijn de verf bladdert, is dat

Wat de instandhoudingsplicht in de praktijk
teweeg gaat brengen, is zo kort na de
invoering nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat bij regelmatig onderhoud van een
pand de kans op handhavend optreden
door de gemeente minimaal is.
Zoals alom erkend, biedt een abonnement
bij Monumentenwacht de basis voor een
sobere en doelmatige instandhouding van
een monument. Voor gemeenten kan het
in meer dan één opzicht lonend zijn een
collectief abonnement af te sluiten. Via de
rapportages wordt de toestand van de
monumenten gemonitord, eigenaren worden gestimuleerd en geënthousiasmeerd
hun bezit goed bij te houden, en daardoor
zal de gemeente minder energie hoeven
steken in handhaving.

Toch fiscale aftrek
in 2017
Zonder dat iemand het had zien aankomen,
maakte minister van OCW Jet Bussemaker op
Prinsjesdag bekend dat zij de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor onderhoud aan rijksmonumenten wil afschaffen. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats.
Aanvankelijk moest de maatregel al per 2017
ingaan. Breed protest uit de erfgoedwereld heeft
ertoe geleid dat de invoeringsdatum is opgeschoven naar 1 januari 2018. Hierbij speelt mee dat
eerder al een herziening van het financieringsstelsel voor de monumentenzorg per 2018 werd
afgesproken. Het uitstel betekent dat de besluitvorming wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.
Hoewel de ergste kou uit de lucht is, blijven er
vele vragen en bedenkingen. De Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN)
bracht haar zorgen tot uitdrukking in een brief
aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Daarin
schrijft ze onder meer het volgende.
‘Wij vragen u om nu niet in te stemmen met het
voorstel, maar eerst te onderzoeken wat de
gevolgen ervan zijn. [...] Op basis van de signalen
die wij van onze abonnees ontvangen, voorzien
wij dat de afschaffing van de fiscale aftrek een
negatief effect zal hebben op het onderhoud van
rijksmonumenten. Bovendien lijkt het particuliere
eigenaren te demotiveren in hun inzet voor het
behoud van het erfgoed. [...] Monumenteigenaren moeten voor het onderhoud van hun pand
kunnen rekenen op consistentie in het beleid van
de overheid. Het onderhoud van een monument
is bij uitstek een kwestie van meerjarenplanning.’
De minister had met de maatregel € 25 miljoen
willen besparen. Dat geld moet nu elders worden
gevonden op de OCW-begroting. Het is ironisch
dat de fiscus door alle ophef het komend jaar
meer inkomsten zal derven. Voor monumenteigenaren kan het namelijk aantrekkelijk zijn om
onderhoud ‘naar voren te halen’ zolang de fiscale
aftrek nog van toepassing is. Alleen als een eigenaar aantoonbaar al onomkeerbare financiële
verplichtingen is aangegegaan voor 2018, blijven
die ook dat jaar nog fiscaal aftrekbaar.

Links
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet/instandhoudingsplicht-en-de-erfgoedwet
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/instandhoudingsplicht_rijksmonumenten_weba.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2016-07-01
http://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/bevoegd-gezagrol/instandhoudingsplicht.html
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In de praktijk wordt lang niet altijd aan deze
basiseis voldaan. Een bekend probleem is
dat de balken van de onderliggende constructie doorhangen. Hierdoor krijgt het
dakvlak, overdreven gezegd, de vorm van
een kuil. Het gevolg is dat water zich in het
midden ophoopt. Door dit extra gewicht
gaat de constructie nog verder doorhangen
en stroomt nog meer water toe. In het vakjargon staat dit verschijnsel bekend als
wateraccumulatie. Een structurele oplossing is de verzwakte constructie ingrijpend
versterken of vervangen door een zwaardere. Een andere optie is het dakvlak op de
juiste wijze ‘uitvullen’ als er (aan de bovenzijde) isolatiemateriaal wordt aangebracht
(zie het kader ‘Isoleren’).

Platte daken
goed bewaken
Ongeveer honderd jaar geleden werden voor het eerst op grote schaal platte daken toegepast. Dat
had niet alleen te maken met de toenmalige architectuur. Ook de opkomst van voor die tijd duurzame
dakbedekkingsmaterialen droeg eraan bij. Toch zijn platte daken een eeuw later nog altijd zorgenkinderen. Met de moderne materialen is weinig mis. Problemen ontstaan vooral door een ongeschikte
onderliggende constructie, een ondoordachte uitvoering en te weinig aandacht voor de detaillering.
Daarom blijft het zaak platte daken goed te bewaken. Anders gezegd: regelmatig te laten inspecteren.

Van een schuin dak stroomt regenwater af,
op een plat dak blijft het staan. In elk geval
korte tijd. Dit betekent dat een plat dak volledig waterdicht moet zijn. Ieder scheurtje,
kiertje of naadje is er een teveel. Daarnaast
moet het water, om allerlei redenen, zo snel
mogelijk van het dak af lopen. Daarom
6
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moet een plat dak nooit perfect horizontaal
worden uitgevoerd. Het moet in een of
meer richtingen een licht afschot hebben.
En dan natuurlijk naar een plaats waar het
water weg kan, ofwel een uitloop. Net als
een goot, moet een plat dak van zichzelf zo
veel mogelijk drooglopen.

Wat betreft de materialen is er al een lang
ontwikkeltraject afgelegd. Dat begon bij in
steenkool gedrenkt vilt en met teer geïmpregneerd papier. Daarop volgden petroleumasfaltpapier, gebitumineerd glasvlies
en twee- en drielaagse mastiekdaken.
De dakbedekkingen die tegenwoordig het
meest worden aangetroffen, zijn opgebouwd uit dakbanen van:
• Atactisch Poly Propyleen (APP); een door
toevoeging van kunststoffen verbeterd
bitumineus materiaal.
• Styreen-Butadieen-Styreen (SBS); een
vergelijkbaar materiaal, dat door de toevoeging van kunstrubber echter elastischer en daardoor beter verwerkbaar is.
• Poly Vinyl Chloride (PVC); een goed verwerkbare zogeheten plastomeer, die op
den duur echter bros kan worden.
• Ethyleen Propyleen Diëen Monomeer
(EPDM); een kunststof dakbedekking
gebaseerd op gevulkaniseerd rubber.
Elk van deze materialen heeft zijn eigen
kwaliteiten en beperkingen op het gebied
van onder meer uitzetting, elasticiteit, verwerkbaarheid en bestandheid tegen UVlicht, extreme temperaturen, zuren en
andere oplosmiddelen. Sommige materialen moeten worden afgeschermd door
(fijn) steenslag, een ballastlaag van grind of
betontegels; bij andere is dat niet nodig of
zelfs ongewenst.
Omdat betere dakbedekkingsmaterialen
slechts geleidelijk aan hun kwalitatief mindere voorgangers verdringen, kan op platte
daken van monumenten (en andere gebou-
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Isoleren
Als de bedekking van platte daken
moet worden vernieuwd, is dat een
goede gelegenheid om aan de bovenkant isolatie aan te brengen. Hierbij
is het van groot belang dat op de
onderconstructie eerst een volledig
sluitende dampremmende laag
wordt aangebracht. Onder voorwaarden kan dit de bestaande dakbedekking zijn. Boven de dampremmende laag, die dient om ongewenste
condensatie te voorkomen,wordt de
isolatie aangebracht, en daarboven
een of meer lagen dakbedekkingsmateriaal. Met de isolatieplaten kan
zo nodig het afschot worden verbeterd. Door het isolatiemateriaal komt
de dakbedekking hoger te liggen. Dit
maakt het noodzakelijk om onder
meer dakopstanden en aansluitingen
te verhogen. Om het oorspronkelijke
aanzien zo min mogelijk te schaden,
moet het opgebrachte materiaal een
minimale dikte combineren met een
maximale isolatiewaarde.

wen) een veelheid aan materialen worden
aangetroffen. Voor herstelwerk is het cruciaal om eerst te bepalen welk materiaal is
toegepast. Op het oog is dat niet altijd
direct uit te maken; bijna alle dakbedekkingen zijn donkergrijs.

Bij monumenten komen nog geregeld
daken voor van teermastiek. Dit materiaal is
bij be- en verwerking zeer schadelijk voor
de gezondheid. Dat is echter geen reden
om teermastiek vroegtijdig te laten verwijderen (als chemisch bouwafval). Zolang de
dakbedekking niet lekt, kan deze met arbotechnisch verantwoord herstellend onderhoud nog jaren mee.
Het type dakbedekking behoort niet tot de
monumentale waarden. Ook op een
beschermd monument mag de verouderde
dakbedekking van een plat dak dus worden
vervangen door een nieuwe, van een hoogwaardiger materiaal. Dit heeft te maken
met het feit dat een nieuwer en beter type
dakbedekkingsmateriaal in principe geen
invloed heeft op het aanzien van het
gebouw. Kies wel een passende kleur.
Bij ontwerp en uitvoering van platte daken
moet altijd rekening worden gehouden met
de maximaal toelaatbare waterstand
(MTW). Dit is het niveau waaronder alles op
het dak waterdicht moet zijn. Globaal moet
op een dak (in extreme situaties) 10 à 12 cm
water kunnen staan zonder dat lekkage
optreedt. Dit betekent dat niet alleen hoge
eisen worden gesteld aan de aansluiting
tussen dakbanen, maar zeker ook aan de
aansluitingen op dakopstanden en tegen
lichtkoepels, dakluiken, schoorstenen, dakdoorvoeren en vele andere elementen. Een
vakkundige uitvoering is cruciaal.
In dit artikel zijn slechts enkele van de talloze aandachtspunten bij het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van platte daken
aangestipt. De werkelijkheid is vele malen
ingewikkelder dan hier is geschetst. Schakel
daarom bij aanleg, renovatie en onderhoud
van platte daken altijd een erkende specialist in. Die zal de kwaliteit van het dak of het
herstelwerk voor langere tijd garanderen.
Juist bij platte daken is, in combinatie met
een regelmatige onafhankelijke controle,
een goede garantieregeling ten zeerste aan
te bevelen.

Trek bijtijds aan de bel!
Het dekken en herstellen van platte daken is werk
voor specialisten, zoals ervaren loodgieters en
dakdekkers. Monumentenwacht kan kleinschalige onderhoudswerkzaamheden en (nood)reparaties uitvoeren. Als eigenaar of beheerder kun
je een paar dingen doen in het belang van het dak.
Ten eerste kun je binnenshuis, vooral na hevige
regenval of storm, controleren of er geen lekkages
optreden. Ook kun je – vanaf een veilige plek! –
beoordelen of het dak er nog goed bij ligt. Als er
lang water op blijft staan, kan dat wijzen op verstopping van een afvoeropening of -pijp. Soms is
die eenvoudig te verhelpen. Verder is het goed
om, als dit op verantwoorde wijze kan, dakbedekking en afvoeren periodiek te reinigen. Als er dakbedekkingsmateriaal is losgeraakt of als er metalen lijsten, slabben of loketten van hun plaats zijn
gekomen, is het zaak om aan de bel te trekken.
De makkelijkste eerste stap is natuurlijk Monumentenwacht inschakelen.

Laatste
nieuwsbrief
Na 12 jaar en 24 uitgaven houdt de
Monumentenwacht Nieuwsbrief in
zijn huidige vorm op te bestaan. Ontwikkelingen op met name provinciaal
niveau, waaronder verdergaande
samenwerking tussen erfgoedorganisaties, hebben tot gevolg dat
diverse monumentenwachten op
andere wijze gaan communiceren
met abonnees en overige relaties.
De precieze invulling verschilt per
provincie. Voor meer informatie
wordt verwezen naar (de website van)
uw eigen monumentenwacht.

Colofon
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Monumentenwacht Groningen ondersteunt initiatief

Gedupeerde eigenaren van
erfgoed richten vereniging op
Een groot aantal eigenaren van
monumenten en andere vormen
van erfgoed heeft slechte ervaringen met de wijze waarop aardbevingsschade wordt afgewikkeld. Om hier iets aan te
doen, heeft een aantal van hen besloten de Vereniging
van Groninger Monument Eigenaren op te richten.
De vereniging wil bereiken dat haar leden
krijgen waar zij recht op hebben, te weten
onvoorwaardelijke compensatie van aardbevingsschade. Daarnaast richt de vereniging zich op het voorkomen van schade aan
monumentale panden. De vereniging opereert niet vanuit het individuele, maar vanuit het collectieve belang.
Monumentenwacht Groningen wordt vrijwel dagelijks geconfronteerd met ernstige

bouwtechnische gevolgen van bevingsschade. Ook moeten we vaststellen dat
compenserende maatregelen lang niet
altijd toereikend zijn. Daarom hebben we
besloten de vereniging in oprichting te
ondersteunen.
Als eerste stap hebben we een aantal
monumenteigenaren die de handen uit de
mouwen willen steken, in klein comité bij
elkaar gebracht. Beschikt u ook over kennis,
kunde en/of ervaring op het gebied van
bevingsschade en bent u bereid een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van
een afdoende regeling? Dan nodigen we
u graag uit om zich aan te sluiten bij de
Vereniging van Groninger Monument
Eigenaren in oprichting. Meer informatie
en contactgegevens vindt u op
www.groningermonument.nl.

Erfgoedspecialisten bezoeken Stadskanaal
Op 3 november vond de jaarlijkse Actualiteiten & Ontwikkelingendag voor Groningse erfgoedprofessionals plaats. Dit jaar
waren zij te gast in het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.

Kennis hebben van erfgoed is essentieel bij
de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen,
maar het uitwisselen van deze kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens de netwerkbijeenkomst stond het omgevingsplan voor
Stadskanaal centraal. Als eerste gemeente in
de provincie Groningen werkt Stadskanaal
aan zo’n plan. Dit gebeurt in de vorm van
een pilot. Het Rijk heeft de gemeente hiervoor aangewezen. In een omgevingsplan
worden bestemmingsplannen en afzonderlijke beleidsdocumenten gebundeld. De

Hoge der a 5 - 9712 AC Groningen
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F (050) 312 33 62
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Monumentenwachter
Jan Olthof legt 25 jaar
inspectie-ervaring vast
Jan Olthof is 25 jaar in dienst bij
Monumentenwacht Groningen.
Hij staat niet alleen bekend als
kundige en ervaren inspecteur, maar
ook als iemand die gemakkelijk wat
op papier zet. Daarom kreeg hij het
verzoek zelf iets te schrijven naar
aanleiding van zijn dienstjubileum.
“Ik wil dat wel doen”, gaf Jan aan,
“maar het worden geen memoires of
een autobiografie. Het zal over technische zaken gaan.” Zoals te verwachten
viel, heeft Jan zich daar keurig aan
gehouden. “Sinds ik in 1989 bij Monumentenwacht ben komen werken,
eerst als uitzendkracht, heb ik veel
geleerd en bijgeleerd, en ook veel
afgeleerd.” Na deze openingszin geeft
Jan een levendige uiteenzetting over
de meest voorkomende technische
problemen, hun oplossingen en
manieren om problemen te voorkomen. Nieuwsgierig? Lees het
verhaal van Jan op onze website.

gemeente loopt met de pilot vooruit op de
toekomstige Omgevingswet.
In de middag werden bezoeken gebracht
aan de watertoren (zie foto voorzijde) en
een voormalige slagerij. Beide rijksmonumenten zijn niet meer in gebruik. Tijdens
het aansluitende eerste Monumentencafé
werd met betrokkenen gesproken over
passende herbestemmingsmogelijkheden.

Naast papieren ook
digitale nieuwsbrief
Monumentenwacht Groningen gaat
digitaal. We willen onze abonnees sneller en op een meer flexibele wijze van
informatie voorzien. Daarom gaan we
met ingang van 2017 een digitale
nieuwsbrief uitbrengen. Als u die wenst
te ontvangen, vragen wij u dit kenbaar
te maken door een e-mail te sturen aan
communicatie@monumentenwachtgroningen.nl. In het nieuwe jaar zal ook
twee keer een eenvoudiger versie van
deze papieren nieuwsbrief verschijnen.

Jan Olthof

Tarieven 2017
Het bestuur van Monumentenwacht
Groningen heeft besloten in 2017
dezelfde tarieven te hanteren als in
2016. Dit betekent dat het abonnementsgeld wordt gehandhaafd op € 40
per object per jaar. De kosten voor de
kernactiviteiten (inspectie, noodherstel
en rapportage) blijven € 36 per manuur. Er wordt € 30 voorrijkosten in
rekening gebracht. Voor aanvullende
diensten betalen abonnees € 67 per
manuur. Het uurtarief voor niet-abonnees bedraagt € 75. Over een aantal
aanvullende diensten wordt btw in
rekening gebracht. Meer informatie
vindt u op onze website.
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