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Eigenaren kunnen proﬁteren van deskundigheid monumentencommissies

‘Beter benutten als adv
De Buitenwacht
In deze kolom krijgt steeds een andere partner uit het brede
werkterrein van Monumentenwacht het woord. Deze keer is
dat Peter Breukink, voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten.

Monumentencommissies worden niet zelden gezien als blok aan het been. Het verkrijgen
van hun instemming voor aanpassingen aan beschermde bouwwerken is in veel procedures een onvermijdelijke laatste hobbel. Maar het kan anders. Door vroegtijdig overleg
kunnen eigenaren profiteren van deskundig advies en wordt de finale toetsing een
formaliteit. In dit tweede deel van een tweeluik aandacht voor de rollen van monumenteigenaren, monumentencommissies en Monumentenwacht. Een uitgebreider artikel
over dit onderwerp is te vinden op www.monumentenwacht.nl.

Bundeling maakt meer mogelijk
Voor mensen die voor het eerst in aanraking komen
met erfgoedbehoud is het monumentenwereldje
een doolhof. Voor bijna alles bestaat wel een stichting of vereniging. Dat is een van de redenen waarom de erfgoedsector bijna het onderspit delfde in
politiek Den Haag.
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), die
begin 2010 is opgericht, streeft naar collectieve
belangenbehartiging van de particuliere erfgoedorganisaties. Zo hebben wij bij de behandeling van
de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg
een 10-puntenplan ingediend. Als particuliere
organisaties wilden we meer aandacht voor groene monumenten, voor interieurs en voor vrijwilligers. De eerste twee onderwerpen zijn opgepakt
door Monumentenwacht Nederland, tevens een
van onze bestuursleden. Voor vrijwilligers moeten
we bij de nieuwe staatssecretaris opnieuw op de
bres.
Terwijl de nieuwe Kamerleden nog gaan kennismaken met FIM, worden wij al nauw betrokken bij
nieuw en lopend beleid. Zowel met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, de directie Cultureel
Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap als met het Nationaal Restauratiefonds en Erfgoed Nederland zijn de betrekkingen
goed.
Dit jaar hebben we advies mogen geven over de
besteding van € 8 miljoen aan restauratiegelden,
die waren toegezegd aan erkende monumentenorganisaties. Binnen enkele weken hadden we via
onze achterban een plan op tafel voor de besteding
van de gelden aan projecten die daadwerkelijk op
stapel stonden. Daarmee is de betrokkenen veel
tijd en moeite bespaard en kon een groot aantal
organisaties worden geholpen.
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Eerst maar het belangrijkste advies voor
eigenaren van beschermde monumenten
die overwegen ‘iets aan hun pand te gaan
doen’ of daar wellicht al een begin mee
hebben gemaakt: neem, als u dat nog niet
hebt gedaan, zo spoedig mogelijk contact
op met de plaatselijke (welstands- en)
monumentencommissie. Hiervoor kunt u
terecht bij de gemeente. Het contact zal
doorgaans tot stand komen via het ‘Waboloket’. Sinds de invoering van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht per
1 oktober jongstleden worden via deze toegang alle toepasselijke aanvragen op het
gebied van bouwen en omgeving in één
keer in behandeling genomen.

mentencommissie in contact te treden.
Deze kan dan veel meer worden ingezet als
adviseur tijdens de planontwikkeling dan als
controleur na de planontwikkeling.

Dit advies wordt niet alleen gegeven omdat
voor veranderingen aan erkende monumenten ook na de invoering van de Wabo een
vergunning noodzakelijk blijft; wat betekent
dat de monumentencommissie zich vroeg
of laat hoe dan ook over het plan zal buigen.
Als dat toch moet gebeuren, is het veel verstandiger om al vroegtijdig met de monu-

Door samen op te trekken wordt in de eerste
plaats voorkomen dat energie en geld
worden besteed aan ideeën waarvoor uiteindelijk geen goedkeuring zal worden
verkregen. Daarnaast kunnen eigenaren in
veel gevallen profiteren van de kennis en
ervaring van de leden van monumentencommissies. Niet dat zij kant-en-klare bouwtekeningen zullen leveren, maar ze kunnen
doorgaans wel aangeven in welke richting
de oplossing kan worden gezocht. Daar
kunnen kansrijke varianten bij zijn waar de
eigenaar (en zijn adviseurs) zelf misschien
nog niet aan hadden gedacht. Overeenkomstig de landelijke trend staan monumentencommissies bijvoorbeeld steeds vaker open
voor ‘behoud door ontwikkeling’ of, net
een andere nuance, ‘doorontwikkeling van
monumenten’. Een bijkomend voordeel van
tijdige afstemming is dat de uiteindelijke
beoordeling vlotter zal kunnen verlopen.

In de historische binnenstad van Utrecht kan eigentijds
gebouwd worden

Wie dit leest en denkt ‘ik heb andere ervaringen’ hoeft overigens niet direct aan zichzelf
te gaan twijfelen. De praktijk laat zien dat er
grote verschillen bestaan in het functioneren
van monumentencommissies en in de kwaliteit en service die zij aanvragers bieden. Dit
komt duidelijk naar voren uit gesprekken
met mensen die goed in de materie zijn ingevoerd, zoals Flip ten Cate, directeur van de
Federatie Welstand (zie vorige nieuwsbrief),

Samen optrekken
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sies

adviseur dan als controleur’
en Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar
Cultuur in Brabant (zie kadertekst).
De kwaliteit van het werk van monumentencommissies is vaak een afspiegeling van het
belang dat de gemeentelijke politiek toekent (en door de jaren heeft toegekend)
aan de zorg voor het gebouwde erfgoed.
Illustratief is dat sommige gemeenten al
decennia werken vanuit een beleidsvisie
voor het monumentaal/cultureel erfgoed
waarin duidelijk verwoord is ‘waar men met
de stad (of de dorpen) naartoe wil’. Er zijn
politieke keuzes gemaakt en er zijn mensen
en middelen vrijgemaakt om die keuzes ten
uitvoer te brengen. In andere gemeenten
ontbreekt een dergelijke beleidsvisie ten
enen male en worden telkens ‘hap-snapkeuzes’ gemaakt. Door het ontbreken van
continuïteit – wethouders komen en gaan,
ambtenaren worden aangesteld en weer
wegbezuinigd – is onder die omstandigheden ook de samenwerking tussen
gemeente en monumentencommissie vaak
verre van optimaal. Veelzeggend voorbeeld:
het is wel voorgekomen dat een sloopvergunning werd verleend voor een pand dat
deel uitmaakte van een door de gemeente
zelf aangewezen beschermd stadsgezicht.

Monumentenwacht
Er wordt wel eens gedacht dat Monumentenwacht rechtstreeks invloed heeft op de
beslissingen van monumentencommissies
of dat adviezen van Monumentenwacht
zonder meer de goedkeuring van deze
commissies krijgen. Beide opvattingen zijn
onjuist. Als organisatie staat Monumentenwacht volledig los van alle (welstands- en)
monumentencommissies. Formeel hoeven
zij zich dan ook niets van de mening van
Monumentenwacht aan te trekken. In de
praktijk werken beide instellingen wel vaak
constructief samen. Zo vragen monumentencommissies regelmatig advies aan monumentenwachten om, mede op grond daarvan, een standpunt te bepalen.
Monumentenwacht hecht eraan de taken en
bevoegdheden van beide instellingen strikt
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Na flinke aanpassingen vervult de Hasseltse kerk met succes een nieuwe functie

gescheiden te houden. Daarmee is de onafhankelijkheid van Monumentenwacht het
meest gediend, zodat zij kan blijven zeggen
wat ze vindt. Dat is van belang omdat, bijvoorbeeld op het punt van veiligheidsvoorzieningen, de opvattingen niet altijd
overeenstemmen. Tot slot kan Monumenten-

wacht eigenaren (ook niet-abonnees) doorgaans uitstekend op weg helpen bij het
ontwikkelen van onderhouds-, herstel- en
soms ook restauratieplannen. En dan uiteraard zodanig dat de aanvraag op zijn minst
een goede kans maakt op de instemming
van de monumentencommissie.

‘Vaker denken vanuit het gebouw’
Professor dr. Arnoud-Jan Bijsterveld bekleedt aan de Universiteit
van Tilburg de leerstoel Cultuur in Brabant. In dat verband verdiept
hij zich in de regionale geschiedenis en in zowel de materiële als de
immateriële regionale (volks)cultuur. Daarnaast is hij lid van de
monumentencommissie in Tilburg, waar hij sterk wisselende ervaringen opdoet.
“Het moeilijke is om de ruimtelijke en bouwkundige kwaliteit te
handhaven, zonder je met elk detail te bemoeien. Een monumentencommissie moet zich, waar dat volstaat, alleen met de grote lijn
bemoeien. Maar als het mis dreigt te gaan, zul je toch ook naar de architectonische details
moeten kijken. En daar goede adviezen over geven.”
Bijsterveld is een uitgesproken voorstander van ‘behoud door ontwikkeling’. “Je moet eigenaren perspectief bieden. Als je pleit voor integraal behoud, zet je een stolp over een object.
Dan mag er niets meer. Ik vind dat je gebouwen, binnen aanvaardbare marges, mag doorontwikkelen. Een geslaagd voorbeeld daarvan is wat mij betreft de Hasseltse kerk, hier in Tilburg.”
In deze parochiekerk – géén beschermd monument overigens – zijn sinds enkele jaren
diverse sociale, maatschappelijke en culturele instellingen gevestigd. Daartoe is het gebouw
vooral inwendig ﬂink aangepast. In het schip is een ‘doos’ van enkele verdiepingen gebouwd,
waardoor de hoogte kon worden benut. Ook aan de buitenzijde zijn aanpassingen uitgevoerd,
maar het gebouw heeft wel zijn karakter behouden.
“Er is hier goed gedacht vanuit de oorspronkelijke functie van het gebouw - iets wat we vaker
zouden moeten doen. Daardoor is de essentie in stand gebleven: de voormalige kerk is nu,
net als in het verleden, weer een plaats waar de bewoners van de omliggende wijken elkaar
ontmoeten en hun plezier en zorgen delen.”
Zie ook www.uvt.nl/people/a.j.a.bijsterveld en www.monumentenwacht.nl
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Ongemak op het dak
Vraag een monumentenwachter naar de top-tien van zorgenkinderen en gegarandeerd worden ze
genoemd: platte daken en dakkapellen, eventueel te verruimen tot dakonderbrekingen, zodat ook
dakramen, schoorstenen en allerhande dakdoorvoeren eronder vallen. Heel globaal zijn de
problemen terug te voeren op twee hoofdoorzaken: de kwetsbaarheid van de constructies onder de directe belasting door weer en wind en de aansluiting met het omringende dak of andere bouwdelen.

Als je langdurig en met zo min mogelijk
zorgen droog wilt wonen of werken, en je
bekijkt het puur rationeel, dan kies je voor
een gesloten, voldoende aﬂopend dak van
een deugdelijk materiaal. Gesloten wil zeggen dat er geen onderbrekingen in voorkomen. Voldoende aﬂopend betekent dat
het dak een behoorlijke hellingshoek heeft
(minimaal 15 graden, maar liever meer) en
dus zeker niet plat is. En bij een deugdelijk
materiaal valt bijvoorbeeld te denken aan
goed passende, duurzame dakpannen of
vakkundig aangebrachte kwaliteitsleien.

Dakkapellen
Maar ja. Rationeel zijn is niet altijd aantrekkelijk of leuk en er kunnen goede argumenten zijn om het anders te doen. Zo worden

om licht toe te laten, om binnenruimte te
winnen, maar ook voor het mooi - om een
groot, gesloten dakvlak visueel te doorbreken - al eeuwenlang dakramen en dakkapellen aangebracht. In een eindeloze
variatie aan vormen en afmetingen. Talloze
monumenten leveren hiervan het bewijs.
En het valt niet te ontkennen: veel historische gebouwen ontlenen hun charme voor
een deel aan hun eigenzinnige, vriendelijke
of pompeuze dakdoorbrekingen.
Bij een juiste constructie, geschikte materialen en doeltreffend onderhoud hoeven er
geen problemen te ontstaan. Maar dakkapellen, torentjes, klokkenstoelen en
dergelijke zijn wel bijna per definitie onderhoudsgevoelige onderdelen. Zeker als ze,
zoals op monumenten, vervaardigd zijn uit
klassieke materialen.
Die gevoeligheid hangt uiteraard samen
met het feit dat op het dak weer en wind vrij
spel hebben. Vooral de delen die uitsteken,
krijgen de volle laag. Zo moeten op dakkapellen met pannendaken de buitenste rijen extra goed worden vastgezet; hetzelfde
geldt voor zijvlakken die met leien zijn
bekleed. Gootlijsten, windveren en klauwstukken, aan dakkapellen moeten ze altijd
nog iets zorgvuldiger worden bevestigd dan
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normaal al gebeurt. Verder vraagt uiteraard
het schilderwerk aan (houten) onderdelen
speciale aandacht, want nergens wordt de
verf zo zwaar op de proef gesteld als hier.
In de praktijk doen de meeste problemen
zich voor ter plaatse van de aansluitingen.
Bij de overgangen tussen het dak en de
dakdoorbreking dus. Soms zijn ze het
gevolg van een ontwerpfout. Eenvoudig
gezegd moeten de diverse materialen en
onderdelen, zoals pannen of leien, zink of
lood, bitumineuze lagen en eventueel aanwezige dampremmende folie, elkaar steeds
zo overlappen dat hemelwater zonder problemen afvloeit, zich nergens onbedoeld
ophoopt en al helemaal niet naar binnen
kan stromen; ook niet als er in korte tijd een
zeer grote hoeveelheid neerslag valt.
Verder moet de loodgieter of dekdekker er
rekening mee houden dat water zich onder
invloed van een stevige wind of door
capillaire werking ook zijwaarts en zelfs
opwaarts kan bewegen. Daarom zijn er
bijvoorbeeld technieken om loodslabben
zodanig te verbinden dat ook ‘omhoogkruipend’ water geen schade kan aanrichten.
In veel gevallen hangen problemen direct
samen met ontoereikend onderhoud. Daar-
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bij hoeft het beslist niet te gaan om verwaarlozing. Een paar opgewaaide loodloketten langs een schoorsteen of een
verstopt geraakte verholen goot (die, bijvoorbeeld aan de zijkant van een dakkapel,
onzichtbaar onder de dakpannen loopt)
kunnen al lekkage veroorzaken. Monumentenwacht zal dergelijke potentiële risicopunten bij elke inspectie nauwlettend
controleren.
Om overgangen tussen verschillende materialen en constructiedelen op en om het dak
waterdicht af te sluiten, wordt veel gebruikgemaakt van lood. Dit zachte, soepele
metaal laat zich goed in de gewenste vorm
brengen (kloppen) en kan zo’n 80 tot 100
jaar meegaan. Voorwaarden zijn wel dat het
lood zwaar (dik) genoeg is, dat het niet in te
grote lengtes wordt gebruikt en dat het op
vakkundige wijze wordt bevestigd.

Platte daken
Bij oudere monumenten komen platte
daken weinig voor, maar vanaf ongeveer
1850 worden, door de opkomst van met
name de bitumineuze dakdekkingsmaterialen, daken van dakkapellen, aanbouwen
en zelfs hele gebouwen (villa’s, bedrijfsruimtes) plat uitgevoerd. Het (opnieuw)
aanbrengen van een bitumineuze dakbedekking vergt de nodige vakkennis.
Laat het daarom doen door een erkende
specialist. Juist op dit gebied wordt nogal
eens ‘bak- en braadwerk’ geleverd.
Vanzelfsprekend moeten zowel de opbouw
van de constructie als het dakdekkingsmateriaal aan vele eisen voldoen. Ook platte
daken moeten een licht afschot hebben en
de uitstroomopeningen (spuwers) moeten
zich uiteraard aan de laagste zijde bevinden.
Eis bij nieuwe aanleg en bij reconstructie
dat hieraan voldaan wordt. Het zou niet de
eerste keer zijn dat spuwers verkeerd worden geplaatst. Er blijft dan onnodig lang
water op het dak staan, waardoor de conditie van de dakbedekking sneller terugloopt.
Ook bij een goede uitvoering blijft een bitumineus dak enigszins gevoelig. Ten eerste
voor mechanische beschadiging, ten tweede voor veroudering onder invloed van
zonlicht/UV-straling. Om beide invloeden
te beperken, worden bitumineuze materialen bij de fabricage vaak al voorzien van een
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laag fijne leislag. Ook wordt boven de dakbedekking vaak een grindpakket aangebracht. Dit heeft overigens als nadeel dat
schade en vuilophoping moeilijker waarneembaar zijn.
Het is geen bezwaar als een bitumineus dak
af en toe wordt belopen, mits dit voorzichtig gebeurt en op schoenen met vlakke
zolen. Als de dakdekking in slechte staat
verkeert, is het echter niet verstandig om
deze bij warm weer te betreden. Ook niet
als er grind op ligt; dit kan dan namelijk in
het zacht geworden materiaal worden
gedrukt. Bij regelmatige betreding of bij
werkzaamheden is het verstandig houten
vlonders of plaatmateriaal aan te brengen.
Monumentenwacht zal kleine beschadigingen doorgaans repareren. In het inspectierapport wordt aangegeven of de schade
incidenteel is of een voorbode van groot
onderhoud. Afhankelijk van de kwaliteit, de
ligging en het onderhoud moet een bitumineuze dakbekleding gemiddeld na 20 tot
40 jaar worden vervangen. Soms kan de
levensduur worden verlengd door tussentijds (maar niet te laat) een extra laag aan te
brengen.
Meer gedetailleerde technische informatie
over diverse van de genoemde onderwerpen
is te vinden op www.monumentenwacht.nl,
onder de tab ‘informatie’.

Tien tips voor dakkapellen en platte daken
1. Bekijk enkele keren per jaar van buitenaf de toestand van dakkapellen en doorvoeren, eventueel met gebruikmaking
van een verrekijker.
2. Zorg bij beschadigingen (zoals gebroken
of verdwenen pannen of leien, opgewaaide loketten of loszittende lijsten) zo spoedig mogelijk voor herstel.
3. Controleer regelmatig van binnenuit of
zich rond dakkapellen en doorvoeren lekkages voordoen. Dit geldt met name voor
zolders die niet of nauwelijks worden
gebruikt.
4. Stel bij lekkage de oorzaak zo nauwkeurig
mogelijk vast. Bedenk dat het werkelijke
lek zich veel hoger kan bevinden dan de
plaats waar het water naar binnen komt.
5. Laat lekkages altijd zo snel mogelijk verhelpen om gevolgschade te voorkomen.

6. Laat houtwerk aan dakkapellen bijtijds
schilderen; het heeft veel te verduren.
7. Controleer van tijd tot tijd of er na een
ﬂinke regenbui niet langdurig water blijft
staan op een plat dak.
8. Neem zo nodig maatregelen om uitstroomopeningen te ontstoppen.
9. Voorkom dat zich op een plat dak een
grote hoeveelheid vuil verzamelt (Monumentenwacht zal platte daken wanneer
nodig reinigen, maar in een boomrijke
omgeving bijvoorbeeld kunnen tussentijdse schoonmaakbeurt nodig zijn).
10. Betreed bitumineuze platte daken voorzichtig, maak eventueel gebruik van vlonders of plaatmateriaal om de druk te verdelen en voorkom dat scherpe voorwerpen
of puntlasten beschadigingen veroorzaken.
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Opleiden als vorm va
Twee dagen lang gaat het over niets anders. Koper en nog eens koper. En niemand heeft
er moeite mee. Sterker nog, de monumentenwachters die zijn afgereisd naar Atelier Alofs

Fiscaliteiten...

in het Belgische Retie willen alles weten over het rode metaal. “De kopercursus is elk jaar

Het Bureau Monumentenpanden van de Belas-

mentenwacht Nederland stimuleert hij monumentenwachters om deel te nemen aan

tingdienst (BBM) beoordeelt welke kosten voor

opleidingen. “Daarmee versterken organisaties ook hun kwaliteitszorg.”

weer een succes”, concludeert Arno Stens. Als coördinator kennis en techniek bij Monu-

de instandhouding van rijksmonumenten wel
en niet aftrekbaar zijn. Hein Vessies geeft
opheldering over lastige vraagstukken.

Zijn de onderhoudskosten van
een appartement in een monumentaal pand aftrekbaar?
Ja, eigenaren van een appartement in een
pand dat als rijksmonument is aangemerkt,
mogen de onderhoudskosten voor hun appartement opvoeren als aftrekpost. Hiervoor gelden vrijwel dezelfde regels als voor rijksmonumenten niet zijnde appartementen.
De onderhoudskosten kunnen in aftrek worden
gebracht in het jaar dat ze zijn betaald door de
Vereniging van Eigenaren (VvE) voor het aandeel dat het appartement vertegenwoordigt in
het totale gebouw. De aftrek is dus beperkt tot
het eigenaarsdeel. Het is niet mogelijk (een deel
van) de maandelijkse servicekosten die aan de
VvE worden betaald, in aftrek te brengen.
De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat het in
bijzondere gevallen mogelijk is meer dan het
appartementsdeel in aftrek te brengen. Het
ging in die zaak om een aanzienlijke uitgave
voor funderingsherstel. Hierbij nam één eigenaar een groter deel van de kosten voor zijn
rekening dan zijn appartementsrecht vertegenwoordigde. De Hoge Raad besliste dat het
hogere bedrag voor deze eigenaar aftrekbaar
is, op voorwaarde dat de extra bijdrage berust
op zakelijke overwegingen. Dat was zo. Een
andere appartementeigenaar kon zijn aandeel
niet betalen en het was niet mogelijk de kosten
op hem te verhalen. Ook was er een besluit van
de VvE om de kosten op een andere wijze te
verdelen dan in de splitsingsakte bepaald is.
Neem voor meer informatie contact op met
Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort/Bureau Monumentenpanden, Postbus
4050, 3800 EB Amersfoort, tel. 033 - 450 52 77.
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Ze zijn maar met zijn zessen, deze keer.
Door omstandigheden zijn er een paar late
afzeggingen gekomen. “Normaal gesproken bestaat de groep uit acht personen,
maar we hebben besloten de cursus toch
door te laten gaan. Ook om teleurstelling te
voorkomen”, vertelt Stens. “Veel monumentenwachters willen dit onderdeel uit
ons opleidingenpakket beslist een keer
meegemaakt hebben.”
De kopercursus is een voorbeeld van een
verdiepingscursus. Net als de cursussen
over natuursteen, zink, riet, leien, glas-inlood en houtbescherming biedt Monumentenwacht Nederland deze aan voor monumentenwachters die de basisvaardigheden
ruimschoots beheersen, maar op onder
delen hun inzicht willen vergroten.
“Naarmate monumentenwachters een
materiaal of techniek uit eigen ervaring

beter kennen, kunnen ze schades beter
beoordelen en betere adviezen geven voor
conservering of herstel. Koper wordt veel
gebruikt voor goten en afvoeren en ook wel
voor daken. Monumentenwachters komen
het bijna dagelijks tegen op de objecten die
zij inspecteren”, zo licht Arno Stens toe.
Het atelier van meester-koperslager Theo
Alofs is een uitgelezen plek om meer over
dit klassieke materiaal te weten te komen.
Het bevindt zich in een ruime benedenzaal
van vakantieverblijf Corsendonk “De Linde”,
dat ook voor de cursisten een goede overnachtingsmogelijkheid biedt. De winkel, die
je eerst passeert, bevat koperwerk uit eigen
en andere werkplaatsen. Iets verderop staan
de werkbanken met bankschroeven. Langs
de wanden werkstukken, borden vol
gereedschap en opgeslagen materiaal. Verspreid over de ruimte bevinden zich diverse
machines om metaal mee te bewerken.

Van links naar rechts: Henk Sleumer (Gelderland), Theo Alofs, Wouter Keizers (Overijssel), Annie Alofs, Wim Nijenhuis
(Gelderland), Piet van der Weij (Overijssel), Henk de Bruin (Overijssel), Alan Vrancken (Limburg).

| december 2010

29-11-10 14:25

m van kwaliteitszorg
Er wordt geknipt, geschuurd, gevijld,
geklopt, gezaagd, geboord en gesoldeerd.
En nog veel meer. Bij vlagen klinkt een kakofonie van geluid. Maar dat valt de deelnemers
nauwelijks op. Ze zijn met hun gedachten bij
hun werkstuk. Hun windwijzer.
“Ik begin altijd met een gesprek aan de
koffie”, vertelt Alofs. “Dan hoor ik van de
deelnemers welke vragen zij hebben en
welke problemen zij in de praktijk tegen
komen. Ik vertel welke oplossingen er zijn
en die laat ik ook zo veel mogelijk zien.”
Ondanks zijn grote theoretische kennis is
Alofs een man van de praktijk gebleven. Hij
zet de cursisten spoedig aan het werk. Ze
kunnen hun windwijzer maken naar een
bestaand of eigen ontwerp. De clou is dat bij
deze betrekkelijk kleine opdracht een groot
aantal verschillende bewerkingen nodig is.
Daardoor doen de deelnemers in korte tijd
veel ervaring op met de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het materiaal.
Het atelier, waar heel uiteenlopende groepen cursisten worden ontvangen, doet
denken aan het lokaal van een ambachtsschool. Er is alleen veel meer specialistisch
gereedschap en in dit geval zijn de jongens
wat groter. De sfeer is ontspannen, maar er
wordt serieus gewerkt. Alofs loopt rond,
geeft aanwijzingen en tips, doet voor hoe
het moet en grijpt in waar het misgaat. Een
deelnemer is nogal royaal met de soldeer
aan de gang geweest. “Dat kan zo niet, joh.
Het loopt er aan alle kanten uit. Kijk, het
moet net mooi in die naad vloeien. Meer
heb je niet nodig. Dat extra materiaal maakt
de verbinding niks steviger. En het ziet er
niet uit. Gauw schoonmaken.”
De lunchpauze leent zich voor een uitvoerig
gesprek over verschillende soorten soldeer.

Atelier Alofs
Tussen het kraken van de broodjes gezond
valt te beluisteren dat ‘97/3’ veruit het
meest geschikt is voor koper. Het is alleen
moeilijker te verwerken dan ‘40/60’, dat
veel gangbaarder is. “Sommige loodgieters
kennen niet eens een ander soldeertype,
die doen alles met 40/60”, heeft een van de
deelnemers ervaren. Helemaal fout, concludeert de groep. Veel te zacht. En bovendien doodzonde. Koper zelf kan vaak wel
vijftig jaar mee. Als door slecht soldeerwerk
binnen tien jaar de verbindingen loslaten, is
daar weinig aan te doen. Opnieuw solderen
heeft geen zin. “Dan kan je als eigenaar een
nieuwe goot laten leggen, terwijl het eigenlijk niet nodig was.” De getallen wijzen
overigens op de verhouding tin/lood (bij
40/60) en tin/koper (bij 97/3).
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Theo Alofs komt van oorsprong uit Breda, waar
zijn vader een loodgieters- en dakdekkers
bedrijf had. Voordat hij hier in dienst trad, deed
hij eerst uitgebreide ervaring op bij collegabedrijven. Vanwege zijn kennis van het koperslaan ging hij steeds meer werken voor de restauratie- en museumsector. Ook tijdens een
tienjarig verblijf in Zuid-Afrika. Terug in Nederland bleek Retie, net over de grens in de buurt
van Turnhout, de beste nieuwe vestigingsplaats.
Hier verzorgen Theo en zijn vrouw Annie allerhande opleidingen, workshops en demonstraties. Alofs heeft zijn kennis en ervaring vastgelegd in een omvangrijk boekwerk getiteld ‘Het
bekende onbekende ambacht Koperslaan’. Meer
informatie: http://users.skynet.be/atelier.alofs.

Opleiding tot
restauratiemedewerker
Veel monumentenwachters volgen de mto-opleiding tot restauratiemedewerker. Deze wordt
georganiseerd in het kader van de Restauratie
Opleidingsprojecten (ROP’s), die tot doel hebben
goede vakmensen te leveren voor diverse
klassieke ambachten en daarmee voor de restauratiebranche. Monumentenwacht Nederland
heeft over de inhoud regelmatig contact met
ROP-bestuurders. Meer informatie is te vinden op
www.rop-nederland.nl.
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Inspectie Kaap unieke ervaring
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt Monumentenwacht

De

Groningen de onderhoudstoestand van een aantal rijksmonumenten die niet op onze
abonneelijst staan. Een bijzonder object uit dit bestand is de Emder kaap of kortweg De
Kaap op Rottumeroog. Een gietijzeren constructie van ruim 21 meter hoog, opgericht als
herkenningspunt voor de scheepvaart. Monumentenwachter Jan Olthof doet verslag van
een opmerkelijke inspectiedag.

“Dit is geen opdracht waarbij je even in je
bus stapt en naar het object toe rijdt. Rottumeroog is beschermd natuurgebied en
je mag er niet zomaar komen. Er is geen
veerdienst naar het eiland en wadlopen en
zwemmen zijn niet zo geschikt. Meevaren
met Rijkswaterstaat is daarom de beste
optie. Bovendien heb je dan ook direct
toestemming om op het eiland te komen.
Op de ochtend van 2 september lag het schip
‘De Harder’ klaar om collega Jacob Weessies
en mij naar Rotummeroog te brengen. We
werden met koffie ontvangen en na een uurtje varen hadden we de noordoostzijde van
het eiland bereikt. Maar dan heb je een probleem: er is geen haven. Daarom ging de rubberboot overboord en wij, met twee mensen
van Rijkswaterstaat, op naar het strand.
Gelukkig hadden we voor het laatste stuk
door de branding laarzen meegenomen.

Tarieven 2011
De abonnementskosten worden
gehandhaafd op e 40 per jaar. Het
door de Provincie Groningen gesubsidieerde uurtarief voor reguliere
bouwkundige inspecties wordt met
e 1,00 verhoogd naar e 30. Het uurtarief voor aanvullende werkzaamheden voor abonnees gaat met
e 1,50 omhoog naar e 59,50. Werkzaamheden voor niet-abonnees
worden niet gesubsidieerd. Hiervoor geldt een uurtarief van e 75.

Hoge der a 5 - 9712 AC Groningen
T (050) 589 15 85
F (050) 312 33 62

E info@monumentenwachtgroningen.nl
I www.monumentenwachtgroningen.nl
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Na een wandeltochtje door het onbewoonde natuurgebied kwamen we bij De Kaap.
Overdag is dit gietijzeren gevaarte van veraf
te herkennen. Waarschijnlijk kon in het verleden op de bovenste ring een vuur worden
gestookt, zodat het punt ook bij duisternis
te zien was.
Voordat in 1883 de huidige kaap werd
gebouwd, hebben er verschillende houten
kapen gestaan. De gietijzeren kaap is sinds
1986 rijksmonument. In 1990 is de constructie op de wal volledig gerestaureerd en
weer teruggeplaatst. Maar omdat
Rottumeroog inmiddels volledig aan de
natuur wordt overgelaten, verplaatst het
eiland zich. Aan de ene kant kalft het af en
aan de andere kant groeit het aan. Hierdoor
dreigde De Kaap ten prooi te vallen aan de
zee. Daarom is hij in 1999 verplaatst.
De Kaap verkeert in goede staat, ook al staat

hij altijd in de zilte zeelucht. Bij de inspectie
heb ik me erover verbaasd hoe ze destijds
de gietijzeren onderdelen op het eiland
hebben gekregen. Er waren geen mammoetkranen of sleepboten. Vermoedelijk is
de hele constructie in Delfzijl of Zoutkamp
in een schip geladen en voor de kust van
het eiland op een slikslee gelegd en met
paarden naar het eiland gesleept.
Omdat het inmiddels laag water was geworden, moesten we na de inspectie een veel
langere wandeling maken om de rubberboot weer te bereiken. Bij het terugvaren
kregen we gezelschap van een nieuwsgierige zeehond, op nog geen 20 meter
afstand. Eenmaal terug in de Eemshaven
zat er weer een dagje Monumentenwacht
op. Een beroep waarbij je de meeste dagen
op excursie bent. En soms zit daar een heel
bijzondere bij.”

Jan Stamhuis jubileert
Op 1 november 2010 was Jan L. Stamhuis 25 jaar in dienst bij onze organisatie. Of eigenlijk
nog iets langer. Want voordat hij op 1 november 1985 zijn vaste aanstelling kreeg, was hij
al bijna een half jaar actief voor Monumentenwacht Groningen.
Jan begon zijn werkzame leven bij het
restauratiebedrijf van zijn vader. Daar heeft
hij de basis gelegd voor zijn kennis van het
monumentenonderhoud. Bij Monumentenwacht heeft hij zijn horizon verbreed.
Bijvoorbeeld door de opleiding tot vrijwillig
molenaar met goed gevolg af te ronden.
Deze kennis benut Jan onder meer als lid
van een werkgroep vanuit het Molenhuis
Groningen. Die heeft tot doel een richtlijn
te ontwikkelen waarmee eigenaren en
beheerders hun molens beter kunnen
onderhouden.
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