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VOORWOORD

Onderhoud is van wezenlijk belang voor het behoud van 

ons gebouwde cultureel erfgoed. Steeds weer blijkt dat 

met regelmatig onderhoud veel schades voorkomen  

kunnen worden. En dat erfgoedzorg dus efficiënter en 

effectiever plaats vindt bij regelmatig onderhoud, niet in de 

laatste plaats in financiële zin.

De Monumentenwacht ondersteunt en adviseert al meer 

dan 40 jaar eigenaren van monumentale panden. Op basis 

van de gedegen inspecties en uitvoerige inspectierappor-

ten van de Monumentenwacht kunnen eigenaren het 

onderhoud van hun bezit goed plannen en (laten) uitvoeren.

Monumentenwacht Noord-Brabant inspecteert, daarbij 

gesteund door het Brabantse provinciebestuur, voor haar 

abonnees circa 3.000 monumenten in de provincie 

Noord-Brabant. Daardoor bezitten wij een schat aan gege-

vens over de staat van onderhoud van onze Brabantse 

monumenten. Sinds 2009 levert Monumentenwacht 

Noord-Brabant, samen met de andere provinciale Monu-

mentenwachten, gegevens aan voor de Erfgoedmonitor van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze gegevens 

betreffen de algemene onderhoudstoestand en de toe-

stand van het casco van de geïnspecteerde rijksmonumen-

ten in Noord-Brabant.

Echter, er is zoveel meer te halen uit de statistische data 

die wij in de loop der jaren verzameld hebben. Monumen-

tenwacht Noord-Brabant onderzoekt de monumenten van 

de abonnees namelijk op 19 bouwdelen en bij molens zelfs 

op nog 10 specifieke bouwdelen extra. Deze informatie is 

nu voor het eerst toegankelijk gemaakt in de Brabantse 

Monumenten Monitor 2014, een heldere en uitgebreide 

schets van de onderhoudsstaat van de door Monumenten-

wacht Noord-Brabant onderzochte monumenten, per peil-

datum 1 januari 2014. In de toekomst wil Monumenten-

wacht Noord-Brabant de monitor verder uitbreiden met 

gegevens over historische interieurs en archeologische 

monumenten.

Door in de komende jaren deze metingen steeds opnieuw 

uit te voeren ontstaat op termijn een beeld hoe de onder-

houdstoestand van de Brabantse monumenten zich ontwik-

kelt. Tot op detailniveau kan na verloop van tijd een  

helder beeld geschetst worden van deze ontwikkeling.  

De monitorgegevens kunnen dienen als onderlegger bij  

de beleidskeuzes ten aanzien van het behoud van ons cul-

tureel erfgoed, zowel op provinciaal als op gemeentelijk 

niveau.

Met de Brabantse Monumenten Monitor wil Monumenten-

wacht Noord-Brabant een vernieuwende bijdrage leveren 

aan het duurzame behoud van ons Brabants cultureel  

erfgoed.

Vught, november 2014

Jacques Akerboom, 

directeur Monumentenwacht Noord-Brabant
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SAMENVATTING

Monumentenwacht Noord-Brabant voert sinds 2009 op 

verzoek van het Rijk een monitoring uit van de algemene 

bouwkundige toestand en het casco van de geabonneerde 

rijksmonumenten. Voor de Brabantse Monumenten Monitor 

2014 analyseerde Monumentenwacht Noord-Brabant 2966 

panden, verder de onderzochte monumenten genoemd. 

Het gaat om 1708 rijksmonumenten, 886 gemeentelijke 

monumenten en 372 overige monumenten.

Van ieder monument werd op 19 verschillende items 

geanalyseerd hoe de onderhoudstoestand was. Voor 

molens werd op 10 extra onderdelen gecontroleerd, die 

specifiek bij molens voor komen. Deze onderdelen kregen 

ieder een conditiescore op een schaal van zes mogelijk-

heden van zeer goed tot zeer slecht. De scores zijn verwerkt 

in een nieuwe database.

Door over langere tijd vervolgmetingen te verrichten kunnen 

in de toekomst statistische gegevens worden gegenereerd 

die als onderlegger kunnen dienen bij het ontwikkelen van 

beleid voor het behoud van het Brabants cultureel erfgoed. 

Ook de effecten van de (financiële) inspanningen die de 

provinciale en gemeentelijke overheden zich in Brabant 

getroosten in het kader van het behoud van cultureel erf-

goed, kunnen hierdoor na verloop van een aantal jaren 

zichtbaar worden gemaakt.

Uit de monitor blijkt dat de algemene onderhoudstoestand 

van de geïnspecteerde monumenten in Noord-Brabant per 

peildatum 1 januari 2014 in 82% zeer goed tot redelijk 

was. In 14% was de algemene onderhoudstoestand matig, 

in 3% slecht en in 1% zeer slecht.

Het is de ambitie van Monumentenwacht Noord-Brabant 

om uiteindelijk alle monumenten, maar ook de historische 

interieurs en de archeologische monumenten in Noord- 

Brabant te inspecteren en te monitoren.

Zo ontstaat er een totaalbeeld van de staat van onderhoud 

van het monumentale erfgoed in onze provincie.
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Bij het samenstellen van de Brabantse Monumenten Moni-

tor 2014 is een aantal keuzes gemaakt om alle gegevens 

eenduidig te kunnen verwerken. Zo wordt voorkomen dat 

de gegevens verkeerd geïnterpreteerd worden. Er is 

gebruik gemaakt van definities voor de beschermingsstatus 

van verschillende groepen monumentale bouwwerken en 

de wijze waarop deze geteld worden. Voorts zijn de gebou-

wen ingedeeld in categorieën zoals vastgesteld door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van een overzicht van de beoordeelde bouwdelen 

en een uitleg over de conditiescores volgens de NEN-norm 

2767 (Conditiemeting van bouw- en installatiedelen).

1.1 Rijksmonumenten
Een rijksmonument is een monument dat is opgenomen in 

het monumentenregister. Voor de berekeningen is uitge-

gaan van één telling per rijksmonumentennummer. Het kan 

dus bijvoorbeeld zijn dat een kloostercomplex, bestaande 

uit een hoofdgebouw, een kapel en een kloosterboerderij, 

slechts als één object telt omdat er slechts één rijksmonu-

mentennummer aan het complex is toegekend. In dit geval 

worden de gegevens van de afzonderlijke gebouwen opge-

teld en het gemiddelde daarvan opgenomen in de toetsing.

Indien in het hiervoor genoemde voorbeeld zowel aan het 

hoofdgebouw als aan de kapel en de kloosterboerderij alle 

drie een apart rijksmonumentennummer is toegekend, 

wordt voor alle drie de gebouwen een afzonderlijke toet-

sing gemaakt.

1.2 Gemeentelijke monumenten
Een gemeentelijk monument is een monument dat van de 

gemeente de status van beschermd monument heeft gekre-

gen. Voor de gemeentelijke monumenten geldt geen een-

duidige aanduiding of registratie. Iedere gemeente hanteert 

een eigen indeling. Vandaar dat voor ons onderzoek bij 

deze groep gekozen is voor het toekennen van een uniek 

nummer aan alle individuele gemeentelijke monumenten. 

Het kan dus zijn dat een door een gemeente beschermde 

boerderij bestaat uit een boerderij en drie bijgebouwen 

waarvoor ieder afzonderlijk een opname is gemaakt.

Bij de toekenning van de nummers en de categorie-inde-

ling was de beschrijving van het monument in de gemeen-

telijke monumentenlijst leidend.

1.3 Overige monumenten
De groep overige monumenten bestaat uit op Monumen-

tenwacht Noord-Brabant geabonneerde monumentale 

gebouwen die weliswaar niet geplaatst zijn op de rijks- of 

op een gemeentelijke monumentenlijst, maar wel liggen 

binnen de grenzen van een beschermd stads- of dorps-

gezicht, zijn opgenomen in de omschrijvingen van het  

provinciale Monumenten Inventarisatie Project (MIP) of via 

een bestemmingsplan een bijzondere beschermenswaardige 

status hebben verkregen. Van deze groep werd eveneens 

aan ieder afzonderlijk object een uniek nummer toegekend 

aangezien ook hiervoor geen bestaand registratiesysteem 

beschikbaar is. Omdat deze categorie veruit de minste 

monumenten in ons systeem bevat, is er voor gekozen om 

bij de grafische weergave gemeentelijke en overige monu-

menten samen te voegen, zodat twee categorieën ontstaan: 

rijksmonumenten en niet-rijksmonumenten. 

1  AANPAK EN OPZET
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1.4  Samenstelling objectenbestand  
per 1 januari 2014

Na de verdeling in drie verschillende beschermingsgroepen 

zijn de geïnspecteerde monumenten gerubriceerd naar één 

van de dertien door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) aan rijksmonumenten in Nederland toegekende  

categorieën (zie tabel). De definities van de 13 categorieën 

zijn opgenomen in bijlage I.

1.5 Beoordeling technische kwaliteit
Voor het vaststellen van de onderhoudstoestand van de 

2966 onderzochte monumenten is een lijst van 19 te 

beoordelen bouwdelen opgesteld. Voor molens geldt 

dezelfde lijst, aangevuld met 10 extra bouwdelen die  

specifiek bij molens voor komen. Aan de hand van zes  

conditiescores wordt de kwaliteit van het monument of  

een specifiek onderdeel van het monument bepaald. Deze 

scores zijn ontleend aan de NEN norm 2767 (Conditie-

meting van bouw- en installatiedelen), vastgesteld door  

het Nederlands Normalisatie Instituut. 

DE GECONTROLEERDE BOUWDELEN

De gecontroleerde bouwdelen zijn:

- Onderhoud algemeen 

- Casco algemeen 

- Beglazing 

- Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

- Bestratingen/terrein 

- Binnenschilderwerk 

- Binnenwanden 

- Buitenschilderwerk 

- Buitenwanden 

- Dakbedekkingen 

- Deuren, poorten en luiken

- Fundering 

- Gewelven en plafonds 

- Goten, hemelwaterafvoeren en rioleringen 

- IJzerwaren, hang- en sluitwerk 

- Kapconstructies 

- Klokken, carillon 

- Vensters 

- Vloeren 

Extra bouwdelen die specifiek bij molens voor komen:

- Molenbelt 

- Bovenhuis 

- Gaande werk 

- Kruien 

- Molenbiotoop 

- Molenromp 

- Onderbouw 

- Roeden 

- Wieksysteem 

- Stelling 

In Bijlage II zijn beschrijvingen van alle genoemde  

bouw delen opgenomen.

CBS Rijk Gemeente Overig Eindtotaal

01  Openbare gebouwen 85 20 5 110

02  Verdedigingswerken 13 2 15

03  Kerkelijke gebouwen 547 95 97 739

04  Objecten in/delen van kerkelijke gebouwen 6 1 1 8

05  Gebouwen, woonhuizen 614 507 189 1310

06  Delen van gebouwen, woonhuizen 2 1 3

07  Liefdadige instellingen 18 1 19

08  Agrarische gebouwen 175 234 55 464

09  Molens 113 2 7 122

10  Weg- en waterwerken 3 2 5

11  Horeca instellingen 4 5 3 12

12  Kastelen 62 2 64

13  Losse objecten, niet eerder genoemd 66 17 12 95

Eindtotaal 1708 886 372 2966

Samenstelling objectenbestand
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DE CONDITIESCORES VOLGENS NEN 2767  

(NEN STAAT VOOR NEDERLANDSE NORM)

De zes conditiescores zijn hieronder kort benoemd voor 

toepassing op monumentale gebouwen en geven een 

behoorlijk precies beeld van de onderhoudstoestand van 

het beoordeelde monument.

 Zeer goed incidenteel geringe gebreken.

 Goed incidenteel beginnende veroudering.

 Redelijk plaatselijk zichtbare veroudering.

 Matig  functievervulling van bouwdelen  

incidenteel in gevaar.

 Slecht de veroudering is onomkeerbaar.

 Zeer slecht ingrijpend herstel noodzakelijk.

In Bijlage III zijn uitgebreide beschrijvingen van de  

toe gepaste conditiescores opgenomen.

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

zeer slecht

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

zeer slecht

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

zeer slecht

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

zeer slecht

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

zeer slecht

zeer goed

goed

redelijk

matig

slecht

zeer slecht

GERINGE AFWIJKING IN AANTALLEN MONUMENTEN IS 

MOGELIJK

De totaaltelling van het aantal onderzochte monumenten 

kan in een bepaald jaar iets afwijken van de individuele tel-

lingen van de beoordeelde gebouwen. Dat komt omdat niet 

alle monumenten jaarlijks worden geïnspecteerd.

Ook kan er in een aantal gevallen een verschil optreden in 

deeltellingen en totaaltellingen. Dit heeft te maken met het 

feit dat – behoudens de tellingen van algemeen onderhoud 

en onderhoud casco – slechts de criteria van die onderde-

len worden meegenomen die ook daadwerkelijk aanwezig 

zijn. Zo telt een gebouw waar geen klok of carillon aanwezig 

is, wel mee voor de criteria algemeen onderhoud en onder-

houd casco maar niet voor het criterium Klokken, carillon.
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2.1  Nut van de Brabantse Monumenten 
Monitor

Voor het eerst is met behulp van de verzamelde statisti-

sche gegevens, een zeer gedetailleerde kijk mogelijk op  

de technische staat van diverse bouwdelen van de onder-

zochte monumenten in onze provincie. De Brabantse 

Monumenten Monitor 2014 kan daarom gezien worden als 

een nulmeting.

Door gegevens te blijven verzamelen en van meerdere 

jaren met elkaar te vergelijken, kan zowel op algemeen- als 

op detailniveau helder worden gemaakt welke verbeteringen 

of verslechteringen zich ten aanzien van het gebouwde 

Brabants cultureel erfgoed voordoen. Dit kan voor beleids-

makers primair op provinciaal maar zeker ook op landelijk- 

en gemeentelijk niveau, als onderlegger en sturingskader 

dienen voor het ontwikkelen en bijsturen van beleid. Als 

bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren blijkt dat de 

daken van de Brabantse kerkelijke gebouwen in kwaliteit 

achteruit gaan, zou dat aanleiding kunnen zijn om prioritei-

ten aan te brengen in de financiering van restauratie- en 

onderhoudswerken voor kerkelijke gebouwen. Het verbete-

ren van de kerkdaken zou gestimuleerd kunnen worden 

2 DE ONDERHOUDSTOESTAND IN BEELD

waardoor ernstige vervolgschades, evenals het teniet doen 

van reeds geïnvesteerde restauratiesubsidies, kunnen wor-

den voorkomen. In toekomstige monitoren kunnen de 

effecten van een dergelijke stimulerende maatregel dan 

weer zichtbaar gemaakt worden.

De verzamelde gegevens bieden talloze mogelijkheden  

om de onderhoudstoestand van de onderzochte monumen-

ten gedetailleerd te bekijken, te onderzoeken en te  

interpreteren. Om overzicht te houden is op hoofdlijnen 

gekeken naar de algemene onderhoudstoestand van de 

door Monumentenwacht Noord-Brabant onderzochte 

monumenten, in totaal, alsmede apart voor wat betreft de 

rijksmonumenten en de niet-rijksmonumenten. Vervolgens 

is ingezoomd op de algemene onderhoudstoestand van 

vier specifieke categorieën monumenten, namelijk de kas-

telen, de kerkelijke gebouwen, de molens en de agrarische 

gebouwen in Noord-Brabant. Omdat 2013 het Jaar van de 

Boerderij was, zijn de statistische gegevens van Brabantse 

agrarische gebouwen in het algemeen en van twee  

bouwdelen specifiek, namelijk de rieten daken en het  

schilderwerk, weergegeven.
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2.3  Onderhoudstoestand rijksmonumenten 
versus niet-rijksmonumenten

De algemene onderhoudstoestand van de 1708 onder-

zochte rijksmonumenten is als volgt: 83% redelijk tot zeer 

goed;14% matig; 3% slecht en 0% zeer slecht. 

De algemene onderhoudstoestand van de 1258 onder-

zochte niet-rijksmonumenten is als volgt: 82% redelijk tot 

zeer goed; 13% matig; 4% slecht en 1% zeer slecht.

Algemene 
onderhoudstoestand  

per 01-01-2014
rijksmonumenten

1%  zeer goed

34%  goed

48%  redelijk

14%  matig

3%  slecht

0%  zeer slecht

Algemene 
onderhoudstoestand  

per 01-01-2014
niet-rijksmonumenten

1%  zeer goed

38%  goed

43%  redelijk

13%  matig

4%  slecht

1%  zeer slecht

2.2  Onderhoudstoestand van alle 
onderzochte monumenten

De algemene onderhoudstoestand van alle 2966 onder-

zochte monumenten samen is als volgt.

Bij de vergelijking van de onderhoudstoestand van de  

4 categorieën monumenten verder in deze monitor (kaste-

len, kerkelijke gebouwen, molens en agrarische gebouwen) 

zijn alleen de gegevens verwerkt van deze categorieën. 

Van alle onderzochte monumenten verkeert 82% in  

redelijke tot zeer goede staat en 18% in matige tot zeer 

slechte staat.

1%  zeer goed

35%  goed

46%  redelijk

14%  matig

3%  slecht

1%  zeer slecht

Algemene 
onderhoudstoestand  

per 01-01-2014
monumenten
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2.4  Vergelijking onderhoudstoestand  
vier categorieën monumenten

Onder de onderzochte monumenten zijn 64 kastelen,  

739 kerkelijke gebouwen, 122 molens en 464 agrarische 

gebouwen. Een vergelijking in de algemene onderhouds-

toestand van de onderzochte monumenten in deze vier 

belangrijke categorieën in Noord-Brabant laat een aantal 

verschillen zien. 

Bij de onderzochte kastelen is het aantal redelijk tot zeer 

goed onderhouden monumenten 72% terwijl 28% matig 

tot zeer slecht onderhouden is. Bij de onderzochte kerkelijke 

gebouwen verkeert 84% in redelijk tot zeer goede staat en 

16% in matige tot zeer slechte staat. Uit het onderzoek van 

de molens blijkt 87% in redelijk tot zeer goede staat te zijn 

en 13% in matige tot zeer slechte staat. 

Van de onderzochte agrarische gebouwen is 81% in een 

redelijk tot zeer goede staat en 19% in matige tot zeer 

slechte staat.

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kastelen

4%  zeer goed

9%  goed

59%  redelijk

24%  matig

4%  slecht

0%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

molens

0%  zeer goed

43%  goed

44%  redelijk

11%  matig

1%  slecht

1%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kerkelijke gebouwen

1%  zeer goed

28%  goed

55%  redelijk

14%  matig

2%  slecht

0%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

agrarische gebouwen

2%  zeer goed

43%  goed

36%  redelijk

12%  matig

4%  slecht

3%  zeer slecht
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2.6  Onderhoudstoestand kerkelijke 
gebouwen

De onderhoudstoestand van de 739 onderzochte kerkelijke 

gebouwen in Noord-Brabant kan 84% redelijk tot zeer 

goed genoemd worden en 16% matig tot zeer slecht. 

Onder kerkelijke gebouwen worden volgens de definitie 

van het CBS gerekend: religieuze gebouwen zoals kerken, 

kapellen, kloosters, pastorieën et cetera.

Van de onderzochte kerkelijke gebouwen hebben er  

547 de status van rijksmonument. Er zijn 192 niet-rijks-

monumentale kerkelijke gebouwen onderzocht.

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kerkelijke gebouwen

1%  zeer goed

28%  goed

55%  redelijk

14%  matig

2%  slecht

0%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kerkelijke gebouwen 
rijksmonumenten

1%  zeer goed

29%  goed

56%  redelijk

12%  matig

2%  slecht

0%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kerkelijke gebouwen 
niet-rijksmonumenten

1%  zeer goed

26%  goed

51%  redelijk

20%  matig

2%  slecht

0%  zeer slecht

2.5  Onderhoudstoestand kastelen
De onderhoudstoestand van de 64 onderzochte kastelen  

in Noord-Brabant kan 72% redelijk tot zeer goed worden 

genoemd, terwijl 28% in matige tot zeer slechte staat  

verkeert. Onder kastelen worden volgens de definitie van 

het CBS ook buitenplaatsen en landhuizen gerekend.

Van de onderzochte kastelen hebben er 62 de status van 

rijksmonument en 2 onderzochte kastelen zijn geen rijks-

monument.

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kastelen

4%  zeer goed

9%  goed

59%  redelijk

24%  matig

4%  slecht

0%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kastelen 
rijksmonumenten

4%  zeer goed

22%  goed

50%  redelijk

20%  matig

4%  slecht

0%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

kastelen 
niet-rijksmonumenten

0%  zeer goed

100% goed

0%  redelijk

0%  matig

0%  slecht

0%  zeer slecht
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2.7 Onderhoudstoestand molens
De onderhoudstoestand van de 122 onderzochte molens  

in Noord-Brabant is 87% redelijk tot zeer goed en 13%   

matig tot zeer slecht. Onder molens worden volgens de 

definitie van het CBS alle typen molens gerekend waaronder 

bergkorenmolens, standerdmolens, watermolens et cetera.

Van de onderzochte molens hebben er 113 de status van 

rijksmonument. Er zijn 9 niet-rijksmonumentale molens 

onderzocht.

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

molens

0%  zeer goed

43%  goed

44%  redelijk

11%  matig

1%  slecht

1%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

molens 
rijksmonumenten

0%  zeer goed

43%  goed

44%  redelijk

10%  matig

2%  slecht

1%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

molens 
niet-rijksmonumenten

0%  zeer goed

33%  goed

45%  redelijk

22%  matig

0%  slecht

0%  zeer slecht
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2.8  Onderhoudstoestand agrarische 
gebouwen

De onderhoudstoestand van de 464 onderzochte agrarische 

gebouwen in Noord-Brabant kan in 81% redelijk tot zeer 

goed en in 19% matig tot zeer slecht genoemd worden. 

Onder agrarische gebouwen worden volgens de definitie van 

het CBS gerekend: gebouwen welke een relatie hebben tot 

de agrarische wereld zoals boederijen, schuren en stallen.

Van de onderzochte agrarische gebouwen hebben er  

175 de status van rijksmonument. Er zijn 289 niet-rijks-

monumentale agrarische gebouwen onderzocht. 

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

agrarische gebouwen

2%  zeer goed

43%  goed

36%  redelijk

12%  matig

4%  slecht

3%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

agrarische gebouwen
rijksmonument

1%  zeer goed

42%  goed

40%  redelijk

13%  matig

3%  slecht

1%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

agrarische gebouwen
niet-rijksmonument

3%  zeer goed

43%  goed

35%  redelijk

11%  matig

5%  slecht

3%  zeer slecht
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2.8.2  ONDERHOUDSTOESTAND SCHILDERWERK 

AGRARISCHE GEBOUWEN

De onderhoudstoestand van het schilderwerk van de  

464 onderzochte agrarische gebouwen in Noord-Brabant  

is in 78% redelijk tot zeer goed en in 22% matig tot  

zeer slecht.

Van de agrarische gebouwen waarvan het schilderwerk is 

onderzocht, hebben er 175 de status van rijksmonument, 

terwijl er 289 niet-rijksmonument zijn. 

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

schilderwerk
agrarische gebouwen

1%  zeer goed

38%  goed

39%  redelijk

14%  matig

6%  slecht

2%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

schilderwerk
agrarische gebouwen

rijksmonumenten

0%  zeer goed

32%  goed

46%  redelijk

14%  matig

7%  slecht

1%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

schilderwerk
agrarische gebouwen
niet-rijksmonumenten

2%  zeer goed

40%  goed

35%  redelijk

14%  matig

6%  slecht

3%  zeer slecht

2.8.1  ONDERHOUDSTOESTAND RIETEN DAKEN 

AGRARISCHE GEBOUWEN

Niet ieder agrarische gebouw heeft een rieten dak. Van de 

464 onderzochte agrarische gebouwen hebben er 244 een 

rieten dak. De onderhoudstoestand van deze rieten daken 

is in 71% redelijk tot zeer goed en in 29% matig tot zeer 

slecht. 

Van de onderzochte agrarische gebouwen met een rieten 

dak hebben er 102 de status van rijksmonument en  

142 vallen in de categorie niet rijksmonumenten. 

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

rieten daken
agrarische gebouwen

4%  zeer goed

31%  goed

36%  redelijk

20%  matig

7%  slecht

2%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

rieten daken
agrarische gebouwen

rijksmonumenten

5%  zeer goed

28%  goed

38%  redelijk

24%  matig

4%  slecht

1%  zeer slecht

Onderhoudstoestand  
per 01-01-2014

rieten daken
agrarische gebouwen
niet-rijksmonumenten

3%  zeer goed

33%  goed

34%  redelijk

18%  matig

8%  slecht

4%  zeer slecht
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De gegevens van deze eerste specifiek Brabantse meting 

maken het mogelijk een aantal conclusies te trekken, niet 

alleen met betrekking tot de onderhoudstoestand van de 

onderzochte monumenten maar ook met betrekking tot het 

gevoerde erfgoedbeleid, de effectiviteit van de ingezette 

financiële middelen en de aanwezigheid van de benodigde 

expertise voor het onderhouden van monumenten. Hier-

onder volgen eerst de conclusies en daarna een aantal aan-

bevelingen.

3.1 Wat zeggen de cijfers?
Van alle door Monumentenwacht Noord-Brabant onder-

zochte monumenten was de onderhoudstoestand op  

de peildatum in 82% redelijk tot zeer goed te noemen.  

Bij kastelen is dat 72%, bij kerkelijke gebouwen 84%,  

bij molens 87% en bij agrarische gebouwen 81%.

RESTAURATIEACHTERSTAND RIJKSMONUMENTEN  

GOED INGELOPEN

De algemene trend van de Brabantse Monumenten Monitor 

2014 geeft aan dat het overheidsbeleid van de afgelopen 

jaren, om te komen tot het inlopen van de achterstand in 

de restauratie van met name de rijksmonumenten in onze 

provincie, succesvol is geweest. De ‘Monitor inzake de staat 

van het gebouwde erfgoed 2009’ van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed geeft aan dat in dat jaar nog maar 70% 

van onderzochte rijksmonumenten in onze provincie in 

redelijk tot goede staat verkeerde. Brabant liep daarbij  

achter op het landelijke gemiddelde hetgeen op dat 

moment 81% bedroeg. Uit de rijksmonitor over 2011  

bleek dat de onderzochte Brabantse monumenten al  

voor 78% in goede redelijke tot goed staat verkeerden. 

EXTRA GELD VAN DE PROVINCIE VOOR KERKEN EN  

MOLENS GOED BESTEED

Ook de provinciale inspanningen de afgelopen jaren om 

extra geld te investeren in de restauratie van kerkelijke  

gebouwen en molens hebben zeker bijgedragen aan  

verbetering van de bouwkundige toestand van deze  

monumenten. Voortzetting van dit provinciale beleid zal 

een verdere verbetering van de onderhoudstoestand  

van het gebouwde Brabantse erfgoed ongetwijfeld ten 

goede komen.

ONDERHOUD LOONT MAAR BLIJFT OOK ALTIJD NODIG

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is: 

onderhoud loont. En ook: onderhoud blijft altijd nodig om 

te voorkomen dat de toestand van onze monumenten zal 

verslechteren. Door planmatig onderhoud, vergezeld van 

regelmatige controle en deskundige rapportage en 

adviezen aan de eigenaren, zal de onderhoudstoestand van 

de onderzochte monumenten goed gehouden kunnen 

worden en mogelijk nog worden verbeterd.

3.2 Hoe nu verder?

BEHOUD HET RESTAURATIEVAKMANSCHAP

Voor het onderhouden van monumenten zijn deskundige 

vaklieden nodig. Niet iedere timmerman is meteen ook in 

staat om het bijzondere timmerwerk dat bij monumenten 

aangetroffen wordt, goed te bewerken. Daartoe dient hij 

zich te specialiseren in het restauratietimmerwerk.  

Hetzelfde geldt voor metselwerk, schilderwerk, steenhouw-

werk, rietdekkerswerk enzovoort. Het is van groot belang 

dat deze ambachten blijven bestaan. De toekomst van de 

ambachten is zorgelijk en het is duidelijk dat er alles aan 

gedaan dient te worden de ambachten voor de komende 

generaties te behouden.

3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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STIMULEER EIGENAREN NOG MEER TOT PLEGEN VAN 

ONDERHOUD

De komende jaren zouden zowel het Rijk, als de provincie 

en de Brabantse gemeenten gebruik kunnen maken van de 

in kaart gebrachte situatie om te stimuleren dat de eigenaren 

van de 18 % monumenten in matige tot zeer slechte staat 

stappen ondernemen ter verbetering van de onderhouds-

toestand van hun monumenten.

INSPELEN OP ONTWIKKELINGEN IN DE BOUWKUNDIGE 

TOESTAND VAN MONUMENTEN

De Brabantse Monumenten Monitor 2014 is een eerste 

stap op weg naar een provinciaal monitoringsysteem. In de 

toekomst kan door vergelijking van de cijfers over verschil-

lende jaren gedetailleerd in kaart worden gebracht hoe de 

bouwkundige toestand van een monument of een groep 

monumenten zich ontwikkelt. Hierop zouden beleids-

makers kunnen inspelen.

STIMULEREN EN CONTROLEREN BESTE GARANTIE VOOR 

OP PEIL HOUDEN ERFGOED

Er ligt kapitaalvernietiging op de loer indien de met veel 

(fi nanciële) middelen gerestaureerde monumenten in de 

toekomst niet adequaat worden onderhouden. Een over-

heidsstimulans voor de eigenaren om dit onderhoud 

stelselmatig te laten uitvoeren, gekoppeld aan een systeem 

van reguliere kwaliteitscontrole, is de beste garantie voor 

het op peil houden van ons onroerend Brabants cultureel 

erfgoed.
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Bijlagen 
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I De CBS-indeling

Het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt de rijksmonu-

menten in in de volgende 13 categorieën: 

1  openbare gebouwen (openbaar toegankelijke gebouwen 

zoals overheidsgebouwen, kazernes, ziekenhuizen etc.);

2  verdedigingswerken (militaire objecten zoals kaze-

matten, omwallingen, waarnemingsposten, forten etc.);

3  kerkelijke gebouwen (religieuze gebouwen zoals ker-

kelijke gebouwen, kapellen, kloosters, pastorieën etc.);

4  objecten in/delen van kerkelijke gebouwen (specifieke 

objecten in religieuze gebouwen zoals orgels, altaren 

etc.);

5  gebouwen, woonhuizen (gebouwen voor verschillende 

soorten van bewoning en handel zoals woningen,  

winkels, appartementsgebouwen, dienstwoningen etc.);

6  delen van gebouwen, woonhuizen (apart beschermde 

gedeelten van een woonhuis zoals specifieke gevels, 

erkers, klokkentorentjes etc.);

7  gebouwen van liefdadige instellingen (sociale zorg en 

liefdadigheid zoals hofjes, begijnhoven etc.);

8  agrarische gebouwen (gebouwen welke een relatie 

hebben tot de agrarische wereld zoals boerderijen, 

schuren, stallen);

9  molens (alle typen molens waaronder bergkoren-

molens, standerdmolens, watermolens etc.);

10  weg- en waterwerken (gebouwen in relatie tot water-

beheer zoals gemalen, bruggen, sluizen etc.);

11  horeca-instellingen (alle tot de horeca behorende 

gebouwen zoals hotels, cafés, restaurants etc.);

12  kastelen (waaronder buitenplaatsen en landhuizen 

etc.);

13  losse objecten, niet eerder genoemd (alle niet in een 

andere categorie onder te brengen objecten zoals 

begraafplaatsen, crematoria etc.).
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Van alle monumenten zijn, voor zover aanwezig, 19 bouw-

delen gecontroleerd. Voor molens is een aanvullende lijst 

opgesteld van 10 extra bouwdelen die specifiek bij molens 

voorkomen.

De gecontroleerde bouwdelen zijn als volgt gedefinieerd:

1  Beglazing (blank enkel glas, isolerende dubbele begla-

zing, draadglas, gefigureerd glas, gelaagd glas, glas-in-

lood, voorzetbeglazing, achterzetbeglazing etc.).

2  Bereikbaarheid/toegankelijkheid (toegankelijkheid 

interieur, bereikbaarheid daken en goten, ladders,  

oriëntatieverlichting, klimbeugels etc.).

3  Bestratingen/terrein (stoepen, stoeppalen, bestrating 

etc.).

4  Binnenschilderwerk (hout, steen, metaal, kunststof,  

glasafdichting, kitwerk, stopverf etc.).

5  Binnenwanden (binnenwanden, voorzetwanden, brand-

muren, wandtegels, lambriseringen, wandbetimmeringen, 

plinten, systeemwanden, binnenpleisterwerk, vakwerk, 

potdekselwerk, beschieting gevel etc.).

6  Buitenschilderwerk (hout, steen, metaal, kunststof,  

glasafdichting, kitwerk, stopverf etc.).

7  Buitenwanden (buitenwanden onder het maaiveld,  

metselwerk, voegwerk, spatplint, gevelafdekking, rollagen, 

lateien, banden, speklagen, waterlijst, versnijdinglijst, 

zijwangen, gevelstenen/reliëfs, beeldhouwwerk/pina-

kels, kruisbloemen, wimbergen, buitenpleisterwerk etc.).

8  Casco (dragende onderdelen en het omhulsel van het 

gebouw bestaande uit dak, kappen met spantconstruc-

ties, balklagen en vloeren, gevels, dragende muren met 

wandopeningen, funderingen, kelders en gewelven).

9  Dakbedekkingen (alle soorten dakbedekking zoals  

bitumen en kunststof, dakpannen, leien, riet, metaal, 

zink, lood, koper, etc.).

10  Deuren, poorten en luiken (binnen- en buitendeuren, 

buitendeurkozijnen, buitenkozijnen, deurdorpels, 

omlijstingen, binnendeurkozijnen, deurdorpels,  

architraven, poorten, poortpenanten, buitenluiken,  

rolluiken, galmborden etc.).

11  Fundering (fundering, paalfundering, poeren etc.).

12  Gewelven en plafonds (alle soorten gewelven zoals 

troggewelven, tongewelven, kruisgewelven, kruisrib-

gewelven, koepelgewelven en alle soorten plafonds 

zoals stucplafonds, ornamentplafonds, systeem-

plafonds, schrotenplafonds etc.).

13  Goten, hemelwaterafvoeren en rioleringen (goot-

bekleding en – waar aanwezig – betimmering van alle 

soorten goten zoals bakgoten, mastgoten, schampgoten, 

zalinggoten, zakgoten, kilgoten, verholen goten, hemel-

waterafvoeren, vergaarbakken, rioleringen, loodaanslui-

tingen etc.).

14  IJzerwaren, hang- en sluitwerk (dakhaken en anker-

punten, hang- en sluitwerk, gevelankers, ankers, dief-

ijzers, muurroosters, dakbekroningen, wijzerplaten, 

gaasramen, levensbomen, torenhanen en -kruisen, 

evenals overig ijzerwerk).

15  Kapconstructies (spanten, sporen, schoren, muurplaten, 

blokkelen, korbelen, dakbeschot, kil- en hoekkepers, 

platte daken, overstekken, gordingen etc.).

16  Klokken, carillon (klokkenstoel, luidklokken, carillon etc.).

17  Onderhoudsstaat (een inschatting van de staat van de 

buitenkant van een gebouw en de monumentale onder-

delen die aard- en nagelvast aan het gebouw zijn ver-

bonden).

18  Vensters (kozijnen, raamdorpels, dagstukken, venster-

banken, ramen, montants, brugstaven, traceringen, 

omlijstingen erker, serre etc.).

19  Vloeren (dragende constructies, ankerbalkgebinten, 

vloerconstructies, vloerbalken, vloerdelen, vloerafwer-

kingen etc.).

Extra bouwdelen die alleen bij molens voorkomen:

1  Molenbelt (de aarden wal die om de molen heen ligt).

2  Bovenhuis (het bovenste gedeelte van een standerd- of 

wipmolen).

3  Gaande werk (het draaiende gedeelte binnen in de molen).

4  Kruien (staart en krui-installatie van molens).

5  Molenbiotoop (de elementen in de omgeving van een 

molen – bijvoorbeeld bomen of nieuw gebouwde 

woonhuizen – die de windtoetreding en zo het functio-

neren van de molen als werktuig kunnen belemmeren).

6  Molenromp (het veelal in riet, steen of hout opgetrok-

ken rompgedeelte van een molen).

7  Onderbouw (het onderste vaak stenen gedeelte van 

een standerd- of wipmolen).

8  Roeden (de twee stalen balken die samen de vier 

molenwieken vormen).

9  Wieksysteem (de neuzen, de ophekking en de borden 

van de molenwieken).

10  Stelling (de houten omloop van een stellingmolen).

II De gecontroleerde bouwdelen
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De zes conditiescores zijn hieronder beschreven voor toe-

passing op monumentale gebouwen en geven een behoor-

lijk precies beeld van de onderhoudstoestand van het 

beoordeelde monument.

ZEER GOED (INCIDENTEEL GERINGE GEBREKEN)

Gebreken aan afwerklagen, materialen en constructies als 

gevolg van veroudering komen niet voor. Gebreken als 

gevolg van lichte mechanische beschadigingen of van 

esthetische aard kunnen incidenteel worden aangetroffen. 

Verder kunnen goed uitgevoerde reparaties voorkomen. 

Ten aanzien van het totale beeld (ontwerp, detaillering en 

uitvoering) geldt dat bouwdelen in een uitstekende en  

vakkundig uitgevoerde staat verkeren.

GOED (INCIDENTEEL BEGINNENDE VEROUDERING)

Gebreken aan bouwdelen in de vorm van materiaal-

aantasting en veroudering van afwerklagen, materialen en 

constructies komen incidenteel voor.

Gebreken zoals verweringsverschijnselen worden slechts 

plaatselijk gesignaleerd. De bouwdelen kunnen zichtbare 

vuilaanslag (milieu) vertonen.

Ten aanzien van het totale beeld geldt dat de bouwdelen 

als goed kunnen worden beoordeeld. Dit duidt op een goed 

ontwerp, goede detaillering, alsook een gedegen uitvoering.

REDELIJK (PLAATSELIJK ZICHTBARE VEROUDERING)

Bouwdelen vertonen plaatselijk gebreken aan afwerklagen, 

materialen, onderdelen en constructies. Een enkel probleem 

met vocht en tocht kan het gevolg zijn.

Gebreken, in de vorm van verwering enzovoort, kunnen 

plaatselijk tot regelmatig voorkomen. Regelmatig kunnen 

goed uitgevoerde en duurzame reparaties worden vastge-

steld. Ook kunnen plaatselijk reparaties met minder 

geschikte middelen zijn uitgevoerd. Een bouwdeel kan in 

zijn geheel een zichtbare vuilaanslag (milieu) vertonen.

Ten aanzien van het totale beeld wordt de technische staat 

als redelijk gekwalificeerd. De kwaliteit van de toegepaste 

materialen en/of gebreken in ontwerp, detaillering en uit-

voering speelt hierin een rol van betekenis.

MATIG (FUNCTIEVERVULLING VAN BOUWDELEN 

INCIDENTEEL IN GEVAAR)

Bouwdelen vertonen overal gebreken aan afwerklagen, 

materialen, onderdelen en constructies. Plaatselijk kunnen 

storingen in het functioneren van het bouwdeel optreden. 

Overlast en onbruikbaarheid van bouwdelen (bijvoorbeeld 

als gevolg van lekkages) kunnen zich per jaar enkele keren 

voordoen.

Ten aanzien van het totale beeld worden de bouwdelen als 

matig beoordeeld. Dit kan mede worden veroorzaakt door 

fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of uitvoering.

SLECHT (DE VEROUDERING IS ONOMKEERBAAR)

Bouwdelen vertonen in aanzienlijke mate gebreken aan 

afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies. De 

primaire functies van onderdelen die het functioneren van 

bouwdelen beïnvloeden, zijn dan niet meer gewaarborgd.

Het totale beeld van de bouwdelen is slecht. Oorzaak zijn 

de structurele gebreken in de materialen, het ontwerp en/

of de uitvoering. Er treden regelmatig storingen op in het 

functioneren van bouwdelen.

ZEER SLECHT (INGRIJPEND HERSTEL NOODZAKELIJK)

De conditie van bouwdelen is zo slecht dat het niet meer te 

classificeren is onder de kwalificatie ‘slecht’. Er is sprake 

van maximale gebreken en voortdurend treden storingen 

op in het functioneren van bouwdelen.

III De conditiescores volgens NEN 2767
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Voor vragen en/of meer informatie 

kunt u contact opnemen met:

Monumentenwacht Noord-Brabant

Sparrendaalseweg 5

5262 LR Vught

T  0411 643 366

E  info@mwnb.nl 

W  www.mwnb.nl
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