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Inleiding
De vraag ‘Wat is het belang van Monumentenwacht’ is telkens weer 
actueel. Dragen de activiteiten van Monumentenwacht (in dit rap-
port veelal afgekort tot MW) bij aan een betere en kosteneffectie-
ve instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed? Om deze vraag 
te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd, waarbij vanuit de 
faal- en aantastingsmechanismen, die de staat van onderhoud van 
een monument kunnen beïnvloeden, gekeken is naar de gevolgen 
voor de instandhouding van monumenten. Vervolgens is bezien hoe 
de activiteiten van Monumentenwacht deze gevolgen beïnvloeden. 
Zijn de gevolgen dankzij MW bijvoorbeeld minder ingrijpend? Naast 
een analyse van de zogenaamde faalmechanismen is direct geke-
ken naar de wijze van opereren van een team inspecteurs en zijn 
interviews gehouden met vertegenwoordigers van enkele belangrij-
ke partijen in het veld: een monumenteigenaar, een architect, een 
vertegenwoordiger vanuit kwaliteitsborging, een vertegenwoordiger 
van de rijksoverheid, een restauratie-aannemer en een verzeke-
ringsmaatschappij.

Het onderzoek naar ‘Het belang van Monumentenwacht’ is uitge-
voerd door TNO en TU Delft in opdracht van Monumentenwacht 
Noord-Brabant. 

Er is in dit onderzoek niet naar gestreefd het belang van Monumen-
tenwacht in precieze financiële cijfers uit te drukken. Daarvoor zou 
gekeken moeten worden naar de kosten van advisering door MW, 
gevolgd door onderhoud of ingrepen op basis van die adviezen aan 
de ene kant en dat in vergelijking met verschillende graden van in-
grijpen, variërend van niets doen tot aan een complete restauratie 
aan de andere kant. 

Behalve dat duidelijk moge zijn dat regelmatig (preventief) onder-
houd zeker goedkoper is dan niets doen (rust roest), zie ook [1], 
zou een dergelijke berekening een extreem grote marge hebben. 
Het lijkt niet ver gezocht om te stellen dat de kosten van 20 tot 30 
jaar niets doen, best een factor 10 hoger zouden kunnen uitvallen 
dan systematische inspectie gevolgd door onderhoud op het juiste 
moment. 

Er mag worden verwacht dat sommige gebreken, bij niet verhelpen, 
gemakkelijk tot een exponentiële groei van de herstelkosten kun-
nen leiden door vervolgschade aan andere constructie-onderdelen, 
met navenant verlies aan monumentale waarden. 

Daarom is, met als uitgangspunt de praktijkproblemen waarmee 
Monumentenwacht wordt geconfronteerd, een zogenaamde Failure 
Mode en Effect Analyse (FMEA) uitgevoerd.

Enkele monumenten, die regelmatig door MW worden geïnspec-
teerd zijn bezocht. Interessant gegeven was dat er bij de geïnspec-
teerde monumenten twee vergelijkbare gebouwen waren, waarbij in 
één geval de adviezen van Monumentenwacht wel en in het andere 
geval niet zijn opgevolgd.

Achtereenvolgens komen in dit rapport aan de orde:

 » monumentenwacht Noord-Brabant en een enquete onder in-
specteurs (hoofdstuk 2);

 » de Failure Mode en Effect Analyse (hoofdstuk 3);
 » onderzoek door studenten (hoofdstuk 4);
 » op inspectie met monumentenwacht (hoofdstuk 5);
 » interviews met het “veld” (hoofdstuk 6);
 » conclusies (hoofdstuk 7).
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Figuur 2.1 Toren van de Oude Kerk te Delft: scheefstand, voorbeeld van een al in de 
bouwtijd ontstane situatie
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Monumentenwacht Noord-Brabant
Monumentenwacht Noord-Brabant is een zogenaamde ANBI (Al-
gemeen Nut Beogende Instelling), die bovendien de DAEB status 
(Dienst van Algemeen Economisch Belang) heeft.

Monumentenwacht Noord-Brabant bestaat sinds 1975 en is sinds-
dien in groeiende mate actief op het gebied van inspectie van de 
staat van conservering van Brabantse monumenten en de advise-
ring aan monumenteigenaren omtrent de noodzaak van onderhoud. 
Op deze wijze wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de pre-
ventieve conservering van monumenten en historische gebouwen. 
Monumentenwacht Noord-Brabant vervult ook een voortrekkersrol 
als het gaat om het overdragen van de inmiddels beproefde werk-
wijze naar het buitenland.1 Dat leidt ook tot deelname internatio-
nale onderzoeksprojecten zoals het EU 6e Kaderprogramma pro-
ject Sprecomah [2] en het JPI project CHANGES [3], waardoor MW 
Noord-Brabant op haar beurt weer kan profiteren van de nieuw-
ste inzichten en strategieën op het gebied van Planned Preventive 
Conservation [1].

2.1 Enquête onder inspecteurs
Bij de start van het onderzoek is aan de groep inspecteurs van Mo-
numentenwacht Noord-Brabant een aantal vragen voorgelegd. De 
vragen waren gericht op bouwtechnische problemen waarmee zij bij 
hun dagelijkse inspectiewerkzaamheden worden geconfronteerd:

 » welke problemen komen het meest voor; 
 » welke problemen zijn in uw ogen:

 » de belangrijkste;
 » de gevaarlijkste; 
 » de moeilijkst oplosbare. 

Bijlage 1 geeft een samenvattend overzicht van het resultaat van 
deze vragenronde. In de tabel zijn de problemen gerangschikt naar 

1. Meest voorkomend
2. Gevaarlijkst
3. Belangrijkst
4. Moeilijkst op te lossen

Natuurlijk doet zich de vraag voor wat nu de exacte betekenis is van 
begrippen als ‘belangrijk’, ‘gevaarlijk’ of ‘moeilijk’. Uit de ontvangen 
antwoorden blijkt ook dat de interpretaties van vergelijkbare situa-
ties nogal eens verschillend zijn. Uit de antwoorden wordt echter 
wel een tendens duidelijk, waaruit blijkt welke volgens de inspec-
teurs de meest relevante problemen uit hun dagelijkse praktijk zijn. 
Deze zijn in 4 categorieën verdeeld op basis van hun urgentie. Het 
zal duidelijk zijn dat het aantreffen van een loszittende sluitsteen 
in een gewelf of een bijna losgescheurde lijst, die bij een gerin-
ge verstoring of trilling omlaag zou kunnen vallen een probleem 
is dat onmiddellijk consequenties kan hebben voor de veiligheid 
van de gebruikers van het bewuste monument en daarmee van de 
hoogste urgentie is (zie hoofdstuk 3), terwijl een al lang bestaand 
funderingsprobleem aan een eeuwenoud gebouw, blijkend uit enige 
vervorming en scheefstand, weliswaar mogelijk continu gemonitord 
moet worden, maar niet om onmiddellijk ingrijpen vraagt (zie fig. 
2.1).

De vier onderscheiden categorieën van problemen zijn:

 » veiligheid-gerelateerde problemen, zoals loszittende stukken 
of onderdelen van natuursteen, loskomende schollen metsel-
werk (acuut ingrijpen nodig);

1 Inmiddels is een monumentenwacht-achtige organisatie actief of in 
oprichting in andere EU-landen. In veel gevallen was Monumentenwacht 
Noord-Brabant betrokken bij de oprichting.
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 » problemen met lekkages, vocht (ingrijpen nodig op middellange 
termijn);

 » problemen met voegwerk (ingrijpen nodig op middellange ter-
mijn);

 » problemen met funderingen (ingrijpen nodig op langere ter-
mijn).

2.2 Brabantse Monumenten Monitor - 2014
Monumentenwacht Noord-Brabant voert vanaf 2009, samen met 
de overige provinciale Monumentenwachten in Nederland, voor 
het Rijk een monitoring uit van de toestand van de (geabonneerde) 
rijksmonumenten. In deze erfgoedmonitor komen zowel de algeme-
ne onderhoudstoestand als de toestand van het casco aan de orde.

In 2014 ging MW Noord-Brabant nog verder, door een eigen monitor 
voor Brabant samen te stellen, waarbij niet alleen rijksmonumen-
ten (1708), maar ook 886 gemeentelijke en 372 beeldbepalende 
monumenten waren betrokken [4]. De monumenten worden onder-
zocht op 19 (en molens 29) verschillende bouwdelen. Van al deze 
monumenten bleek 36% in een goede tot zeer goede staat, 46% 
redelijk; uiteindelijk kan dus 82% als redelijk tot zeer goed worden 
beoordeeld en 18% als matig tot (zeer) slecht.

De (Brabantse) Monumenten Monitor kan worden beschouwd als 
een belangrijk instrument voor beleidsondersteuning, die van groei-
end belang zal zijn door de mogelijkheid van het te zijner tijd uitvoe-
ren van statistische analyses.
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Figuur 3.1.1 Gescheurd kapiteel, waaruit mogelijk een gevaarlijke situatie kan ont-
staan

Figuur 3.1.2 Loszittende schollen metselwerk, met mogelijk acuut gevaar voor voor-
bijgangers
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Failure Mode & Effect Analyse (FMEA)
Om één en ander beter inzichtelijk te maken is een zo genaamde 
Failure Mode en Effect Analyse (FMEA) uitgevoerd voor een aantal 
voorbeelden binnen de eerder genoemde categorieën, gebaseerd 
op de door Monumentenwacht geconstateerde gebreken. In dit 
hoofdstuk komen de hoofdlijnen van de FMEA aan de hand van 
voorbeelden aan de orde; de verdere uitwerking is te vinden in bij-
lage 2. 

‘Failure Mode en Effect Analyse’ staat voor ‘analyse van faalwijzen 
en de daaruit voortkomende gevolgen’. De methode is voortgeko-
men uit het analyseren van de gevolgen van het mogelijk tekort 
schieten (‘falen’) van een product of een proces: welke (grote) ge-
volgen komen voort uit het falen. Zo’n analyse maakt het vervol-
gens mogelijk om gericht maatregelen te nemen om het falen te 
voorkomen of het effect van het falen te verkleinen. De analyse 
wordt uitgevoerd op basis van zogenaamde ‘expertopinies’. We 
hebben hier deze methode toegepast op gebreken aan monumen-
tale gebouwen en getracht de mogelijke gevolgen van aanvankelijk 
nog kleine gebreken in kaart te brengen.

Met behulp van de methode wordt goed inzichtelijk wat de gevolg-
schade van een aanvankelijk beperkt probleem kan zijn en welke 
inspanning het zou vergen om de gevolgschade in een later stadi-
um te verhelpen. 

Zij wordt geïllustreerd met fotomateriaal, waaruit duidelijk de pro-
blemen en de mogelijke effecten en gevolgen blijken.

3.1 Veiligheid (categorie: acuut probleem)
Hierbij moet gedacht worden aan loszittende natuurstenen ele-
menten (fig. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), losliggende, gebroken dakpannen, 
maar ook aan loskomende schollen metselwerk, beton en dergelij-
ke, die bij daadwerkelijk losraken gevaar kunnen opleveren voor 
gebruikers van het gebouw of voor overig publiek. Tenslotte beho-
ren tot deze categorie ook constructieve problemen, bijvoorbeeld 
gerelateerd aan de verankering van spanten aan muurwerk.

Figuur 3.1.3 Losgescheurde neus van een lijst in tufsteen, wanneer de gevel is gele-
gen aan de openbare weg bestaat er een acuut gevaar voor voorbijgangers 
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Figuur 3.1.4 Vergelijkbare scheurpatronen. In het geval links (detail van een toren in 
Italië) ging het om constructieve problemen en leidde dit tot instorten van de toren. In 
het geval rechts bleek, na uitvoeriger onderzoek, dat de scheuren het gevolg waren 
van zwelling van de metselmortel, gebruikt voor het achterliggende deel van het met-
selwerk: een vervelend probleem, maar er bestond geen instortingsgevaar

Figuur 3.2.1 Vocht heeft geresulteerd in houtrot en verlies van de console
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Er kunnen ook problemen aan de dragende constructie zijn, die 
mogelijk ook een constructieve achtergrond hebben en daarmee 
gevaar kunnen opleveren. Tegelijk hoeft er niet altijd sprake te zijn 
van een constructief probleem: er zijn schadebeelden die zich voor-
doen ten gevolge van een materiaalkundig probleem en die zich 
manifesteren op dezelfde wijze als een ernstig constructief pro-
bleem: zie fig. 3.1.4. In zo’n geval moet echter het zekere voor het 
onzekere worden genomen en dient van acuut gevaar te worden 
uitgegaan. Ook hier is de rol van MW van groot belang.

3.2 Lekkages en overige vochtproblemen 
(categorie: middellange termijn probleem)

De meeste lekkages en vochtproblemen kunnen in het algemeen 
worden gerekend tot de categorie middellange termijn problemen. 
Hiertoe behoren onder meer problemen met schilderwerk (fig. 
3.2.1), problemen bij aansluitingen van daken en goten, problemen 
bij aansluitingen van dakdoorbrekingen, lekkages van goot en dak-
bedekking, constructief verzwakte kapconstructies door lekkages 
en houtrot, foute details bij de aansluiting van dak of goot, hout-
vocht- en vocht- en zoutproblemen (fig. 3.2.3). 

Uit het grote aantal door MW inspecteurs genoemde problemen uit 
deze categorie wordt duidelijk dat lekkages en overige vochtproble-
men uitermate relevant zijn, zeker in de ogen van de inspecteurs 
zelf.

Figuur 3.2.2 Aantasting van houten muurstijlen door de huiszwam, als gevolg van 
langdurige blootstelling van het hout aan inwatering en doorslaand vocht. Gevolg is 
dat hier de complete houtconstructie moest worden verwijderd (‘worst case’)
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Figuur 3.2.3 Vocht- en zoutprobleem, leidend tot aantasting van voegmortel en bak-
steen

Figuur 3.2.4 Huiszwam, die zich heeft verspreid tussen pleisterwerk en het onderlig-
gende metselwerk

Figuur 3.3.1 Alveolisatie
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Figuur 3.2.1 tot en met 3.2.4 tonen voorbeelden van dit type proble-
men aan respectievelijk hout en metselwerk. Soms is met een snel 
uitgevoerde ingreep veel schade te voorkomen.

Het niet tijdig signaleren en ingrijpen kan in sommige gevallen, bij 
houtconstructies al binnen een tot twee jaar tot een compleet ver-
lies van het betreffende onderdeel leiden. In geval van aantasting 
door de huiszwam gaat de noodzakelijke ingreep overigens nog 
aanzienlijk verder dan het aangetaste onderdeel.

Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen aanzienlijk zijn, vaak hoge 
kosten met zich meebrengen, maar ook dat ze in belangrijke mate 
kunnen worden beperkt door vroegtijdige signalering en ingrijpen.

3.3 Problemen met voegwerk 
(categorie: middellange termijn probleem)

Voorbeelden van dit type problemen zijn het verzanden en uitvallen 
van voegwerk, verkeerd herstel van voeg- / metselmortel, gebre-
ken aan voegwerk. Gezien het feit dat voegproblemen door de in-
specteurs met alle vier mogelijke antwoorden op de vragen (meest 
voorkomend, gevaarlijkst, belangrijkst, moeilijkst op te lossen) zijn 
genoemd, gaat het ook hier om een uitermate relevant probleem in 
de praktijk van monumentenwacht.

Figuur 3.3.1 – 3.3.4 Problemen aan voegwerk (en metselmortel), 
met verschillende achterliggende oorzaken en verschillende gevol-
gen, c.q. verschillende noodzaak tot ingrijpen

Een verkeerde keuze voor de samenstelling en of uitvoering van 
het her-voegwerk kan overigens ook grote gevolgen hebben, zoals:

 » Vertraging van de droging van het historische metselwerk en 
eventueel vorstschade aan de metselmortel. Hierbij wordt het 
hervoegwerk uitgedrukt, verkruimelt de metselmortel en kan 
soms het metselwerk bol gaan staan. Of:

 » Versnelde aantasting van de steen, waarbij de voeg zelf wel 
in tact blijft; in zo’n geval was sprake van een incompatibele 
voeg(samenstelling), zie fig. 3.3.5.

 Figuur 3.3.2 Verzanden
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Figuur  3.3.3 Uitvallen, uitdrukken van voegwerk

Figuur 3.3.4 Verkruimelen en volledige desintegratie van de metselmortel

Figuur 3.3.5 Incompatibel hervoegwerk, met als gevolg een versnelde aantasting van 
de steen
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3.4 Funderingsproblemen  
(categorie: lange termijn probleem)

Hierbij gaat het om constructieve funderingsproblemen en gebre-
ken aan de fundering, c.q. het optreden van verzakkingen.

Bij dit type problemen gaat het vooral om scheuren en scheef-
standen. De waarde van Monumentenwacht ligt in dit geval bij het 
vroegtijdig signaleren en vervolgens volgen c.q. monitoren van het 
probleem. Maar het kan ook gaan om het signaleren van potentieel 
gevaarlijke situaties (fig. 3.4.2), die omdat ze wellicht zouden kun-
nen leiden tot de onder 3.1 beschreven situaties, nader onderzoek 
nodig maken.

Figuur 3.4.1 Scheurvorming in en monitoring van metselwerk. Het is van belang vast 
te stellen of het om een funderings- of ander constructief probleem gaat en ook of het 
eventuele verzakkingsproces nog steeds doorgaat

Figuur 3.4.2 Scheurvorming in een 
kolom in een kerk: is het een lange-ter-
mijn-probleem of gaat het om een pro-
bleem waarvoor onmiddellijk ingrijpen 
gewenst is.
Het opschrift op de naastgelegen ko-
lom geeft te denken: “Anno 1552 den 
24 may storte deese pijler met het 
wullefsel der needer des morgens ter 
negen uren”.
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n Figuur 4.1.1 a/b Achterstallig onderhoud geconstateerd bij inspectie van de kapel 
door Monumentenwacht: schilderwerk in slechte staat, houtrot, ontbrekende leien 

Figuur 4.1.2 a Het beeld vertoont een duidelijke scheur.
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Nader onderzochte monumenten
Om beter inzicht te krijgen in het effect van de inspecties van Monu-
mentenwacht, is de conserveringstoestand geëvalueerd van enkele 
min of meer vergelijkbare monumenten. Van bijzondere interesse 
was, dat situaties konden worden vergeleken waar de adviezen van 
Monumentenwacht wel respectievelijk niet opgevolgd zijn. 

Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd samen met MSc studen-
ten2 van TU Delft, Faculteit bouwkunde, sectie Heritage and Ar-
chitecture, die de staat van conservering van deze monumenten 
hebben beoordeeld en ook hun rapportages hebben vergeleken met 
die van MW. 

4.1 Voormalige kapel, Tilburg
Het gaat om een kapel uit 1925. Monumentenwacht heeft hier vele 
(ernstige) gebreken geconstateerd; belangrijk zijn:

 » vochtgerelateerde problemen. Het zijn gebreken die tot ver-
dere vochtproblemen kunnen leiden, zoals ontbrekende delen 
van de leien dakbedekking, achterstallig schilderwerk aan de 
gootconstructie en waarschijnlijk houtrot.

 » Mogelijk fundering-gerelateerde problemen: scheurvorming in 
verschillende gevels. 

 » Scheurvorming die mogelijk het gevolg is van roestend ijzer in 
de gemetselde muren.

Er is door de eigenaar weliswaar een begin gemaakt met de aanpak 
(houtwerk vieringtoren), maar veel andere gebreken wachten nog 
op aanpak, waardoor het risico bestaat op verdere achteruitgang

Hierna (zie ook fig. 4.1.2) wordt dieper ingegaan op een deel van de 
problematiek, die speelt bij deze kapel.

Omdat zich in het geval van fig. 4.1.2 a/c, net onder de gevel de 
speelplaats van een kleuterschool bevindt, is hier sprake van een 
gevaarlijke situatie, die acuut ingrijpen rechtvaardigt.

Ook de betimmering van de goot is in slechte staat (fig. 4.1.2.a); 
hier is onderhoud en mogelijk gedeeltelijke vervanging nodig. 

2  MSc staat voor Master of Science studenten (vroeger ‘afstudeerfase’)

Figuur 4.1.2b laat een steunbeer zien, waar een schol metselwerk is losgekomen en 
een roestend anker zichtbaar is. Figuur 4.1.2c laat zien dat ook daar een schol van 
het metselwerk wordt losgedrukt. In beide gevallen gaat het om een potentieel ge-
vaarlijke situatie
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Figuur 4.3.1 Oude en nieuwe scheurpatronen in een eindgevel (l) en scheuren in een 
dragende binnenmuur (r); (tekeningen uit verslag studenten, juni 2015 [5])

Figuur 4.3.2 Lange doorgaande scheur bij de aansluiting van een langsgevel op een 
eindgevel (tekening uit verslag studenten, juni 2015) [5]
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4.2 Voormalige school, Tilburg
Dit gebouw (fig. 4.4.1) dateert uit dezelfde tijd als bovengenoemde 
kapel (begin 20e eeuw).

Ook hier zijn door MW verschillende, met name vocht-gerelateerde, 
gebreken geconstateerd. In dit geval zijn wel maatregelen geno-
men, zoals vervangen van de leibedekking, hervoegen van de gevel 
en het uitvoeren van schilderwerk. Dit gebouw heeft daardoor mo-
menteel een uitstekende staat van conservering, zoals is gebleken 
uit een volgende inspectie door MW en ook uit het studentenonder-
zoek. 

4.3 Landhuis te Waalwijk
Bij dit landhuis gaat het om een monument dat in verschillende 
bouwfasen vanaf de 15e eeuw tot stand is gekomen. De verschil-
lende bouwfasen en de daarbij gebruikte materialen en constructies 
dragen bij aan de complexiteit van het probleem en van het onder-
houd.

De voornaamste problemen zijn gerelateerd aan de constructie: 
scheurpatronen en scheefstanden en daarnaast aan vocht: vooral 
lekkages. Zie fig. 4.3.1 t/m 4.3.3.

Wat in het bijzonder opvalt zijn zaken als:

 » Het feit dat MW op plekken komt, (daken, goten), die normaal 
niet eenvoudig bereikbaar zijn. Dit maakt het mogelijk de aan-
leiding tot bepaalde problemen vast te stellen.

 » MW onderzoekt het hele gebouw en geeft een algemeen oor-
deel over de staat van conservering.

 » MW schenkt niet alleen aandacht aan de constructie, maar ook 
aan belangrijke aspecten, zoals elektra en veiligheid.

Figuur 4.3.3 Vochtprobleem aan de binnenzijde van de gevel die tot uiting komt in 
algvorming. Probleem bevindt zich ter plaatse van de situatie (doorgaande scheur en 
probleem met hemelwater afvoer) eerder getoond in Figuur 4.3.2 (l). De soms hoge 
luchtvochtigheid komt tot uiting in condensatie tegen de beglazing (r)
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Figuur 4.4.1 School te Tilburg. Onderhoud en ingrepen uitgevoerd, op basis van in-
spectie en advies van Monumentenwacht; alleen de oude naamborden met opschrif-
ten ontbreken (zie pijlen)
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4.4 Bespreking
Door zes verschillende groepen MSc studenten is een vergelijking 
gemaakt tussen de rapportages van MW en hun eigen rapporten. 
De laatste zijn gemaakt m.b.v. het expertsysteem MDDS (Monu-
ment-Damage-Diagnostic-System) in het kader van de master oefe-
ning ‘AR0015 - Building Conservation Assessment’. De bevindingen 
worden hier aangehaald en daarna becommentarieerd. Het is hier-
bij van belang op te merken dat de studenten slechts een beperkt 
aantal objecten hebben bekeken. Aan hun bevindingen kunnen 
geen algemene conclusies worden verbonden.

Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de inspecties van de 
MSc studenten en inspecteurs. De indeling van rapporten, de on-
derverdeling in verschillende bouwdelen en het benoemen van pro-
bleemlocaties gebeurt op een overeenkomstige manier.

Verschillende materialen worden door MW in verschillende hoofd-
stukken beschreven.

Overeenkomsten

Net als met MDDS wordt de staat van conservering van de bouw-
delen dan wel de ernst van de schade aan bouwdelen en materi-
alen omschreven; MW gebruikt daarvoor een 4 punt-schaal (goed, 
redelijk, matig en slecht); MDDS gebruikt een 5 punt-schaal (minor 
- minor to moderate – moderate – moderate to severe – severe), die 
vooral op de ernst van de schade is toegespitst.

Verschillen

Studenten gebruiken in hun rapporten meer foto’s en tekeningen 
dan gebruikelijk in de MW rapportage. Zo bevat het MW rapport 
meestal alleen een dakenplan en geen plattegrond. De beperking 
in dit opzicht is overigens een bewuste keuze, die te maken heeft 
met het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de monument-
eigenaar.

Het valt op dat problemen met daken, pannen, hemelwaterafvoeren 
en dergelijke een belangrijke plaats innemen in de MW rapporten. 

Scheurpatronen en mogelijke constructieve problemen krijgen vaak 
wat minder aandacht.

De rapportage van MW zou nog verder aan waarde kunnen winnen 
door een meer integrale benadering, waarbij verschillende schade-
patronen met elkaar in relatie worden gebracht. Dat zou de eigena-
ren helpen om beter op de hoogte te zijn van de problemen en hun 
betrokkenheid bij het monument nog groter maken.

Terminologie: MW maakt gebruik van omschrijvingen voor schades, 
niet echt van een standaard terminologie. Deze constatering geldt 
overigens met name voor de in dit hoofdstuk gebruikte MW rap-
porten; het nieuwe systeem COMEET3, dat momenteel door MW 
Noord-Brabant wordt geïntroduceerd, komt al tegemoet aan deze 
constatering.

MW houdt zich overigens alleen bezig met de technische staat en 
technische gebreken en gaat niet in op bouwhistorische aspecten, 
waardestelling en eventueel daaraan verbonden onderdelen: voor-
beeld de gerestaureerde school in Tilburg, waar de oorspronkelijke 
aanduiding van de bestemming op de gevel is verdwenen, terwijl 
dat een belangrijke herinnering vormt voor de historische waarde 
van het gebouw (fig.4.4.1).

3 Conditiemeting Monumenten, ontwikkeld door Monumentenwacht 
Noord-Brabant en Limburg
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Figuur 5.1 Uitgedrukt voegwerk. Vervelend, maar het betreft een probleem dat op 
middellange termijn kan worden aangepakt

Figuur 5.2a/b Een wat urgenter probleem: diverse pannen vertonen vorstschade, 
waardoor lekkage is opgetreden, met gevaar voor de onderliggende houtconstructie
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Op inspectie met MW
Op 9 maart 2015 gingen twee van de auteurs van dit rapport op 
inspectie met twee inspecteurs bij een kerk in Etten Leur.

Bij die inspectie kwamen enige actuele gebreken aan de orde, die 
deels direct konden worden opgelost. Daarnaast werden enkele ge-
breken bekeken, die in het verleden waren geconstateerd en zelfs 
grote schade hadden veroorzaakt, maar inmiddels waren opgelost.

Een globale visuele inspectie leverde een aantal gebreken op. De 
figuren 5.1 tot en met 5.3 laten enkele van die gebreken zien en de 
wijze waarop ze werden gevonden en, voor wat betreft de meest 
urgente, werden opgelost.

Dat dit soort constateringen niet op zich staan en bovendien een 
breed scala aan problemen omvatten wordt geïllustreerd door fig. 
5.4 a/b/c.

MW constateerde een vocht-gerelateerd probleem, bij de aanslui-
ting van een dak op een gevel. Door het tijdens de inspectie ietwat 
opbuigen van het lood werd het van het dak aflopend water voort-
aan naar de goot gevoerd en kon niet meer over de gevel lopen. De 
vervolginspectie twee jaar later (fig. 5.4c) liet zien dat de oplossing 
functioneerde en dat zelfs de plantengroei op de gevel was verdwe-
nen.

Figuur 5.3a/b De gevolgschade: de houtconstructie (zie pijlen bij de sporen) is nat 
geworden. Het probleem wordt gelukkig onmiddellijk aangepakt: pannen worden ver-
vangen
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Figuur 5.4 a/b/c Aangetroffen en verbeterde situatie bij de aansluiting van een dak op 
een gevel (a. Zoals aangetroffen; b. Verbeterd; c. Toestand twee jaar later)
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Interviews
Doel van de interviews was om een betere indruk te krijgen van hoe 
in de monumentenwereld tegen Monumentenwacht wordt aangeke-
ken. Er zijn interviews gehouden met de stichting ERM (Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg), een restauratie-architect, 
een verzekeringsmaatschappij, een restauratie-aannemer, een 
overheidsvertegenwoordiger en een monumenteigenaar. 

De interviews zijn niet beperkt tot personen, die uit Brabant afkom-
stig of in Brabant werkzaam zijn. Er is bewust gekozen voor een 
breder perspectief, van waaruit kan worden teruggekoppeld naar de 
situatie in Noord-Brabant. 

Als onderlegger voor de gesprekken zijn 10 vragen geformuleerd, 
namelijk:

1. Hoe kent u MW?
2. Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
3. Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Over-

bodig
4. Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige 

andere organisatie die u kent?
5. Wat is de relatie architect – MW
6. Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssyste-

men moeten / kunnen zijn?
7. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
8. Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een 

toegevoegde waarde?
9. Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen wor-

den?
10. Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoe-

ren?

De volledige tekst met antwoorden van de interviews is in bijlage 3 
opgenomen. In dit hoofdstuk zijn alleen de antwoorden opgenomen 
op de centrale vraag: “Wat is volgens u de toegevoegde waarde van 
Monumentenwacht?”

 » De toegevoegde waarde ligt in het huidige profiel van Monu-
mentenwacht (ondersteunend aan de eigenaar, onafhankelijk 
van marktpartijen, niet commercieel, misschien zelfs wel ide-
eel), dat tegelijk niet bedreigend is voor architecten en advi-
seurs en waarbij sprake is van een duidelijke vertrouwensrela-
tie met de monumenteigenaar. Het gaat dus om een niche met 
duidelijk toegevoegde waarde (ERM).

 » Dat is juist de signalerende functie en de mogelijkheid snel in 
te grijpen. De ervaring van personen die het gebouw goed ken-
nen dan wel begrijpen. Dus de visuele waarneming op basis 
van adequaat inzicht staat centraal. De stap naar interpretatie, 
diepergaand onderzoek en advies zou niet moeten worden ge-
zet door MW (restauratie-architect).

 » Toegevoegde waarde ligt in o.a. de regelmaat (het herhaald 
terugkomen), de lage kosten en het feit dat MW een geaccep-
teerd instituut is dat bovendien onafhankelijk is (verzekerings-
maatschappij).

 » Die ligt vooral in het monitoren, het herhaald vaststellen van de 
staat van onderhoud, waardoor eventuele problemen vroegtij-
dig gesignaleerd worden. Daarnaast het feit dat inspecties ook 
worden uitgevoerd op moeilijk bereikbare plaatsen. Daarbij is 
de huidige diepgang van de rapportages voldoende. De toege-
voegde waarde is groot, maar voorwaarde om dat zo te houden 
is dat de rol van MW helder blijft (restauratie-aannemer).

 » De toegevoegde waarde ligt vooral in het vroegtijdig constate-
ren van (kleine) problemen en gebreken, die tot grote gevolgen 
kunnen leiden (vertegenwoordiger rijksoverheid).

 » Dat is volgens mij vooral het voorkomen van onnodige uitgaven 
en onderhoud (monumenteigenaar).
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Uit deze antwoorden blijkt dat MW hoog gewaardeerd wordt; Mo-
numentenwacht vervuld een essentiële rol in een niche binnen de 
monumentenwereld. Daarbij noemen de geïnterviewden vooral het 
vroegtijdig signaleren van aanvankelijk misschien nog beperkte ge-
breken, de regelmatig terugkerende inspecties, de onafhankelijk-
heid en het werken tegen lage kosten als belangrijkste toegevoeg-
de waarde.

Uit de antwoorden van de geïnterviewden komen ook waarschuwin-
gen naar voren, bijvoorbeeld om de rol helder te houden en geen 
activiteiten te gaan verrichten die momenteel ook al door anderen 
(monumentenadviseurs, architecten) worden vervuld.

Van de ontvangen antwoorden worden er hier nog enkele naar vo-
ren gehaald, die van belang worden geacht, onder andere in het 
kader van kwaliteitsverbetering en vergroting van het nut van MW:

 » Wel zou uitbreiding van de taken mogelijk zijn door op andere 
gebieden een zelfde niche te vinden; bijvoorbeeld op het ge-
bied van interieurs of groene monumenten (ERM).

 » Werkzaamheden op het gebied van interieur en dan met name 
de technische staat van interieurafwerkingen zoals muur- en 
plafondschilderingen en vloeren worden van groot belang ge-
acht (vertegenwoordiger rijksoverheid).

 » Het effect cq het nut van MW zou kunnen worden vergroot door 
het beschikbaar maken van de databank van schadepatronen 
waarover MW zou moeten beschikken (restauratie-architect).

 » Ook in het kader van het gebruik dat wij maken van MW rappor-
ten, wordt eenduidige terminologie belangrijk geacht (verzeke-
ringsmaatschappij).

 » De rapporten van MW zijn signalerend, deskundig en in princi-
pe voor restauratie-aannemers en –architecten helder en kwa-
litatief voldoende. Nog concretere inspectie en rapportage van 
de prestatie van individuele bouwdelen, bijvoorbeeld op basis 
van de NEN 2767, lijkt te ver te gaan. Het is de vraag of zo’n 
norm voldoende recht doet aan de speciale status van monu-
menten. Er is een zeker risico dat de staat als geheel als vol-
doende wordt beoordeeld terwijl tegelijkertijd bepaalde, v.w.b. 
cultuurhistorische waarde, zwaarwegende onderdelen met een 
slechte staat tussen wal en schip dreigen te raken (restaura-
tie-aannemer).

 » Verbetering is nog mogelijk door het beter onderkennen van 
acuut gevaarlijke situaties en het waarschuwen daarvoor: b.v. 
niet alleen aangeven dat er roestvlekjes in een stucplafond zit-
ten, maar ook dat de metalen ophanging vrijwel is doorgeroest 
en het plafond omlaag zou kunnen komen (rijksoverheid).

 » De database gevormd door alle individuele opnames van MW 
zou gebruikt kunnen worden om een betere indruk te krijgen 
van niet alleen de staat van onderhoud van de Nederlandse 
monumenten (dat gebeurt nu al op Provinciaal niveau d.m.v. 
de Monumentenmonitor) maar zou aanvullend gebruikt kunnen 
worden om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de perfor-
mance van uitvoerende bedrijven. Wanneer daar in het juiste 
perspectief naar wordt gekeken, d.w.z. met inachtneming van 
eventueel door de monumenteigenaar opgelegde beperkingen 
en uitgangspunten, kan een goede indruk worden verkregen 
van de kwaliteit van de uitvoerende bedrijven (restauratie-aan-
nemer).

 » Eigenlijk zou MW meer aan publiciteit mogen doen, zodat meer 
mensen weten wat de MW-activiteiten aan positiefs opleveren. 
Een publiciteitsfilm door bijvoorbeeld Omroep Brabant zou er 
toe kunnen leiden dat meer mensen en zeker monumenteige-
naren er toe worden bewogen het werk van MW te ondersteu-
nen (monumenteigenaar).
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Conclusies en aanbevelingen: het 
belang van MW

Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het belang van de 
activiteiten van Monumentenwacht en meer in het bijzonder Monu-
mentenwacht Noord-Brabant.

Het was met name gericht op veel voorkomende technische gebre-
ken aan historische gebouwen en op de mogelijke gevolgen van 
niet ingrijpen. 

De meest relevante problemen uit de praktijk van MW zijn geordend 
in vier categorieën:

 » problemen met een direct risico voor de veiligheid, zoals los-
zittende stukken of onderdelen van natuursteen, loskomende 
schollen metselwerk (acuut van belang);

 » problemen met lekkages, vocht (van belang op middellange 
termijn);

 » problemen met voegwerk (van belang op middellange termijn);
 » problemen met funderingen (van belang op langere termijn).

Er is een analyse uitgevoerd, waaruit duidelijk de mogelijk grote 
gevolgen van aanvankelijk relatief kleine gebreken blijken. Een 
belangrijk deel van de meerwaarde van Monumentenwacht komt 
dan ook inderdaad tot uiting in het vroegtijdig signaleren van dit 
soort gebreken, waardoor tijdig onderhouds- of restauratiekosten 
bespaard worden en tegelijk erfgoedwaarden beter in stand blijven. 

Het niet tijdig signaleren en ingrijpen kan in sommige gevallen al 
binnen een tot twee jaar tot een compleet verlies van het betreffen-
de onderdeel leiden.

Het monitoren zoals MW dat doet door middel van regelmatige vi-
suele inspecties vervult een belangrijke rol binnen de preventieve 
conservering van het gebouwde erfgoed.

Via uitgevoerde inspecties, studentenprojecten en interviews met 
betrokkenen uit de monumentenwereld, aangevuld met gegevens 
uit de Brabantse Monumenten Monitor, ontstond een afgerond 
beeld:

 » Behalve dat MW een rol speelt bij het voorkomen van onnodig 
onderhoud en onnodige ingrepen door het vroegtijdig signale-
ren van tekortkomingen, wordt een wellicht nog belangrijker rol 
vaak onderbelicht: MW is werkzaam op het gebied van histo-
rische gebouwen, die door hun aard wellicht niet of niet meer 
aan de huidige bouwregelgeving of de huidige constructieve 
inzichten voldoen. MW vervult een buitengewoon belangrijke 
rol als het gaat om het tijdig constateren van gevaarlijke gebre-
ken; gebreken die door hun ernst in combinatie met de plaats 
waar ze voorkomen, een hoog veiligheidsrisico voor gebruikers 
en overig publiek kunnen betekenen. 

Andere aspecten die de meerwaarde bepalen zijn:

 » het controleren van de kwaliteit van de uitvoering van ingrepen;
 » het feit dat MW (zonder steigers) komt op plekken waar ande-

ren niet komen en dus zaken waarneemt die van de grond af 
niet waarneembaar zijn.

Betrokkenen uit de monumentenwereld erkennen het belang en 
de toegevoegde waarde van MW; die wordt vooral gezien in het 
vroegtijdig signaleren van aanvankelijk misschien nog betrekkelijk 
kleine gebreken, waardoor wel hoge gevolgkosten kunnen worden 
voorkomen, in het regelmatig terugkeren van de inspecties, waar-
door slecht uitgevoerde ingrepen kunnen worden opgemerkt of het 
tempo van voortschrijden van een proces kan worden gevolgd. En 
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verder in de onafhankelijkheid en in het werken tegen lage kosten, 
waardoor de drempel ook voor particuliere eigenaren niet te hoog 
is.

MW Noord-Brabant vervult ook een voortrekkersrol als het gaat om 
het uitdragen van de monumentenwachtgedachte in het buitenland. 
Het daar helpen opzetten van Monumentenwachtorganisaties heeft 
internationale contacten en aanzien opgeleverd. Dat leidt ook tot 
deelname aan internationale onderzoeksprojecten, waardoor MW 
Noord-Brabant op haar beurt weer kan profiteren van de nieuwste 
inzichten en strategieën op het gebied van Preventieve Conserve-
ring [1].

7.1 Samenvattend
Voor de monumenteigenaar en –beheerder, maar ook voor verzeke-
ringen en beleidsmakers ligt het belang van Monumentenwacht in 
de rol op het gebied van preventieve conservering, waardoor voor 
het complete monumentenbestand in een betere conditie verkeert 
en de uiteindelijke kosten van monumentenzorg beperkt kunnen 
worden.

Verder liggen met name voor eigenaars en beheerders nut en be-
lang in i) het beheersen van de kosten, door periodieke monitoring 
en (preventief) onderhoud waardoor kosten van ingrijpende restau-
ratie kunnen worden voorkomen of beheerst en daarnaast nadruk-
kelijk op ii) het gebied van de veiligheid: van zowel eigenaar als 
publiek. 

De Brabantse monumentenmonitor, die vanaf 2014 jaarlijks wordt 
uitgebracht en de staat van monumenten weergeeft op provinciaal 
niveau, laat zien dat een groeiend aantal monumenten in een goede 
staat (van onderhoud) verkeert [4].

Monumentenwacht is daarmee van groot belang voor zowel de mo-
numenteigenaren en -beheerders als voor beleidsmakers.

Tenslotte leiden de adviezen van monumentenwacht ook tot het re-
gelmatig uitvoeren van onderhoudswerk; er wordt dus werk gege-
nereerd. 

7.2 Dilemma’s en mogelijkheden rond de taken van 
MW

Dilemma’s zijn er rond de taken van Monumentenwacht en rond 
een mogelijke uitbreiding van het takenpakket. De meeste geïn-
terviewden waarschuwen, op basis van ervaringen in andere pro-
vincies, tegen taakuitbreiding, als die zou bestaan uit advisering, 
diepergaand onderzoek, kostenbegroting, uitvoeringsbegeleiding 
en dergelijke: de onafhankelijkheid kan in het gedrang komen en 
het kostenniveau zou er uiteindelijk hoger door kunnen worden. 

Uitbreiding van de taken zou naar de mening van diverse geïnter-
viewden mogelijk zijn door op andere gebieden een zelfde niche 
te vinden; bijvoorbeeld op het gebied van interieurs (onder andere 
de technische staat van muur- en plafondschilderingen) of op het 
gebied van groene monumenten, cultuurlandschap of archeologie.

Hierbij kan worden aangevuld dat Monumentenwacht Noord-Bra-
bant zowel wat de dilemma’s als wat de voorgestelde nieuwe activi-
teiten betreft al op de aangegeven wijze actief is.
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7.3 Aanbevelingen
MW signaleert vaak vele afzonderlijke gebreken. Advies is om 
daarnaast te streven naar een meer integrale benadering, waarbij 
verschillende schadepatronen beter met elkaar in relatie worden 
gebracht. 

Het duidelijk geven van enkele hypothesen ten aanzien van de mo-
gelijke oorzaak van de schade zou de monumenteigenaar bewust 
kunnen maken van het feit dat in bepaalde gevallen simpelweg her-
stellen zonder nader onderzoek (door een andere onafhankelijke 
partij) tot een nieuw probleem kan leiden; verwacht wordt dat de ei-
genaar daardoor beter in staat zal zijn te anticiperen op problemen.

Terminologie: MW maakt gebruik van omschrijvingen voor schades, 
er wordt aanbevolen te streven naar het gebruik van een standaard 
terminologie. Hieraan wordt door het hanteren van de nieuwe CO-
MEET systematiek, ontwikkeld door MW Noord-Brabant en MW 
Limburg al in belangrijke mate tegemoet gekomen.

Het effect van MW zou kunnen worden vergroot door het toegan-
kelijk maken van de databank van schadepatronen waarover MW 
beschikt. 
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Bijlage 1 – Enquête inspecteurs
Aan de groep inspecteurs van Monumentenwacht Noord-Brabant is 
een aantal vragen voorgelegd. De vragen waren gericht op bouw-
technische problemen waarmee zij bij hun dagelijkse inspectie-
werkzaamheden worden geconfronteerd.

Vragen voor MW waren: welke zijn in uw ogen:

 » de meest voorkomende probleem / schade 
 » de gevaarlijkste probleem / schade 
 » de belangrijkste probleem / schade 
 » en, toegevoegd (door MW zelf): de moeilijkst op te lossen pro-

bleem
Per vraag mochten maximaal 3 antwoorden worden gegeven door 
iedere individuele respondent.

In de tabel hieronder zijn de antwoorden gerangschikt.

SOORTEN GEBREKEN (PRIMAIR)

1. Meest voorkomende
1.1 Schilderwerk (kozijnen, beglazing)
1.2 Aansluitingen dak & goot
1.3 Aansluitingen dakdoorbreking
1.4 Verstopte goot, hwa
1.5 Voegwerk

2. Gevaarlijkste
2.1 Lekkage goot, dakbedekking
2.2 Constructief, fundering
2.3 Constructief, verankering spant - muurwerk
2.4 Verkeerd herstel voeg- / metselmortel (verzanden)
2.5 Loszittend natuursteen element
2.6 Gebroken dakpan

3. Belangrijkste
3.1 Constructief, verzwakte kapconstructie (lekkage, houtrot)
3.2 Fout detail aansluiting dak, goot
3.3 Gebreken voegwerk
3.4 Onkunde partijen

4. Moeilijkste, meest complexe
4.1 Houtvocht
4.2 Vocht- en zoutprobleem
4.3 2-zijdig afgewerkte goot of dak
4.4 Gebreken fundering / verzakking
4.5 Gebreken voegwerk
4.6 Gebreken installaties
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Bijlage 2 – FMEA analyses
De ‘failure mode en effect analyse’ staat voor ‘analyse van faalwij-
zen en de daaruit voortkomende gevolgen’. De methode is voortge-
komen uit het analyseren van de gevolgen van het mogelijk tekort 
schieten (‘falen’) van een product of een proces: welke (grote) ge-
volgen komen voort uit het falen. Zo’n analyse maakt het vervol-
gens mogelijk om gericht maatregelen te nemen om het falen te 
voorkomen of het effect van het falen te verkleinen. De analyse 
wordt uitgevoerd op basis van zogenaamde ‘expertopinies’. De me-
thode is toegepast op gebreken aan monumentale gebouwen en 
er is getracht de mogelijke gevolgen van aanvankelijk nog kleine 
gebreken in kaart te brengen.

Met behulp van de methode wordt goed inzichtelijk wat de gevolg-
schade van een aanvankelijk beperkt probleem kan zijn en welke 
inspanning het zou vergen om de gevolgschade in een later stadi-
um te verhelpen. 

Zij wordt geïllustreerd met fotomateriaal, waaruit duidelijk de pro-
blemen en de mogelijke effecten en gevolgen blijken.

In de tabel hierna is de volgende rangschikking gebruikt:

 » problemen gerelateerd aan veiligheid (acuut)
 » problemen met vocht / lekkages (middellange termijn)
 » problemen met / gebreken aan voegwerk (middellange termijn)
 » problemen met funderingen (langere termijn)

Met behulp van een begeleidende tekst en foto’s wordt verduidelijkt 
hoe een aanvankelijk beperkt probleem zich, bij achterwege blijven 
van adequate maatregelen, verder zou kunnen ontwikkelen.
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FMEA – Veiligheid 
Loszittende stenen onderdelen en constructieve pro-
blemen

Effect

 » het gaat in eerste instantie om
 » bepaalde typen scheuren in architectonische elementen als 

lijsten, ornamenten, beeldhouwwerk
 » laagvorming in metselwerk
 » bepaalde scheurpatronen in met name hoge, slanke con-

structies in metselwerk van baksteen of natuursteen
 » het vervolg kan zijn het loskomen en omlaag vallen van loszit-

tende delen van metselwerk of natuursteen
 » en in ernstige gevallen het geraakt worden van voorbijgangers 

door loskomende onderdelen
 » in het slechtste geval kan het gaan om het instorten van com-

plete constructies, zoals bijvoorbeeld in het buitenland de af-
gelopen decennia is voorgekomen (kerktoren in Pavia (It), kerk 
in Noto (It), kerktoren in Meldert / Lummen (Be)).

‘Overall’-gevolgen zijn in dit verband kunnen zijn:

 » risico voor veiligheid van personen
 » materiaalverlies
 » verlies van monumentale waarden
 » verlies van de complete constructie of zelfs van (een deel van) 

het monumentaal gebouw
 » hoge kosten van reparatie, vervanging
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Loszittende / loskomende stenen onderdelen

Waterlijsten e.d. Natuurstenen beelden en 
ornamenten

Loskomende lagen van  
metselwerk

Losliggende elementen op 
grote hoogte

Roestend ijzer

Scheuren Losdrukken metselwerk Loskomen schollen metsel-
werk

In alle gevallen gevaar voor 
veiligheid van passanten

Scheurvorming (zwellende verbindingen)

Oude fabrieksschoorsteen Scheurvorming kan zijn ont-
staan door vorming van zwel-
lende verbindingen in mortel

Gevaar omliggende  
bouwwerken en passanten

VEILIGHEID
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FMEA – lekkages en overige vochtproblemen

Effect in geval van hout:

 » houtrot (lokale reparatie, vervanging nodig): kan zich gaan 
voordoen als gevolg van een hoog houtvochtgehalte; indien 
het houtvochtgehalte langere tijd boven ca. 21% ligt, zal hout-
rot optreden; hierbij is sprake van een vorm van schimmelaan-
tasting, die binnen één tot twee jaar tot compleet verlies aan 
samenhang kan leiden en waardoor het noodzakelijk kan zijn 
tot vervanging van het betreffende houten onderdeel over te 
gaan. Dat geldt voor de meeste wit- en bruinrot veroorzakende 
schimmels.

 » in het slechtste geval (‘worst case’) kan de huiszwam (serpula 
lacrimans) bij de aantasting zijn betrokken. Deze kan binnen 
ca. twee jaar een complete vloerconstructie aantasten, waar-
bij de schimmel zijn vochttoevoer van elders (bijvoorbeeld een 
lekkende goot) kan krijgen, zonder dat het vochtprobleem van 
oorsprong aan de vloerconstructie zelf gerelateerd is. In dat 
geval is dan ook uitvoerig nader onderzoek nodig naar bron(en) 
van vocht, (chemische) bestrijding van de zwam, gevolgd door 
grootschalige vervanging van aangetast hout en het verwijde-
ren en vervangen van pleisterwerk.

‘Overall’-gevolgen van alle in dit verband genoemde gebreken (ge-
relateerd aan lekkages / vochtproblemen) zijn:

 » materiaalverlies
 » verlies van monumentale waarden
 » comfortverlies/risico’s voor gezondheid
 » ongemak
 » verhoogde kosten van bestrijding, reparatie, vervanging
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Specificatie Gevolg Gevolg Gevolg

Lekkage goot gevolgd door 
houtrot in betimmering

Gescheurde dakpannen Onderliggende gording flink 
ingerot

Overlap leien was te gering 
(nb leien zijn hier verwijderd)

Gevolg vochtig dakbeschot en 
muurplaat binnenzijde

Achterstallig onderhoud aan 
schilderwerk, dakbedekking, 
goten en hwa’s

Houtrot Houtrot aan constructieve 
onderdelen

Houtrot, gepaard gaand met 
aantasting door huiszwam.
Gevolg: hout, ook deels niet 
aangetast, verwijderen, veelal 
chemisch bestrijden zwam, 
pleisterwerk verwijderen en 
vervangen. Vochtbestrijdende 
maatregelen noodzakelijk.

VOCHT EN LEKKAGES
Effect op hout en houtconstructies
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FMEA – lekkages en overige vochtproblemen

Effect op interieur, c.q. afwerking

 » vochtplekken (leidend tot ongemak, bestrijding nodig)
 » schimmelgroei (leidend tot ongemak, mogelijk tot effecten op 

gezondheid, bestrijding nodig)
 » zoutkristallisatie

 » uitbloei
 » hygroscopische vochtplekken (bestrijding, eventueel ont-

zouten en of maatregelen aan het binnenklimaat nodig)
 » verkruimelen, verpoederen, materiaalverlies (bestrijding, 

ontzouten, vervanging)

Effect op buitenmetselwerk

 » Vochtige plekken of zones
 » Zoutuitbloei (eventueel reinigen nodig)
 » Biologische groei (algen, mossen: verwijderen, reinigen nodig)

‘Overall’-gevolgen van alle in dit verband genoemde gebreken (ge-
relateerd aan lekkages / vochtproblemen) zijn:

 » materiaalverlies
 » verlies van monumentale waarden
 » comfortverlies/risico’s voor gezondheid
 » ongemak
 » verhoogde kosten van bestrijding, reparatie, vervanging
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VOCHT EN LEKKAGES
Effect op het buiten metselwerk

VOCHT EN LEKKAGES
Effect op het interieur c.q. de afwerking

Specificatie Gevolg Gevolg Gevolg

Gebreken metselwerk / voe-
gen

vochtplekken schimmels zouten

Specificatie Gevolg Gevolg Gevolg
Vocht - bealging

Hoge vochtbelasting gevel Gebrek hwa: Alggroei Visuele 
schade

Visuele schade Noodzaak tot wegnemen 
vochtbron, reiniging, behan-
deling algicide
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FMEA - gebreken aan voegwerk

Effect op voeg en metselwerk

 » verzanden voegwerk
 » hogere vochtbelasting metselwerk

 » meer kans op biologische groei
 » grotere kans op vochtdoorslag (bestrijden, vervangen no-

dig)
 » risico op vorstschade metselmortel (vervangen van deel 

van de metselmortel of vervangen metselwerk kunnen uit-
eindelijk nodig zijn)

 » uitvallen voegwerk
 » hogere vochtbelasting
 » indien op grote hoogte, is er zelfs sprake van een veilig-

heidsrisico 
 » mogelijk vorstschade in de metselmortel (vervangen mortel 

of vervangen metselwerk kunnen uiteindelijk nodig zijn)
 » aantasting van mortel en soms van steen (reparatie en soms 

vervanging kunnen nodig zijn; in alle gevallen is echter eerst 
onderzoek nodig naar de achterliggende oorzaak). Mogelijke 
verschijningsvormen zijn:

 » uitdrukken of uitvallen van de voeg (vervangen voegwerk is 
nodig)

 » verkruimelen metselmortel (diepe reparatie en vervanging 
mortel nodig)

 » bolstaan van het metselwerk (vervangen metselwerk nodig)
 » biologische groei: algen, mossen (verwijderen / reinigen en 

eventueel behandeling met algiciden) en hogere planten
 » zoutkristallisatie

 » verpoederen (bestrijden vochtbronnen, ontzouten, reparatie 
nodig)

 » loskomen lagen metselwerk (reparatie metselwerk nodig)

‘Overall’-gevolgen zijn in dit verband:

 » materiaalverlies
 » verlies van monumentale waarden
 » overlast
 » steiger- en bouwplaatskosten
 » verhoogde kosten van bestrijding, reparatie, vervanging
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GEBREKEN AAN VOEGWERK
Effect op voeg- en metselwerk

Specificatie Gevolg Gevolg Gevolg

Voegwerk verzand

Begroeiing in muurwerk

Uitvallen met probleem aan 
metselmortel

Vorstschade metselmortel Vorstschade metselmortel Diep vervangen metselmortel 
tot volledig vervangen aange-
taste delen metselwerk

Incompatibiliteit en problemen 
aan de steen

Effect metselwerk, bij zouten Noodzaak tot hervoegen, 
ontzouten
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FMEA - funderingsproblemen

Effect

 » scheuren, en op den duur ook scheefstanden en bijvoorbeeld 
overlast door aflopende vloeren in gebouwen

 » lekkages (vochtproblemen) bij doorgaande scheuren in mas-
sief metselwerk

 » uiteindelijk noodzaak tot funderingsherstel

‘Overall’-gevolgen zijn:

 » ongemak
 » verlies van monumentale waarden
 » overlast
 » verhoogde kosten van reparatie, vervanging

FUNDERINGSPROBLEMEN

Specificatie Gevolg Gevolg Gevolg

Ongelijkmatige zetting van 
twee delen van een gebouw, 
zichtbaar door de knik in de 
lintvoegen onder het meest 
rechtse raam

In dit soort gevallen is sprake 
van een al langer bestaande 
of langzaam gegroeide situ-
atie, waar geen accuut ingrij-
pen nodig is; wel is monitoren 
van het verloop wenselijk

Ongelijkmatige zetting, met 
name zichtbaar door de sche-
ve positie van de natuurste-
nen raamdorpel(s)

In dit soort gevallen is sprake 
van een al langer bestaande 
of langzaam gegroeide situ-
atie, waar geen accuut ingrij-
pen nodig is; wel is monitoren 
van het verloop wenselijk
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Bijlage 3 – Interviews

Doel van de interviews was om een betere indruk te krijgen van 
hoe in de monumentenwereld tegen Monumentenwacht wordt aan-
gekeken. 

Als onderlegger voor de gesprekken zijn 10 vragen geformuleerd, 
namelijk:

1. Hoe kent u MW?
2. Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
3. Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Over-

bodig
4. Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige 

andere organisatie die u kent?
5. Wat is de relatie architect – MW
6. Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssyste-

men moeten / kunnen zijn?
7. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
8. Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een 

toegevoegde waarde?
9. Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen wor-

den?
10. Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoe-

ren?

Er zijn interviews gehouden met de stichting ERM (Erkende Res-
tauratiekwaliteit Monumentenzorg), een restauratie-architect, een 
verzekeringsmaatschappij, een restauratie-aannemer, een over-
heidsvertegenwoordiger en een monumenteigenaar. 

De interviews zijn niet beperkt tot personen, die uit Brabant afkom-
stig of in Brabant werkzaam zijn. Er is bewust gekozen voor een 
breder perspectief, van waaruit kan worden teruggekoppeld naar de 
situatie in Noord-Brabant. 

Hierna worden de antwoorden op de vragen compleet weergege-
ven.
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Interview met Walter de Koning, directeur van de Stichting ERM, 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten. 

1.Hoe kent u MW?
Voornamelijk indirect. In directe zin via inbreng door vertegenwoordigers 
Monumentenwacht in URL begeleidingscommissies.

2.Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
Visuele inspecties staat van onderhoud

3.Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Overbodig
Nuttig is de huidige kernactiviteit (zie hierna)

4.Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige andere 
organisatie die u kent?
Nee, MW vult duidelijk een niche-markt in en dat is heel belangrijk

5.Wat is de relatie architect – MW
……….

6.Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssystemen moeten 
/ kunnen zijn?
Het zou op zich goed passen bij het werk en imago van de MW, als men 
kennis en kwaliteit borgt via een kwaliteitssysteem. Dat kan via een kwali-
teitsmanagementsysteem (kwaliteit van het managen) of via een kwaliteits-
systeem dat is gebaseerd op het borgen van de kwaliteit van de inspecties 
zelf (de output) en de inspecteurs. 
Hierbij zou een kwaliteitssysteem gericht op het borgen van output en ken-
nis de voorkeur verdienen. Mogelijkheid is ook het door Monumentenwacht 
werken volgens een inspectie-richtlijn (TIS: Technical Inspection Service) 
zoals bijvoorbeeld RWS die ook inzet; deze gaat echter heel ver en heeft 
in principe ook betrekking op diagnosestelling en dergelijke. Dit gaat verder 
dan de normale Monumentenwacht-activiteiten, vergt meer kennis en heeft 
ook een potentie van aansprakelijkheid bij verkeerde diagnose.

7.Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
Toegevoegde waarde ligt in het huidige profiel van Monumentenwacht (on-
dersteunend aan de eigenaar, onafhankelijk van marktpartijen, niet com-
mercieel, misschien zelfs wel ideëel), dat en tegelijk niet bedreigend is voor 
architecten en adviseurs en waarbij sprake is van een duidelijke vertrou-
wensrelatie met de monumenteigenaar. Het gaat dus om een niche met 
duidelijk toegevoegde waarde.

8.Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een toegevoeg-
de waarde?
Ja, zie hierboven.

9.Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen worden?
………

10.Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoeren?
Een duidelijk profiel op een smalle plek is beter dan een ‘bleek’ profiel op 
een brede basis. De huidige niche-plek van de Mw is een goede plek, wees 
zeer voorzichtig met uitbreiden. Beter geen dieper- of verdergaande taken, 
die betaald moeten worden. Dan vervalt het onderscheid met een gewoon 
bureau op commerciële basis. Er zou kritiek kunnen komen van en ook 
oneerlijke concurrentie kunnen ontstaan met adviseurs, wanneer Monumen-
tenwacht haar taken uitvoert vanuit de gesubsidieerde kern. Bovendien zou 
een adviesrol de onafhankelijke positie van Monumentenwacht geweld kun-
nen aandoen, terwijl dat juist een kernwaarde is. Subsidie door de overheid 
is bovendien alleen mogelijk in de niche die nu wordt ingevuld.
Wel zou uitbreiding van de taken mogelijk zijn door op andere gebieden een 
zelfde niche te vinden; bijvoorbeeld op het gebied van interieurs of groene 
monumenten.
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Interview met Job Roos, architect Braaksma – Roos Architecten 
en voorzitter VWAR, Vereniging van Architecten Werkzaam in de 
Restauratie.

1.Hoe kent u MW?
Uit de praktijk. Rapporten door MW gemaakt voor monumenteigenaren vor-
men een goed uitgangspunt voor het werk van de architect, werkzaam in de 
restauratie.

2.Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
Inspectie en signaleren van problemen; met name ook op moeilijk bereik-
bare plaatsen; aangeven van de conditie of staat van conservering (goed, 
redelijk, matig, slecht). En tenslotte: het uitvoeren van noodreparaties.

3.Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Overbodig
Overbodig, of zelfs fout zijn adviseren en het maken van onderhouds- en 
restauratieplannen.

4.Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige andere 
organisatie die u kent?
De oorspronkelijke kernactiviteit niet.
De in sommige provincies (o.a. Zeeland) geconstateerde advisering is over-
lappend met de activiteiten van de monumentenadviseurs (al dan niet ver-
bonden aan een architectenbureau).

5.Wat is de relatie architect – MW
In principe is MW de signalerende instantie, de architect de adviserende 
en ‘uitvoerende’. Bij uitbreiding van het werkveld van MW dreigt een span-
ningsveld te ontstaan.

6.Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssystemen moeten 
/ kunnen zijn?
De wijze van opname en monitoren door MW gebeurt volgens een bepaalde 
standaard (mogelijk het volgen van een checklist). Dit zou in principe goed 
in een richtlijn voor het uitvoeren van inspecties kunnen worden vastgelegd. 
Daarbij mag (het belang van) de ervaring en expertise van de individuele 
inspecteur echter niet onderschat worden.

7.Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
Dat is juist de signalerende functie en de mogelijkheid snel in te grijpen. De 
ervaring van personen die het gebouw goed kennen dan wel begrijpen. Dus 
de visuele waarneming op basis van adequaat inzicht staat centraal.
De stap naar interpretatie, diepergaand onderzoek en advies zou niet moe-
ten worden gezet door MW.

8.Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een toegevoeg-
de waarde?
Zeker, een zich progressief ontwikkelend probleem wordt daardoor gecon-
stateerd, zodat ook daarop adequaat kan worden ingegrepen.

9.Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen worden?
Via het opleiden van jonge mensen, o.a. via ‘training on the job’.
Het effect cq het nut van MW zou kunnen worden vergroot door het beschik-
baar maken van de databank van schadepatronen waarover MW zou moeten 
beschikken, alsmede door de staat van het NL erfgoed te evalueren op basis 
van de inspectie-gegevens. (NB – RvH: Erfgoed monitor in Noord-Brabant).

10.Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoeren?
Geen; blijf bij de kernactiviteit.
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Interview met de verzekeringsmaatschappij Donatus, die het groot-
ste deel van de Nederlandse kerkgebouwen verzekerd. Gesprek 
vond plaats in Rosmalen, met de heren Alphons van der Voorn (be-
stuursvoorzitter) en Simon Kadijk (directeur).

1.Hoe kent u MW?
Via klanten van de verzekeringsmaatschappij. Bij de start van een verze-
kering kan het zijn dat er al een rapport van MW ligt, dat de staat van con-
servering van het gebouw beschrijft; dat vormt voor Donatus een welkom 
uitgangspunt; Donatus heeft daarnaast ook eigen inspecteurs in dienst, die 
zaken als de staat van conservering, maar ook de herbouwwaarde van een 
gebouw bepalen.
Van de katholieke kerken in Nederland is meer dan 99% en van de religieu-
ze gebouwen in het algemeen ca. 80% bij Donatus verzekerd. 
Mocht dat nog niet het geval zijn, zal Donatus monument-eignaren altijd 
adviseren om Monumentenwacht te gaan inschakelen voor het regelmatig 
uitvoeren van inspecties. Donatus is bijzonder gebaat bij monumenten met 
een goede staat van onderhoud.

2.Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
Voor zover bekend gaat het om jaarlijkse of tweejaarlijkse inspecties, waar-
bij ook kleine gebreken, zoals losliggende dakpannen, worden hersteld.

3.Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Overbodig
De bovengenoemde activiteit is zeker nuttig. Of er eventueel ‘overbodige’ 
activiteiten zijn kan niet door Donatus worden beoordeeld.

4.Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige andere 
organisatie die u kent?
In zekere zin zijn de activiteiten van MW overlappend met die van de eigen 
inspecteurs van Donatus, hoewel het waarschijnlijk beter is te spreken van 
aanvullend. De inspecteurs van Donatus doen namelijk hun werk alleen van-
af de grond, waar MW ook inspecties op daken en in goten uitvoert.
Mogelijk overlapten de activiteiten van MW enigszins die van de vroegere 
Bisschoppelijke Bouwbureaus en die van de SBKG (Stichting Behoud Ker-
kelijke Gebouwen).

5.Wat is de relatie architect – MW
Hier heeft Donatus geen inzicht in.

6.Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssystemen moeten 
/ kunnen zijn?
Niet aan de orde geweest. (Geen mening …).

7.Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
Toegevoegde waarde ligt in o.a. de regelmaat (het herhaald terugkomen), 
de lage kosten en het feit dat MW een geaccepteerd instituut is dat boven-
dien onafhankelijk is.

8.Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een toegevoeg-
de waarde?
Zeer zeker, zoals al onder pt. 7 aangegeven

9.Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen worden?
In het gesprek kwam naar aanleiding van het onderzoek dat TU Delft uitvoert 
aan de orde dat verschillende rapporten een onderling afwijkende scha-
determinologie hanteerden. Ook in het kader van het gebruik dat Donatus 
maakt van MW rapporten, wordt eenduidige terminologie belangrijk geacht.

10.Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoeren?
Het geven van kostenramingen voor de door MW als noodzakelijk genoem-
de onderhoudswerkzaamheden zou een nuttige aanvulling zijn.
Voor het overige moet MW er voor zorgen onafhankelijk en daarmee be-
trouwbaar te zijn en te blijven.
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Interview met Boudewijn de Bont, directeur Nico de Bont bv, voor-
malig voorzitter van de Vakgroep Restauratie. Voorafgaand stelt hij: 
‘Monumentenwacht is in de Nederlandse situatie buitengewoon van 
belang in het proces van instandhouding van onze monumenten en 
historische gebouwen, als instantie die onafhankelijk is en los van 
de markt staat’.

1.Hoe kent u MW?
Uit het ‘veld’, namelijk via monumenten waaraan door Nico De Bont gewerkt 
wordt. De ervaring is dat in zo’n 80% van de monumenten waaraan door 
Nico De Bont wordt gewerkt een MW rapport voorhanden is. 

2.Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
Het inspecteren van monumenten om te rapporteren over de staat van on-
derhoud. Verder het adviseren inzake noodzakelijk onderhoud en het even-
tueel doorverwijzen i.v.m. verder onderzoek.

3.Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Overbodig
Het uitvoeren van de visuele inspecties en het rapporteren daarvan, zoals 
beschreven onder pt. 2 is nuttig en noodzakelijk. Het maken van restaura-
tieplannen en het begeleiden van de uitvoering, zoals door sommige pro-
vinciale monumentenwachten wordt gedaan, is overbodig, sterker nog het 
ondermijnt de onafhankelijke positie van monumentenwacht. Overigens lijkt 
MW in de provincie Noord-Brabant zich hier duidelijk van bewust en worden 
alleen de genoemde (kern)activiteiten uitgevoerd.

4.Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige andere 
organisatie die u kent?
De eigen organisatie van Nico de Bont doet bij een concrete restauratie-
opgave de inspectie over. In die zin is er sprake van een zekere overlap. 
Echter de MW rapportage vormt een bijzonder nuttige onderlegger. De eigen 
inspectie heeft te maken met het bepalen van de exacte omvang van uit te 
voeren werkzaamheden en het uitsluiten van mogelijke risico’s en ligt aan 
de basis van de eigen onderhouds- of restauratievisie bij de aanpak van een 
concreet historisch gebouw. 

5.Wat is de relatie architect – MW
Voor (in dit geval) de aannemer vormt de rapportage van MW een gedegen 
uitgangspunt.

6.Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssystemen moeten 
/ kunnen zijn?
De database gevormd door alle individuele opnames van MW zou gebruikt 
kunnen worden om een betere indruk te krijgen van niet alleen de staat van 
onderhoud van de Nederlandse monumenten (dat gebeurt nu al op Provin-
ciaal niveau d.m.v. de Monumentenmonitor) maar zou aanvullend gebruikt 
kunnen worden om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de performan-
ce van uitvoerende bedrijven. Wanneer daar in het juiste perspectief naar 
wordt gekeken, d.w.z. met inachtneming van eventueel door de monument-
eigenaar opgelegde beperkingen en uitgangspunten, kan een goede indruk 
worden verkregen van de kwaliteit van de uitvoerende bedrijven. Dit zou 
weer zijn invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld de inhoud of procedures 
in ERM richtlijnen.

7.Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
Die ligt vooral in het monitoren, het herhaald vaststellen van de staat van 
onderhoud, waardoor eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd wor-
den. Daarnaast het feit dat inspecties ook worden uitgevoerd op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Daarbij is de huidige diepgang van de rapportages 
voldoende.
De toegevoegde waarde is groot, maar voorwaarde om dat zo te houden is 
dat de rol van MW helder blijft.

8.Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een toegevoeg-
de waarde?
Jazeker, zie hierboven. Bovendien zijn op basis hiervan voor het beleid van 
provincies en centrale overheid belangrijke zaken rond restauratie- en on-
derhoudsbehoefte helder te krijgen.



70

B
ijl

ag
en

9.Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen worden?
De rapporten van MW zijn signalerend, deskundig en principe voor restau-
ratie-aannemers en –architecten helder en kwalitatief voldoende. Nog con-
cretere inspectie en rapportage van de prestatie van individuele bouwdelen, 
bijvoorbeeld op basis van de NEN 2767, lijkt me te ver gaan. Het is de vraag 
zo’n norm voldoende recht doet aan de speciale status van monumenten. Er 
is een zeker risico dat de staat als geheel als voldoende wordt beoordeeld 
terwijl tegelijkertijd bepaalde v.w.b. cultuurhistorische waarde zwaarwegen-
de onderdelen met een slechte staat tussen wal en schip dreigen te raken.
Voor de monument-eigenaar moet wellicht het doel en de toepasbaarheid 
van het rapport worden verduidelijkt: het gaat met name om het signaleren; 
het vormt niet de basis voor het maken van een offerte door de aannemer.

10.Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoeren?
Type taak en rol van MW zouden niet verder moeten worden uitgebreid. Pas 
met name op met het maken van plannen voor ingrepen en het begeleiden 
van uitvoering: dan zou vervolgens het ‘eigen’ werk moeten worden beoor-
deeld bij de volgende inspectie.
Verbreding van de activiteiten naar b.v. interieur en landschap, maar dan op 
basis van dezelfde uitgangspunten (visuele inspectie), kan wel een nuttige 
uitbreiding zijn.
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Interview met Marion Koelstra, adviseur bouwkunde bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed en werkzaam in de regio Noord-
West, deel Zuid- en Noord-Holland.

1.Hoe kent u MW?
MW is bekend ‘vanuit het veld’, binnen de RCE werkzaamheden. Dat bete-
kent enerzijds via hun (inspectie/bouwtechnische opnamerapporten, ander-
zijds soms ook via ontmoetingen op locatie.
De MW rapporten zijn vaak een belangrijk onderdeel, om de bouwtechni-
sche staat van het monument te beoordelen, van een subsidieaanvraag en 
van een financiële eindverantwoording bij een restauratie, 

2.Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
De hoofdtaak van MW is het uitvoeren van inspecties en klein onderhoud 
aan monumenten (van lokaal vervangen van enkele kapotte pannen, het 
verwijderen van bladeren, die een hwa blokkeren, tot het dichten van een 
lekkage). En geeft informatie over de bouwtechnische staat en de noodza-
kelijk uit te voeren werkzaamheden (in een planning over meerdere jaren), 
ten behoeve van het behoud van het monument. 

3.Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Overbodig
Het visueel ter plaatse inspecteren op zich is uiterst nuttig. Echter bij slecht 
bereikbare plaatsen kan vaak ook al met behulp van een verrekijker een 
goede indicatie van de bouwtechnische staat verkregen worden. Het is niet 
altijd nodig om over dakvlakken en door goten te lopen; het risico daarbij is 
namelijk dat juist door het belopen schade ontstaat aan bv. leibedekking en 
zinken en loden soldeernaden. 
Bovendien leidt de wens tot inspectie van dichtbij zoals op daken, torens en 
koepels tot een overvloed aan vaak overbodige en ontsierende dakhaken 
en ogen: bijvoorbeeld bij smalle torenspitsen en ronde koepels zijn ze do-
minant zichtbaar en vaak overbodig omdat een inspectie ook eenvoudig met 
een verrekijker kan worden uitgevoerd. 

4.Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige andere 
organisatie die u kent?
Architecten en monumentenadviesbureaus doen soms deels overlappende 
activiteiten op het gebied van inspectie van panden (hierbij zou je kunnen 
stellen dat de anderen zich op het MW terrein bewegen). 
In andere gevallen lijkt MW zich te bewegen op het terrein van andere or-
ganisaties: bij het indienen van subsidieaanvragen (bv. BRIM, meerjaren 
onderhouds plannen) doen sommige MW-organisaties werk dat overlapt 
met dat van b.v. architectenbureaus (..). Een voorbeeld van een dergelijke 
organisatie is ‘Groot-Holland’, een organisatie, die weliswaar officieel is af-
gesplitst van MW Noord-Holland, maar er bestaat in het veld toch onduide-
lijkheid over de relatie met MW.

5.Wat is de relatie architect – MW
Als een MWrapport is opgesteld, maken de meeste architecten gebruik van 
het rapport van MW en vermelden dat ook (..) en voegen dit toe aan de 
subsidie aanvraag. Soms wordt er zonder verwijzing gebruik van gemaakt 
of doet een architectenbureau het inspectiewerk geheel over. Of in het geval 
een MWrapport niet is opgesteld (bv. geen MW-abonnement).

6.Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssystemen moeten 
/ kunnen zijn?
Enerzijds zal MW steeds meer en beter kennis moeten nemen van wat wordt 
gesteld in URL’s en BRL’s, zoals gemaakt onder verantwoordelijkheid van 
organisaties als ERM, en van brochures/informatiebladen van de RCE.
Anderzijds zou het wellicht goed zijn wanneer de inspectie-methodiek van 
MW en de eisen aan de rapportage in een kwaliteitssysteem zouden worden 
vastgelegd.

7.Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
De toegevoegde waarde ligt vooral in het vroegtijdig constateren van (klei-
ne) problemen en gebreken, die tot grote gevolgen kunnen leiden.
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8.Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een toegevoeg-
de waarde?
Zeker. De inspecties geven in eerste instantie belangrijke informatie over de 
bouwtechnische staat van het monument en de herhaalde inspecties ( jaar-
lijkse of twee jaarlijkse) zijn noodzakelijk om de conditie van het monument 
te monitoren om tijdig maatregelingen te kunnen nemen, om het behoud/de 
instandhouding van het monument te waarborgen. 
En de inspecties zijn de basis voor een subsidie-aanvraag en de controle 
daarna op de uitvoering van uitgevoerde maatregelen zijn uiterst waardevol.

9.Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen worden?
Door het beter onderkennen van acuut gevaarlijke situaties en het waar-
schuwen daarvoor voor zowel exterieur als interieur: b.v. niet alleen aange-
ven dat er roestvlekjes in een stucplafond zitten, maar ook dat de metalen 
ophanging vrijwel is doorgeroest en het plafond omlaag zou kunnen komen.
(Ps. het rapport wordt gemaakt in opdracht van en is eigendom van de ei-
genaar. Het stimuleren van het uitvoeren van de noodzakelijke inspectie is 
zinvol (bv. d.m.v. een MW-abonnement). 

10.Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoeren?
Werkzaamheden op het gebied van interieur en dan met name de techni-
sche staat van interieurafwerkingen zoals muur- en plafondschilderingen en 
vloeren worden van groot belang geacht. Daarnaast verdienen (roerende) 
objecten in het interieur de aandacht.
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Interview met de heer Jan-Hein Sloesen, eigenaar van een monu-
mentale woning in Geertuidenberg, gelegen in de directe nabijheid 
van de Geertruidskerk. Het pand dateert van de jaren 1532-1560.

In de 20e eeuw had het pand o.a. enkele winkel-bestemmingen. 
De heer Sloesen bewoont het pand sinds 2008, nadat het door de 
vorige eigenaar grondig was gerestaureerd en in oorspronkelijke 
staat teruggebracht.

Het pand wordt jaarlijks geïnspecteerd door MW.

1.Hoe kent u MW?
Bij de aankoop van het pand in 2008 wilden we een aankoopkeuring laten 
doen. Er bleken echter geen instanties die iets dergelijks voor een mo-
nument konden uitvoeren. Wel kwamen we terecht bij Monumentenwacht 
Noord-Brabant, welke echter ook aangaf geen aankoopkeuringen te kunnen 
doen. MW had echter wel inspectierapporten gemaakt voor de toenmalige 
eigenaar. Deze stelde de rapporten graag beschikbaar en dit vormde de 
eerste positieve kennismaking met MW. Die positieve kennismaking vormde 
weer aanleiding tot voortzetting van het abonnement.

2.Welke activiteiten ontplooit MW volgens u?
MW voert inspecties uit, gericht op de staat van conservering van het pand. 
Verder voeren ze klein onderhoud en reparaties uit, wanneer ze tijdens een 
inspectie kleine gebreken aantreffen, zoals kapotte dakpannen en dergelij-
ke.
Tenslotte doen ze ook aan voorlichting, direct naar de monumenteigenaar 
en bijvoorbeeld ook tijdens de tweejaarlijkse Restauratiebeurs. Overigens 
bestaat bij mij het idee dat MW Noord-Brabant ook een voorbeeldfunctie 
heeft, zowel binnen Nederland, voor andere provincies, als voor buitenland-
se MW organisaties.

3.Welke van de activiteiten vindt u: Noodzakelijk-Nuttig-Overbodig
Noodzakelijk en nuttig zijn het constateren van relatief kleine problemen die 
grote gevolgen kunnen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de inspecties die 
MW jaarlijks uitvoert en de daaruit voortkomende adviezen, mij intussen al 
veel geld hebben bespaard.
Ik ken eigenlijk geen activiteiten die mij overbodig voorkomen.

4.Zijn de activiteiten van MW overlappend met die van enige andere 
organisatie die u kent?
Voor zover mij bekend niet.

5.Wat is de relatie architect – MW
Daar kan ik niet zoveel over zeggen. 

6.Wat zou volgens u de relatie van MW met kwaliteitssystemen moeten 
/ kunnen zijn?
In formele zin kan ik daar weinig over zeggen. Wel wil ik opmerken dat naast 
professionele kwaliteit de inspecteurs in mijn ogen ook persoonlijke integri-
teit en communicatief optreden als ‘kwaliteit’ dienen te bezitten. Dat is mijns 
inziens bij de inspecteurs van MW Noord-Brabant die hier in de afgelopen 7 
jaar zijn geweest, in ruime mate het geval.

7.Wat is volgens u de toegevoegde waarde van MW?
Dat is volgens mij vooral het voorkomen van onnodige uitgaven en onder-
houd.

8.Hebben de herhaalde inspecties van MW (monitoren) een toegevoeg-
de waarde?
Door de jaarlijkse controles zien de inspecteurs ook de kwaliteit van de uit-
gevoerde onderhoudswerkzaamheden en de daarbij toegepaste materialen; 
dat is uitermate zinvol voor mij als eigenaar en bovendien leek op technisch 
gebied. 
Ook het feit dat er zo nodig herhaald wordt gewezen op een nog bestaand 
gebrek vormt voor mij als eigenaar een belangrijke en nuttige stok achter 
de deur.

9.Hoe zou de kwaliteit van MW verder verbeterd kunnen worden?
Eigenlijk zou MW meer aan publiciteit mogen doen, zodat meer mensen we-
ten wat de MW-activiteiten aan positiefs opleveren. Een publiciteitsfilm door 
bijvoorbeeld Omroep Brabant zou er toe kunnen leiden dat meer mensen 
en zeker monumenteigenaren er toe worden bewogen het werk van MW te 
ondersteunen.
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10.Welke andere taken zou MW nog kunnen / moeten uitvoeren?
Activiteiten rond interieur en afwerkingen binnen historische gebouwen; 
maar daarvan is mij bekend dat MW Noord-Brabant die activiteiten al sinds 
enige tijd heeft opgepakt.
Verder zou een onpartijdige organisatie als MW misschien wel kunnen advi-
seren over wat monumentale panden nu eigenlijk ‘kunnen hebben’ wanneer 
wordt gedacht over nieuwe functies en herbestemming: wat kan, zonder dat 
de monumentale waarde geweld wordt aangedaan.
Als monument eigenaar heb ik regelmatig behoefte aan het fysiek kunnen 
zien van (historische) materialen of materialen ten behoeve van restauratie. 
Dat is nu eigenlijk nergens mogelijk, ook niet bij de RCE. Wellicht zou MW 
hier een rol kunnen spelen en ook niet-commercieel en onpartijdig advies 
kunnen geven over de toepassing.
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