
MONUMENTEN 
19 NOVEMBER 2018 



SPREKERS / Programma  

1. Welkom & inleiding   
 

2. Instandhoudingsverplichting | Belang van onderhoud 
Annemiek van der Made en Maarten Raaijmakers 
 

3. Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg - 
Walter de Koning 
 

4. Pauze 
 

5. De Groene Grachten - Jille Koop 
 

6. Het Nationaal Restauratiefonds - Remco Vos 
 





INLEIDING 

◦ Besluit college B&W en gemeenteraad 
◦ Quick scans (plan van aanpak) 
◦ Uitvoering in 3 jaar 
◦ Objecten gemeente vrijwel allemaal geïnventariseerd 

(vestingwerken en rijksmonumenten in gemeentelijke 
bezit, Fort Sabina)  

 
 
  



WAT DOET GEMEENTE MOERDIJK? 

◦ Moerdijks Restauratiefonds (zie presentatie NRF) 
◦ Legesverordening 2018-verlaging leges om onderhoud 

te stimuleren 
◦ Stimuleringsregeling (duurzaamheid, 

levensloopbestendig en veilig)  
◦ Door Energiek Moerdijk 
 



WAT IS NOG NODIG? 

Gemeentelijk beleid voor aanbrengen van 
zonnepanelen bij monumenten en het beschermde 
stadsgezicht Willlemstad.  
 
 
 



DUURZAAMHEID 

◦ Veel initiatieven zoals: 
◦ Verduurzaming Fort Sabina 
◦ Warmtepomp in gebouw heemkundekring 

Willem van Strijen 
 

◦ Collectieve zonneweide nabij vesting Willemstad 
(initiatiefnemer Martin Buil)  

 





INSTANDHOUDINGSVERPLICHTING  
 
ANNEMIEK VAN DER MADE  
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 QUICKSCAN 

◦ Toelichting instandhoudingsplicht en quick scans 
◦ Belang onderhoud | Maarten Raaijmakers 

 
 
 
 



HOE GAAT EEN QUICKSCAN? 

◦ Overleg aan de keukentafel 
◦ Maken van foto’s van buitenzijde 
◦ Bouwkundige inspectie (toets aan Bouwbesluit 

bestaande bouw) 
◦ Eventueel foto’s binnenzijde, zeker bij bijzondere 

interieurs (rijksmonument) 
 



QUICKSCANS - VERVOLG 

◦ Doel: voorkomen van handhavingsprocedures 
◦ Na 155 quickscans: evaluatie en beoordelen of 

planmatige onderhoudsinspecties nodig zijn 
 

◦ Mogelijk vervolg: aanvraag omgevingsvergunning 
 



BELANG VAN ONDERHOUD 
 
MAARTEN RAAIJMAKERS 
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   HET BELANG VAN ONDERHOUD 



   HET BELANG VAN ONDERHOUD 

1. Waarom voor de gemeente monumenten-
onderhoud zo belangrijk is 

2. Waarom onderhoud aan uw monument voor uzelf 
van belang is 

3. Wat is belangrijk om te weten bij onderhoud plegen 
aan een monument 

 
 



   HET BELANG VAN ONDERHOUD 

1 Waarom voor de gemeente monumenten-
 onderhoud zo belangrijk is 

 

◦ Voor gemeente is kwaliteit van het stadsbeeld van belang voor 
leefbaarheid, stadsbeeld en veiligheid 

◦ De toeristische aantrekkelijkheid van de vesting is voor de 
gemeente én de inwoners een groot belang  

◦ Behoud is belangrijk bij historisch materiaal  
◦ Gemeente moet toezien op wettelijke verplichtingen bij 

onderhoud 



   HET BELANG VAN ONDERHOUD 

2. Waarom onderhoud aan uw monument voor 
 uzelf van belang is 

 

◦ Voorkomen is beter dan vervolgschades genezen 
◦ Behoud is belangrijk bij historisch materiaal  
◦ Bijhouden is veel goedkoper dan uiteindelijk moeten vervangen 
◦ Spreiden van uw onderhoud is handig: onderhoudsplanning 
◦ De monumentenwacht kan daarbij helpen 
◦ De waarde van uw pand en de kwaliteit van uw buurtbeeld 

worden beiden beïnvloed door de staat van het onderhoud  



Hoogste tijd maar 
nog wel oplosbaar en 
ook … betaalbaar 
 

Te laat,  dus alleen 
vervangen helpt nu 
en dus …duurder 
 

   HET BELANG VAN ONDERHOUD 



Slechte kozijndelen dus 
alles maar vervangen? 
 

Of toch deelreparatie met 
behoud van materiaal ? 
 

   HET BELANG VAN ONDERHOUD 



   HET BELANG VAN ONDERHOUD 

3. Wat is belangrijk om te weten bij onderhoud 
plegen aan een monument 

 

◦ Waaraan pleeg je onderhoud bij een pand ? 
◦ Wie kan mij daarbij helpen of kan ik alles zelf ? 
◦ Wat is onderhoud en wat is wijziging ? 
◦ Wat vraagt een vergunning en wat kan ook vergunningsvrij zijn ? 
◦ Indien een vergunning nodig is, wat kan de 

monumentencommissie dan voor mij betekenen ?  

 
 



PROGRAMMA / ALGEMEEN 

◦ Opbouw vervolg van de avond 
◦ Vragen tijdens en na afloop  
◦ Foldermateriaal 
◦ Restauratiewijzer 

 
 



TOT SLOT  

◦ Nieuwe monumentencommissie met ingang van 
1-10-2018 

◦ Medewerking gevraagd aan Open 
Monumentendag. Openstelling van 
rijksmonumentale woonhuizen in Willemstad 

Monumentenschildjes   
 
(aanvragen bij  
Defie Dierks, betaald  
en geregeld door  
gemeente Moerdijk) 

 
 

 



STICHTING ERKENDE RESTAURATIEZORG 
MONUMENTENZORG  
 
WALTER DE KONING 
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Onderhoud van monumenten 

 
 

 

19 november 2018 



   

 

 

• Isoleren: doe het goed - of doe het niet  

 

• Uitvoeringsrichtlijnen en vakmanschap  

 

 

• Walter de Koning / stichting ERM  



ISOLEREN:  

DOE HET GOED -- OF DOE HET NIET  

Isoleren: wat gebeurt er dan eigenlijk 

• Inpakken gebouw om warmteverlies te beperken 

• Natuurlijke ventilatie verdwijnt (grotendeels) 

• Vochthuishouding verandert 

 

 



ISOLATIEFOUTEN 

Oorzaken 

Koudebruggen 

Gebrekkige ventilatievoorziening 

Damprem ontbreekt of verkeerd aangebracht 

Isolatie binnenzijde wanneer niet geschikt (monumenten) 

 

Gevolgen 

Vocht in gebouwconstructie 

Houtrot 

Schimmels en zwammen 

Ongezond binnenklimaat 

 



VOCHT IN ISOLATIE 



VOCHT IN DAKBESCHOT 



HOUTROT KOZIJN 



SCHIMMELS / ZWAMMEN HOUT 

 



SCHIMMELS / ZWAMMEN HOUT (2) 

 



SCHIMMELS / ZWAMMEN STEEN 

 



UITVOERING 

Uitvoering onderhoud kan vaak beter:  

• Veel klein bouwkundig onderhoud  kwalitatief onder de maat  

• Isoleren zonder kennis van het gebouw  

• Te weinig toezicht / begeleiding mbt correcte uitvoering van 

onderhoud  

 







UITVOERINGSRICHTLIJNEN VERBINDEN  

URL-en basis voor onderwijs  

• Vakopleidingen   

• Erfgoedcursussen 

URL-en in de werkvoorbereiding  

• Model-Restauratiebestek  

 

Overheidsbeleid   

• Platform monumententoezicht en website www.Monumententoezicht.nl 

• Verordeningen en subsidies  



KEUZES VOORAF MAKEN …… 

MET HULP RESTAURATIELADDER   

Verwarring in later stadium betreft vaak (te) impliciete  

keuzes  

• duidelijke keuzes vooraf door opdrachtgever zijn belangrijk  

• maar wat betekent zo’n keuze eigenlijk in het werk?  

 
Restauratieladder 

1. Conserveren  

2. Repareren  

3. Vernieuwen a. kopiëren 

b. imiteren 

c. Verbeteren  













WWW.STICHTINGERM.NL  

 

- Uitvoeringsrichtlijnen  

- Erkende bedrijven  

- Publicaties  

- Vragen  

http://www.stichtingerm.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
http://www.stichtingerm.nl/


PAUZE  
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VESTING WILLEMSTAD 
19 NOVEMBER 2018 



DE GROENE GRACHTEN  
 
JILLE KOOP  
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“Als een eeuwenoud pand duurzaam 

kan, dan kan het toch overal?” 
Wubbo Ockels (1946 – 2014) 





www.degroenemenukaart.nl 
 



www.degroenemenukaart.nl 
 



www.degroenegrachten.nl 
 

Mauritskade 64 
1092 AD Amsterdam      

info@degroenegrachten.nl  



NATIONAAL RESTAURATIEFONDS  
 
REMCO VOS 
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Een monument in Moerdijk 
restaureren en verduurzamen?  
  
Het Restauratiefonds helpt .                               

            



• 

Wie zijn w ij? 

• Onze missie: alle 

monumenten 

springlevend 

• Al meer dan 30 jaar de 

f inancier voor 

monumenteigenaren 

• Kennis- en 

f inancieringspartner bij 

herbestemmen van 

monumentaal vastgoed.  

 

17 september 2018 gemeente Moerdijk 55 

151124-restauratiefonds-corporate_720p.mp4


• 

Wij zetten ons elke dag in voor ons erfgoed 

56 17 september 2018 gemeente Moerdijk 

Al meer dan 10.000 f inancieringen 

verstrekt voor  

 

1. Restauratie 

2. Onderhoud 

3. Duurzaamheid 

4. Herbestemming 



• 

Rijksmonumenten  

Restaureren 

• Restauratiefonds-hypotheek 

• Rente 1 of 1,5 % 

• Belastingdienst 

 

Verduurzamen 

• Duurzame Monumenten- 
Lening 

• Rente 1 of 1,5 % 

• Verklaring adviseur/installateur 
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• 

Gemeentelijke monumenten 

Restaureren 

• Moerdijkse Restauratiefonds-
hypotheek 

- Rente 1,5 % 

- Maximaal € 25.000 w oonhuis 

    € 50.000 overig 

- Gemeente stelt vast 

 

• Cultuurfonds-hypotheek 
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• 

Restauratiew ijzer  

• Stappenplan restauratieproces 

• Persoonlijke begeleiding  

• Gratis 

 

• Gids Monumentaal wonen 

 

• Community bijeenkomst op 22 
september in Maren-Kessel (Oss) 
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Vragen? 
Remco Vos 

06 22 392 348 

r.vos@restauratiefonds.nl 

w w w .restauratiefonds.nl 



Bedankt! 

HEEFT U NOG VRAGEN? 
Tijdens de nazit of: 
annemieke.van.der.made@moerdijk.nl 
 
 


