Abonnees

Een habbekrats

Monumenten vragen continu zorg van de eigenaars. Met
die zorg kan de Monumentenwacht u helpen. Door een
abonnement af te sluiten verzekert u zich van periodieke
inspectie en advisering. Bent u eigenaar van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument dan wel een beeldbepalend pand, dan kunt u zich aanmelden.
De eigenaren van 20.000 objecten zijn abonnee van de
Monumentenwacht. Daardoor zijn evenzoveel kerken en
torens, kastelen en buitenplaatsen, molens, woonhuizen
en andere monumentale objecten van een periodieke
inspectie verzekerd.

De Monumentenwacht is een onafhankelijke, ideële
instelling, kent geen winstoogmerk en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid. Daardoor kunnen de
tarieven beperkt blijven en per provincie iets verschillen. De
exacte tarieven kunt u opvragen bij de Monumentenwacht
in uw provincie. De duur van een inspectie varieert van
enkele uren voor een woonhuis tot enkele dagen voor een
kerk of een kasteel. Bovenop het inspectietarief komen
alleen nog de eventuele materiaalkosten van kleine
reparaties. Bij elkaar is dat voor zo’n waardevol bezit een
habbekrats.

Monumentenwacht:

inspecteren om verval te voorkomen!

Het voorrecht en de zorg

Wilt u meer weten van het werk van de Monumentenwacht?
Wendt u zich dan tot de Monumentenwacht in de provincie waarin het
monument staat of waarin u woont.
Stichting Monumentenwacht Groningen
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
telefoon 050 5891585
e-mail monumentenwacht.groningen@libau.nl

Erfgoedhuis Zuid-Holland, Afdeling Monumentenwacht
Postbus 3092, 2601 DB Delft
telefoon 015 2154350
e-mail mw@erfgoedhuis-zh.nl

Stichting Monumentenwacht Fryslan
Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
telefoon 058 2157365
e-mail info@monumentenwacht-fryslan.nl

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Afdeling Monumentenwacht
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
telefoon 0118 670870
e-mail info@scez.nl

Stichting Monumentenwacht Drenthe
Burgemeester Tonkensstraat 5, 7851 AG Zweeloo
telefoon 0591 371652
e-mail info@monumentenwacht-drenthe.nl

Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant
Sparrendaalseweg 5, 5262 LR Vugt
telefoon 0411 643366
e-mail info@mwnb.nl

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland
Ohmstraat 2c, 8013 PZ Zwolle
telefoon 038 4603237
e-mail info@monumentenwacht-ovfl.nl

Stichting Monumentenwacht Limburg
Postbus 131, 6040 AC Roermond
telefoon 0475 357800
e-mail info@monumentenwachtlimburg.nl

Stichting Monumentenwacht Gelderland
Postbus 95, 6670 AB Zetten
telefoon 0488 420222
e-mail info@monumenten-gld.nl

Stichting Archeologische Monumentenwacht
Utrechtseweg 3-f, 3811 NA Amersfoort
telefoon 033 4650574
e-mail info@archeomw.nl

Stichting Monumentenwacht Utrecht
Postbus 2120, 3800 CC Amersfoort
telefoon 033 4653045
e-mail info@monumentenwacht-utrecht.nl

Monumentenwacht Nederland
Postbus 2120, 3800 CC Amersfoort
telefoon 033 4790770
e-mail info@monumentenwacht.nl
website www.monumentenwacht.nl

Stichting Monumentenwacht Noord-Holland
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer
telefoon 075 6474588
e-mail monumentenwacht.noordholland@planet.nl

Als eigenaar van een monument bent u een bevoorrecht
persoon. U heeft iets bijzonders onder uw hoede.
Monumenten betekenen echter ook een zorg. Ze zijn per
definitie op leeftijd en dus kwetsbaar. Verval ligt op de loer.
Slijtage, weersinvloeden, schimmels en insecten vormen
een voortdurende bedreiging. De tand des tijds kent geen
genade.

Kleine oorzaken, grote gevolgen
Het begint vaak met een afgewaaide dakpan, een
gescheurde lei of een gat in het zink van de goten. Kleine
oorzaken met vaak vervelende gevolgen, die lekkages
en andere ongemakken met zich meebrengen en dure
reparaties vergen. Regelmatig en verstandig onderhoud
kan dit voorkomen.
Slecht onderhoud blijkt de belangrijkste oorzaak van verval.
Van opzet is zelden sprake; onwetendheid, nonchalance en
ondeskundig ingrijpen zijn de belangrijkste redenen. En hoe
verder de aantasting voortschrijdt, hoe hoger de financiële
drempel wordt om de schade te herstellen.

Verval voorkomen
De Monumentenwacht kan u helpen om uw monument
voor verval te behoeden. Monumentenwachters komen
jaarlijks of om het jaar langs voor een bouwkundige

inspectie van uw bezit. Zij doen dit heel grondig, ook op de
minder toegankelijke plekken.
Monumentenwachters zijn gedreven vaklieden. Zij weten
alles van goten en galmgaten, neuten en nokvorsten,
metselwerk, muurankers, spaarbogen en speciebaarden.
Die kennis wordt regelmatig aangevuld met trainingen
en cursussen op specifieke vakgebieden. Bovendien
beschikken zij over de uitrusting en de behendigheid om
in de verste hoeken van een pand te komen. Zij letten er
ook op dat alle plekken op een veilige manier bereikbaar
blijven.
Door hun grote ervaring kennen monumentenwachters
de kwetsbare punten van ieder monument. Hun bevindingen vermelden zij in een inspectierapport. In volgorde van
prioriteit staan hierin de geconstateerde gebreken en
mogelijke maatregelen nauwkeurig aangegeven. Het
inspectierapport kan dienen als basis bij een aanvraag voor
subsidie of belastingaftrek.

Inspecteren en adviseren
De kerntaken van de Monumentenwacht zijn inspecteren en
adviseren. Daarnaast worden kleine gebreken nog tijdens
de inspectie hersteld. Het gaat dan om het rechtleggen
van een scheef gewaaide dakpan, het reinigen van een verstopte goot, het repareren van een gaatje in het loodwerk.
Kleine zaken die al veel ellende kunnen voorkomen. Grotere
reparaties voert de Monumentenwacht niet zelf uit.
De eigenaar is vrij in hoeverre hij de adviezen opvolgt
en door wie hij de onderhoudswerkzaamheden laat
verrichten.

Even kennismaken
Monumentenwachten zijn organisaties die op een praktische
manier bijdragen aan het behoud
van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Ze doen dat
door deze objecten regelmatig
te inspecteren op bouwkundige
gebreken. Daarnaast adviseren
zij de eigenaren over onderhoudsmaatregelen. Zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten komen voor een
abonnement in aanmerking.
De Monumentenwachten zijn
opgericht vanaf 1973. Sindsdien
zijn ze snel gegroeid. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat
door regelmatige inspectie en
tijdig onderhoud de kosten van
instandhouding zo laag mogelijk
blijven. Daarnaast staan de
gebouwen er permanent beter
bij! Ook de klantgerichtheid en
de professionele aanpak van de
Monumentenwachten hebben
aan het succes bijgedragen.
Gezamenlijk inspecteren de
elf Nederlandse Monumentenwachten meer dan 20.000 objecten per jaar. Elke dag gaan overal
in het land monumentenwachters
op pad met goed uitgeruste
inspectiebussen. Met behulp van
ladders, klimtuigen en allerlei
gereedschappen
onderzoeken
zij
historische
woonhuizen,
boerderijen, kerken, kastelen,
molens en vele andere objecten.
Waarnodig worden direct kleine
reparaties uitgevoerd.

Archeologie

Op Inspectie met de Monumentenwacht

Moeilijk bereikbare plaatsen

Monumentenwachters komen op plaatsen waar de
gemiddelde eigenaar zich liever niet waagt: op de torenspits, in de uithoeken van de kapconstructie of bungelend
aan een touw tegen de gevel. Door een deskundig gebruik
van ladders, klimtuigen en andere hulpmiddelen kan er ook
op moeilijk bereikbare plaatsen worden geïnspecteerd.

Deze presentatie laat zien hoe een inspectie in zijn werk gaat. Het gaat om een globale
indruk, want elk object is anders en ook de verdere omstandigheden verschillen van
dag tot dag.

Voorbereid op pad

Een inspectie wordt telefonisch afgesproken met de eigenaar
of beheerder. Ter voorbereiding zoeken de monumentenwachters de aandachtspunten van het object na in eerdere
inspectierapporten of op tekening.

In gesprek met de klant

Na aankomst melden de inspecteurs zich bij de eigenaar of
beheerder. Ze informeren naar uitgevoerde reparaties en
nieuwe gebreken of problemen.

Blik op de buitenkant

De werkelijke inspectie begint meestal aan de buitenzijde.
Daarbij letten de monumentenwachters onder meer op de staat van het metselwerk,
het schilderwerk, goten en afvoeren, sporen van lekkages etc.
Ook het omringende terrein wordt bij de inspectie
betrokken. Zo is er aandacht voor hekwerken, tuinmuren
en bestrating, en gewenste en ongewenste begroeiing en
diersoorten.

Het dak op

Het dak krijgt bijzondere aandacht van het inspectieteam.
Als zich hier gebreken voordoen, hebben die bijna altijd
vervelende gevolgen voor de onderliggende constructie.
De inspecteurs zijn daarom zeer alert op lekkages en aantastingen door schimmels of houtborende insecten. Waar
nodig en mogelijk, treffen zij direct maatregelen : een afgegleden dakpan wordt teruggelegd, een kapotte daklei wordt
vervangen, een verstopte goot wordt schoongemaakt.

Van binnen bekeken

De Archeologische Monumentenwacht (AMW) controleert
archeologische monumenten op
verval of aantasting. Zij adviseren
op het gebied van beheer van- en
onderhoud aan archeologische
monumenten. Dit doen zij door
middel van inhoudelijk advies en
beheertechnische voorlichting.

Ook binnen het object wordt gekeken of zich bouwkundige
problemen voordoen of aankondigen. Kleine vochtplekken,
scheurtjes of hoopjes boormeel kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven om snel in te grijpen. Verder controleren de monumentenwachters of karakteristieke elementen in goede staat verkeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn trappenhuizen, stucplafonds, tegelvloeren, muurschilderingen en historisch meubilair.

Oog voor detail

Elk object heeft zijn eigen, soms zelfs unieke
kenmerken. Ook die details worden door de
Monumentenwachten met een kritisch oog
bewaakt. Het kan gaan om een speciale gevelsteen, een bijzonder glas-in-loodraam of zandstenen kozijnstijlen.

Gedegen advies

Tijdens de inspectie maken de monumentenwachters aantekeningen van opvallende zaken. Direct daarna worden de belangrijkste waarnemingen vastgelegd in de computer. De inspectiebus is daartoe voorzien van een handig kantoorgedeelte.
Korte tijd na de inspectie ontvangt de klant een overzichtelijk
inspectierapport. Dit geeft gedetailleerd weer welke bouwkundige onderdelen in orde zijn, welke aandacht nodig hebben
en op welke termijn. De eigenaar beslist of hij de adviezen opvolgt. De Monumentenwachten zijn graag bereid een nadere
toelichting te geven en de eigenaar verder op weg te helpen.

Sinds de oprichting van de AMW
in 1991 zijn zij aangesloten bij
de Vereniging Monumentenwacht Nederland. De AMW zorgt,
parallel aan de andere monumentenwachten, voor duurzaam
behoud van het archeologisch
erfgoed door het tijdig signaleren
van verval en het nemen van
preventieve maatregelen.

