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Vakwerk
aan de voordeur

Het kozijn van de hoofdingang bevat een 

halfrond bovenlicht met een fraaie, giet-

ijzeren levensboom, en twee gelakte teak-

houten deuren. Hoewel de deuren regel-

matig onderhoud hebben gekregen, 

zagen ze er al een tijd ‘niet fris’ meer uit. 

De verschillende laklagen waren in de loop 

der jaren bruin geworden. Dat groezelige 

aanzien zinde de familie De Vries niet. 

Daarom werd, in overleg met schilder 

Jager uit Sappemeer, een plan van aanpak 

gemaakt om de voordeur te restaureren.

In de werkplaats zijn de deuren eerst van 

alle laklagen ontdaan. Hiervoor is een 

speciale afbijt gebruikt. Daarna is een stra-

lingsprocédé toegepast, waardoor het 

blanke hout weer tevoorschijn kwam. 

Beschadigde onderdelen zijn hersteld, 

verdwenen elementen van de versiering 

zijn weer toegevoegd. Daarna zijn, onder 

tussentijds schuren met een zeer fijne 

korrel, meer dan tien laklagen aange-

bracht. Het resultaat is bijna politoerwerk.

Ondertussen werd het slot, dat tot op de 

draad versleten was, volledig gerestau-

reerd door koperslager Ellens uit Kom-

merzijl. Dankzij het vakwerk van diverse 

specialisten is de deur nu weer in volle 

glorie te bewonderen. En gereed voor de 

volgende 150 jaar!

In 1857 werd in Hoogezand een dokterswoning gebouwd in ‘ambachtelijktraditionele’ 

stijl. Het gebouw vertoont kenmerken van diverse architectuurstromingen, maar elk 

onderdeel is met groot vakmanschap vervaardigd. Zo ook de dubbele paneeldeur van 

de hoofdingang. Alleen kon die na anderhalve eeuw wel een ingrijpende opknapbeurt 

gebruiken. En die kwam er.

Samenwerking met 
Monumenten advies Noord
In de afgelopen periode heeft Monumentenwacht 
Groningen voor 20 eigenaren van rijksmonu-
menten Brim-subsidie aangevraagd. Al deze aan-
vragen zijn toegekend! Om te kunnen voldoen 
aan de toenemende vraag naar ondersteuning 
bij subsidieaanvragen, hebben we samenwerking 
gezocht met Monumentenadvies Noord. Deze 
onafhankelijke organisatie is ontstaan vanuit de 
monumentenwachten van Friesland en Drenthe. 
In de komende periode bieden wij onze aanvul-
lende diensten gezamenlijk aan.
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In het belang van monument en eigenaar moeten onderhouds- en restauratiewerkzaamheden met 

voldoende kennis en vakmanschap worden uitgevoerd. Maar niet alleen de architect, de aannemer 

en de specialist zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Ook de opdrachtgever kan, 

of misschien beter moet zijn inbreng leveren.

Kwaliteit begint 
bij goed opdracht-
geverschap

Zeker een kwart van de gebreken die monu-

mentenwachters bij hun inspecties tegen-

komen, is het gevolg van uitvoeringsfou-

ten. Dat is veel en helaas lijkt het erop dat 

dit aandeel toeneemt. Van een uitvoerings-

fout is sprake als constructies en materialen 

zodanig worden toegepast dat er onnodig 

problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld 

aan schilderen met de verkeerde verf of 

een goot niet goed op afschot leggen. Ook 

bij het detailleren van constructies worden 

veel onnodige fouten gemaakt. De proble-

men doen zich voor bij zowel nieuw werk 

als herstelwerk.

Gebreken ontstaan ook om allerlei andere 

redenen. Bijvoorbeeld omdat een construc-

tie te zwaar wordt belast of omdat 

beschermlagen hun werking verliezen. 

Daarom is bij elk gebouw, en zeker bij monu-

menten, om de zoveel tijd regulier onder-

houd, groot onderhoud of zelfs restauratie 

nodig. Vaak betekent dit voor de eigenaar of 

beheerder een ingrijpende operatie. Zowel 

organisatorisch als financieel. Des te belang-

rijker is het dat áls problemen worden aan-

gepakt, dit zo goed mogelijk gebeurt.

Uitstekende vaklieden zijn daarbij van groot 

belang. Maar daarmee ben je er niet. Ook de 

opdrachtgever heeft een cruciale taak. Hij 

moet, voor aanvang van het werk, en soms 

ook tijdens de werkzaamheden, zo duide-

lijk mogelijk aangeven wat hij van de diver-

se vaklieden verlangt. Daarbij gaat het niet 

zozeer om de technische details, maar wel 

om de grote lijn. Welke werkzaamheden 

vallen nog wel en welke niet meer binnen 

de opdracht? Aan welke eisen moeten 

materialen en constructies globaal vol-

doen? Welke eisen gelden voor de levens-

duur en het gebruik van te vernieuwen 

onderdelen?

Veel monumenteigenaren worstelen met 

de vraag hoe zij als opdrachtgever te werk 

Kwaliteit is actueel
Natuurlijk is zorg voor kwaliteit altijd actueel, 
maar momenteel is er extra aandacht voor. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hield op 
8 oktober in Utrecht het symposium ‘Restaure-
ren met kwaliteit’ (zie www.cultureelerfgoed.nl, 
zoek op ‘kwaliteit’). Het tijdschrift Monumenten 
wijdde het nummer van augustus/september 
eveneens aan dit thema (www.tijdschriftmonu-
menten.nl). Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in vijf 
pilotprojecten ERM-richtlijnen hanteren. En 
kwaliteit wordt ook een belangrijk thema op 
de Restauratiebeurs 2015 (16-18 april; www.
restauratiebeurs.nl).

moeten gaan. Vaak is hun bouwkundige en 

onderhoudstechnische kennis beperkt. 

Natuurlijk kunnen zij een architect of aan-

nemer inschakelen om de noodzakelijke 

werkzaamheden te bepalen, te coördineren 

en te begeleiden. Alleen is het soms ook 

weer lastig om de juiste, deskundige en 

onafhankelijke specialist op het spoor te 

komen. Een veel eenvoudiger oplossing is 

om te beginnen bij Monumentenwacht.

Ten eerste weten de monumentenwachters 

die een pand regelmatig inspecteren, tot in 

detail welke onderdelen wel en niet aan 

onderhoud of restauratie toe zijn. Tegelijk 

overzien zij de bouwkundige en onder-

houdstechnische toestand van het hele 

gebouw. Hierdoor zijn zij (of een gespeciali-

seerde adviseur van Monumentenwacht) in 

staat de werkzaamheden zo gunstig moge-

lijk af te bakenen. En dat is een belangrijke 

eerste stap, waarbij niet altijd voldoende 

wordt stilgestaan.

Wat noodzakelijk is, moet uiteraard gebeu-

ren. Maar als de steiger of de hoogwerker 

en de vakman er toch zijn, kan het aantrek-

kelijk zijn direct een aantal (letterlijk of 

figuurlijk) aangrenzende onderdelen mee 

te pakken. Aantrekkelijk in zowel onder-

houdstechnisch, esthetisch als economisch 

opzicht. Tegelijk zal Monumentenwacht als 

onafhankelijk adviseur voorkomen dat er 

meer werk wordt uitgevoerd dan uit het 

oogpunt van een sobere en doelmatige 

instandhouding noodzakelijk is. Als vervan-

ging van een deel van het voegwerk vol-
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Hoe exclusiever de materialen en de detaillering, des te meer 

zorgvuldigheid herstel verlangt

staat, zal Monumentenwacht niet aanbeve-

len de hele muur opnieuw te laten voegen.

In de regel zal de opdrachtgever zich beper-

ken tot het organiseren van de financiering, 

het maken van afspraken over de planning 

en het omschrijven van de gewenste werk-

zaamheden. Vooral voor dit laatste geldt 

dat hoe meer de opdrachtgever zich in de 

materie verdiept, des te beter hij zijn wen-

sen kan formuleren en des te doeltreffen-

der het werk kan worden uitgevoerd. Behal-

ve in boeken en tijdschriften is er veel 

informatie op internet te vinden. Houd 

daarbij wel de betrouwbaarheid van de 

bron in het oog. Erg geschikt zijn bijvoor-

beeld de diverse uitgaven van de Neder-

landse en Vlaamse monumentenwachten, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

en websites als www.monumenten.nl en 

www.restauratiefonds.nl.

Bij meer omvangrijke projecten kan het ver-

standig zijn een of meer deskundigen in te 

schakelen. Dat kunnen een architect, een 

aannemer en/of gespecialiseerde adviseurs 

zijn. Om meer zekerheid te krijgen over de 

deskundigheid van bedrijven en de kwali-

teit van hun werk, kan worden gekeken 

naar erkenningsregelingen en certificaten. 

Voor steeds meer werkzaamheden aan 

monumenten worden richtlijnen opgesteld 

die een goede uitvoeringskwaliteit zo veel 

mogelijk garanderen. Ze zijn opgenomen 

op de website van de stichting Erkende 

Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 

(www.stichtingerm.nl). Ook zijn hier bedrij-

ven te vinden die hebben aangetoond dat 

zij aan kwaliteitscriteria voldoen. In Gelder-

land is door toedoen van Monumenten-

wacht Gelderland de kwaliteitsregeling 

Kennis & Kunde ontwikkeld, die mogelijk 

navolging krijgt in andere provincies (zie 

www.monumentenwacht-gld.nl/kwaliteit).

Goed opdrachtgeverschap kost tijd, moeite 

en in beperkte mate geld. Daar staat tegen-

over dat een goede voorbereiding en plan-

ning veel problemen en kosten tijdens de 

uitvoering kunnen voorkomen. Daarom is 

het van groot belang voldoende tijd te 

nemen om te bepalen wat je als eigenaar of 

beheerder van een monument precies met 

het gebouw wilt, liefst op de korte én de 

lange termijn. Vele bronnen, regelingen en 

adviseurs kunnen hierbij behulpzaam zijn, 

maar het is verstandig — en gemakkelijk — 

om te beginnen bij Monumentenwacht. Het 

inspectierapport is een goede basis om van 

te vertrekken en de adviseurs van Monu-

mentenwacht kunnen u vanuit hun brede 

en praktische kennis in diverse richtingen 

op weg helpen. En desgewenst ook tijdens 

de uitvoering op diverse manieren bijstaan.

Tot slot wordt, zoals altijd, het beste resul-

taat bereikt als alle partijen prettig samen-

werken. Ook hierin kan de opdrachtgever 

een rol spelen. Bijvoorbeeld door goed con-

tact te houden met alle betrokkenen, vol-

doende overlegmomenten in te bouwen en 

regelmatig de werkplek te bezoeken. Want 

belangstelling werkt altijd stimulerend.

Website over
cultuurlandschap
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
ondersteunt professionals in de erfgoedzorg 
onder meer door het ontwikkelen van web-
sites over diverse vakgeb ieden. Naast www.
monumenten.nl, in samenwerking met 
Nationaal Restauratiefonds, en www.archeo-
logieinnl.nl is er sinds kort ook www.land-
schapinnl.nl. Laatstgenoemde website biedt 
praktische informatie over beleid en regel-
geving, het beheer van het landschap, en 
bronnen en kaarten.

Provincies restaureren
Het Rijk is nog steeds verantwoordelijk voor 
het onderhoud van rijksmonumenten, maar 
de zorg voor de restauratie is sinds 2012 
toevertrouwd aan de provincies. Uit een 
recent evaluatierapport blijkt dat deze de 
afspraken met het Rijk goed nakomen en dat 
zij erin slagen extra geld te genereren voor 
restauraties. Meer informatie: www.ipo.nl, 
zoek op ‘restauratie’.

Erfgoedwet
Er is een nieuwe wet in de maak om het 
Nederlandse erfgoed beter te beschermen. 
Met de komst van deze Erfgoedwet zullen de 
Monumentenwet 1988 en vijf andere wetten 
vervallen. In de Erfgoedwet worden onder 
meer het opnemen en afstoten van (collecties 
van) cultuurgoederen geregeld. Naar ver-
wachting wordt de wet begin 2015 voorge-
legd aan de Tweede Kamer. De Erfgoedwet 
moet per 2016 van kracht worden.

Zonne-energie
Steeds meer eigenaren van monumenten zijn 
geïnteresseerd in het energiezuiniger en 
duurzamer maken van hun pand met behulp 
van zonne-energie. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed heeft drie brochures 
gemaakt met praktische informatie over de 
mogelijkheden van zonne-energiesystemen. 
Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van 
het pand niet wordt aangetast. Meer infor-
matie: www.monumenten.nl, zoek op ‘zonne-
energie’.
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Bladeren de   baas blijven

Als goten en afvoeren alleen maar hemel-

water (regen en gesmolten winterse neer-

slag) zouden hoeven afvoeren, waren er 

weinig problemen. Maar dat is niet geval. 

Vanaf de dakvlakken, door vogels en door 

de regen en de wind worden allerhande 

verontreinigingen aangevoerd. Het 

bekendst zijn bladeren in de herfst, maar 

denk bijvoorbeeld ook aan takjes, naalden, 

bloesems, (boom)vruchten, mossen, uit-

werpselen, woestijnzand, dode dieren en 

zwerfvuil. Al deze ingrediënten kunnen 

samen met water een drab vormen die de 

waterafvoer bemoeilijkt of blokkeert en het 

materiaal van de goot aantast.

Er zijn diverse manieren om problemen en 

schade te voorkomen dan wel tegen te 

gaan. Die komen hierna aan de orde. Eerst 

moet echter worden benadrukt 

dat regelmatig reinigen van goten, vergaar-

bakken en eventueel afvoeren hoe dan ook 

noodzakelijk blijft. Het advies is minimaal 

twee keer per jaar, maar in bijvoorbeeld een 

boomrijke omgeving kan een hogere fre-

quentie nodig zijn. Vooral voor schoon-

maakwerk op hoogte en op moeilijk bereik-

bare plaatsen wordt aangeraden 

Monumentenwacht in te schakelen.

 

Een andere nuttige maatregel is de ‘aan-

voer’ van verontreinigingen zo veel moge-

lijk te beperken. Dit betekent met name 

bomen, struiken en klimplanten op afstand 

van de bebouwing houden en in elk geval 

voorkomen dat ze over daken groeien.

Roosters
Van de technische ingrepen is het aanbren-

gen van een rooster aan het begin van de 

afvoerpijp waarschijnlijk het bekendst. 

Vooral de zogeheten bolroosters zijn popu-

lair. Deze veerkrachtige, draadmetalen 

‘paddenstoelen’ worden met hun voet in 

de afvoerbuis gestoken en klemmen zich-

zelf dan vast. Tegenover het voordeel dat 

de meeste bladeren uit de afvoer worden 

gehouden staat het nadeel dat zich rond 

het rooster bladeren (en andere verontrei-

nigingen) ophopen, 

waardoor de 

goot eerder 

Goten zijn bij veel gebouwen noodzakelijk 

om te voorkomen dat gevels doordrenkt 

raken met afdruipend en/of opspattend 

hemelwater. Daardoor kunnen vervelende 

problemen ontstaan, variërend van een 

onaangenaam binnenklimaat tot rottende 

balkkoppen en uiteenvallend metselwerk.

Waar goten worden aangebracht, zijn ook 

afvoeren nodig. Dit zijn meestal verticaal en 

soms schuin aflopende pijpen die het 

hemelwater geleiden naar de riolering of 

het oppervlaktewater. Op plaatsen die 

gevoelig zijn voor verstopping, bijvoorbeeld 

waar verschillende afvoeren bij elkaar 

komen, wordt een vergaarbak geplaatst.

Bladeren en andere verontreinigingen veroorzaken gemakkelijk verstoppingen van goten en hemel-

waterafvoeren. Er zijn diverse technische hulpmiddelen op de markt die tot doel hebben deze proble-

men te voorkomen. Op grond van haar jarenlange ervaring concludeert Monumentenwacht echter 

dat je hier niet te veel van moet verwachten. Sommige hulpmiddelen werken zelfs averechts. Regel-

matig reinigen blijft hoe dan ook noodzakelijk.
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Bladeren de   baas blijven
verstopt raakt dan bij afwezigheid van een 

rooster. Bij plaatsing van roosters is regel-

matig inspecteren en (plaatselijk) reinigen 

van de goot dus des te belangrijker. 

Bladafscheiders
Een hulpmiddel dat aan populariteit wint, is 

de bladafscheider (ook bladscheider of 

bladvanger genoemd). Het bestaat uit een 

stuk pijp van zo’n 20 tot 40 cm, dat is voor-

zien van een schuin geplaatst rooster. Ter 

plaatse van het rooster is de pijp aan één 

zijde open. Water en kleine verontreinigin-

gen lopen door het rooster het riool in, 

maar grovere verontreinigingen worden 

gekeerd en kunnen via de opening hun weg 

naar buiten vinden.

Bij plaatsing van een bladafscheider is geen 

rooster bovenaan de afvoerpijp nodig. De 

kans op een overlopende goot wordt hier-

door kleiner. Je hoeft ook minder vaak de 

ladder op om afvoerpunten schoon te 

maken. De beste plaats voor een blad-

afscheider is ongeveer een halve meter 

boven het maaiveld (makkelijk bereikbaar). 

Kies altijd een bladafscheider van hetzelfde 

materiaal als dat van de afvoerpijp. 

Bladafscheiders kunnen goed werken, 

maar zijn niet zaligmakend. Bij aanvoer van 

veel verontreiniging kan de aanvoerende 

steekpijp verstopt raken. Daarom verdient 

het aanbeveling bladafscheiders regelma-

tig (liefst tijdens een regenbui) te controle-

ren op een goede werking.

Gootdrains
De gootdrain is een buis van gaas (kunst-

stof of metaal), die over de volle leng-

te in goten wordt gelegd (in lengtes van 2 à 

3 meter). De buis is in de lengterichting aan 

één zijde open en drukt zichzelf vast tussen 

goot en dakvoet. Het idee is dat blad en vuil 

van de gootdrain af vallen of waaien. 

Hoewel het concept in theorie plausibel 

klinkt, heeft Monumentenwacht geen goe-

de ervaringen met gootdrains. Dat zit hem 

met name in het feit dat kleiner vuil zich 

juist ophoopt op de bodem van de goot; 

niet in de laatste plaats omdat goten bij 

aanwezigheid van gootdrains niet meer zo 

vaak worden gereinigd. Het gevolg is dat de 

goot niet meer ‘droog loopt’ en er geduren-

de langere tijd een laagje drab in staat. Vaak 

is dat enigszins zuur, waardoor het metaal 

wordt aangetast.

Als gootdrains én goten regelmatig worden 

schoongemaakt, speelt dit probleem niet; 

maar als je toch regelmatig de goot schoon-

maakt, is het eenvoudiger om gootdrains 

achterwege te laten. Het verwijderen kan 

namelijk lastig zijn en het reinigen van de 

drains kost extra tijd. Een ander bezwaar 

is dat grotere bladeren soms op de drain 

blijven ‘plakken’, waardoor lekwater vanaf 

het dak over de drain wordt afgevoerd.

Verklikkers
Om schade door overlopende goten te 

beperken, zijn tot slot de volgende preven-

tieve maatregelen aan te bevelen. Ten eer-

ste dient de achteropstand van de goot (de 

zijde tegen de gevel) altijd hoger te zijn dan 

de voorzijde (minimaal 3 cm). Onverhoopt 

overstromend water blijft dan verder van 

de muur. Ten tweede moet de hoeveelheid 

bochten en knikken in afvoeren zo  veel 

mogelijk worden beperkt; dat verkleint de 

kans op verstopping. Ten derde is het raad-

zaam om goten en/of vergaarbakken van 

een verklikker te voorzien: bijvoorbeeld 

een kleine V-vormige inkeping in de kopse 

kant aan de laagste zijde van de goot, of 

een gesoldeerd metalen pijpje uit de ver-

gaarbak. De clou is dat als een goot of bak 

verstopt zit, er bij de verklikker water naar 

beneden komt. Een spetterend signaal om 

in te (laten) grijpen. 

Bladafscheider

Gootdrain

Vergaarbakken met verklikker

Bolrooster
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Aan bijna elk monument zit ijzer. En dat is niet voor niets. IJzer is namelijk een sterk en duurzaam 

materiaal, dat op heel veel manieren een belangrijke constructieve en/of decoratieve functie kan 

vervullen. Om dat zo te houden, moet wel aan één stringente eis worden voldaan: het moet worden 

afgeschermd van vocht. Anders gaat het roesten en dat heeft op termijn zeer ernstige gevolgen.

ijzersterk houden

Betonijzer
Nog een zeer belangrijke toepassing 
van ijzer is die van wapening in 
beton. Vanaf ongeveer 1900 worden 
ijzeren staven in diverse vormen en 
dikten gebruikt om beton meer ste-
vigheid en draagkracht te geven. 
Opmerkelijk is dat wapeningsijzer 
in het basische milieu binnen het 
beton alleen oppervlakkig roest. Als 
er via scheurtjes en dergelijke ech-
ter kooldioxide of andere stoffen bij 
kunnen komen, komt het oxidatie-
proces volop op gang. Dat heeft 
vaak desastreuze gevolgen.

Aan historische bouwwerken zit waar-

schijnlijk veel meer ijzer dan u in eerste 

instantie denkt. Gemakkelijk herkenbaar 

zijn bijvoorbeeld muurankers aan gevels, 

sierbeslag van deuren, ornamenten op 

daken, traliewerken voor ramen en hekwer-

ken bij trappen en balkons. Vanaf ongeveer 

1880 zijn ook veel ramen en deuren van 

staal (een veredelde vorm van ijzer) toege-

past. Minder opvallend voor veel mensen — 

maar wel vaste aandachtspunten voor 

monumentenwachters — zijn bijvoorbeeld 

trekstangen op of net onder de zolder, 

I-profielen in keldervloeren, ijzeren ‘strop-

pen’ om balkverbindingen en vele vormen 

van  hang- en sluitwerk. Grotendeels of zelfs 

volledig verborgen zijn (gesmede) spijkers, 

doken (ijzeren pennen om met name stuk-

ken natuursteen mee te verbinden) en 

blind ankers (verankeringen die in het met-

selwerk zijn opgenomen). En had u al 

gedacht aan de wieken van molens, stalen 

bruggen en sluizen, of grafmonumenten in 

vele variaties?

Vele soorten ijzer
IJzer kent kortom talloze toepassingen. Dat 

is ook niet vreemd. Het materiaal is immers 

sterk, goed te bewerken en bovendien 

betaalbaar. Daarnaast zijn er in de loop der 

eeuwen allerlei typen ijzer ontwikkeld die 

heel geschikt zijn voor een specifieke toe-

passing. Zuiver ijzer, dat uitsluitend uit ijzer-

moleculen (Fe) bestaat, komt in de bouw-

wereld niet voor. Er bevindt zich altijd een 

kleine of juist grotere hoeveelheid ander 

materiaal in ijzer. Vooral het element kool-

stof (C) is belangrijk. Bij een kleine hoeveel-

heid hiervan is het ijzer betrekkelijk zacht 

en vervormbaar zonder dat het direct 

breekt (smeedijzer). Naarmate de hoeveel-

heid koolstof toeneemt, wordt het ijzer 

harder en sterker, maar ook breekbaarder. 

Voorbeelden van ‘versterkt’ ijzer zijn staal 

en gietijzer. Als je bijvoorbeeld een rooster 

van gietijzer op een harde ondergrond laat 

vallen, is er een grote kans dat het breekt. 

Bij een smeedijzeren ornament zal dat niet 

gebeuren; dat zal hoogstens wat vervor-

men.

Behalve koolstof kan ijzer vele andere ele-

menten bevatten. Een bekend voorbeeld is 

roestvast staal (een juistere benaming dan 

het veelgebruikte ‘roestvrij staal’). Dit is een 

mengsel, beter gezegd een legering, van 

ijzer (70-75%) met onder meer chroom 

(meestal 16-18%), nikkel (circa 8%) en kool-

stof. Een belangrijke eigenschap is dat zich, 

onder normale omstandigheden, aan de 

buitenzijde van roestvast staal een dun 

laagje chroomoxide vormt dat de legering 

tegen verder roesten beschermt.

IJzerwerk
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Gevolgen van roest
IJzer heeft maar weinig ongunstige eigen-

schappen. Het is in het algemeen niet erg 

gevoelig voor mechanische schade. De ver-

werking en bewerking leveren geen grote 

risico’s voor veiligheid en gezondheid 

(meer) op. En anders dan koper, lood en 

zink is het metaal niet zo kostbaar dat het 

op allerlei plaatsen wordt weggeroofd. Het 

enige grote probleem met ijzer is dat het 

roest. Dat proces, waarbij ijzermoleculen 

worden omgezet in ijzeroxidemoleculen, 

begint onmiddellijk zodra ijzer in contact 

komt met water of waterdamp. Dus ook al 

bij vochtige lucht.

Nu is een oppervlakkig roestlaagje niet 

direct rampzalig. Maar als het proces door-

zet, zijn de gevolgen ingrijpend. Ten eerste 

wordt bij oxidatie nuttig (sterk en draag-

krachtig) ijzer omgezet in nutteloos (broos 

en onsamenhangend) ijzeroxide. Met het 

verlies van materiaal neemt dus ook de 

sterkte af. Ten tweede kunnen er, zeker bij 

ongelijkmatige roestvorming, spanningen 

in het ijzer ontstaan, waardoor dit kan ver-

vormen. Ten derde verandert het aanzien 

van het ijzeren object. Vooral bij decoratie-

ve toepassingen kan de detaillering — en 

op den duur zelfs een hele voorstelling — 

onherkenbaar worden.

Tot slot neemt de omvang van een ijzeren 

object bij oxidatie sterk toe: 1 mm ijzer 

wordt omgevormd tot circa 7 mm ijzeroxi-

de. Dit gegeven kan zeer ernstige gevolgen 

hebben, vooral als ijzer opgesloten zit in 

natuursteen, metselwerk of beton. De uit-

zetting verloopt zeer geleidelijk, maar met 

grote kracht. Als gevolg van deze roestdruk 

kan roestend ijzer vele meters metselwerk 

optillen, natuurstenen constructies uit 

elkaar drukken en beton laten barsten en 

afbrokkelen. Als de eerste barsten zichtbaar 

worden, bij bijvoorbeeld blindankers of de 

bevestiging van gehengen in blokken 

natuursteen, is het hoog tijd om in te grij-

pen om erger te voorkomen.

Afschermend laagje
Om de diverse ongewenste gedragingen 

van ijzer te voorkomen, is het zaak het 

materiaal af te schermen met een voor 

vocht ondoordringbaar laagje. De meest 

duurzame vorm daarvan is een laagje niet of 

weinig corrosiegevoelig metaal, zoals zink 

of tin. Hiervoor bestaan diverse (industriële) 

technieken. Deze kunnen worden toege-

past op verwijderbare ijzeren onderdelen 

van monumenten, zoals gootsteunen, orna-

menten, delen van muurankers en hekwer-

ken. Na bijvoorbeeld verzinken, vertinnen 

of schooperen (techniek vernoemd naar de 

uitvinder Schoop) kunnen de onderdelen 

met een speciale verf in de juiste kleur wor-

den geschilderd. Over nut en noodzaak om 

ijzeren delen op een dergelijke wijze te laten 

behandelen, kunt u uiteraard altijd in over-

leg treden met Monumentenwacht.

Traditioneel wordt ijzerwerk aan monu-

menten niet vertind of verzinkt, maar 

In dit artikel is slechts beknopt ingegaan op de vele soorten ijzer, hun eigenschappen en de diverse instandhoudingsmethoden. Uitgebreidere informatie hierover 

is uiteraard verkrijgbaar bij uw monumentenwacht. Verder zijn online onder meer de volgende brochures te raadplegen:

Onderhoud van ijzerwerk, Onderhoud van stalen schrijnwerk - http://www.monumentenwacht.be/publicaties/alle-publicaties/exterieur

Instandhouding van smeedijzer in het exterieur - http://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/instandhouding-van-smeedijzer-in-het-exterieur

De schade aan dit ‘doorleefde stukje gevel’ lijkt mede veroorzaakt door het 

blindanker (links). Rechts een eenvoudig muuranker om een balk met de muur 

te verbinden.

geschilderd. In het verleden werden vaak 

eerst enkele lagen loodmenie aangebracht 

op het blanke of schoongemaakte ijzer. Dit 

middel is tegenwoordig echter verboden. 

Er is inmiddels een keur aan corrosieweren-

de en zinkhoudende primers (grondver-

ven) op de markt om (historisch) ijzerwerk 

mee te beschermen. Het is ondoenlijk deze 

hier te behandelen. Raadpleeg hiervoor een 

betrouwbare vakman en vertel waar u de 

verf precies voor nodig hebt. Bedenk hierbij 

dat de kwaliteit van de primer voor de duur-

zaamheid van het resultaat belangrijker is 

dan die van de afwerklaag. Wat uiteraard 

niet wegneemt dat ook een goede aflak 

essentieel is.
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‘ Ik wil niet zien dat  
jij geweest bent’
Eigenaren van beschermde monumenten en andere beeldbepalende panden kunnen  

bij bevingsschade Monumentenwacht Groningen inschakelen voor advies over herstel

maatregelen. Soms zijn de noodzakelijke ingrepen heel beperkt, soms drastisch. Maar wat 

er ook nodig is, de maatregelen mogen nooit op hinderlijke wijze het oorspronkelijke aan

zien verstoren. Vandaar dat monumentenwachter Jan Olthof tegen aannemers regel

matig zegt wat boven dit artikel staat.

“De meest voorkomende vorm van 

bevingsschade is scheurvorming. Dat kom 

je overal tegen: in gevels, binnenmuren, 

vloeren en plafonds. Het herstel is heel ver-

schillend. Haarscheurtjes kun je meestal 

het best laten zitten. Bredere scheuren 

moeten gevuld worden. Maar dan wel met 

de juiste mortel of een ander geschikt pro-

duct. In keukens en badkamers komen we 

veel schade aan tegelwanden tegen. Gebar-

sten tegels en afgevallen tegels. Soms ligt 

er onderin het aanrechtkastje nog een  

restpartijtje; dan kun je de originele wand 

herstellen. Maar meestal is een hele nieuwe 

betegeling nodig. Dat is bij een monumen-

taal pand natuurlijk jammer.

Houten constructies zijn in het algemeen 

beter bestand tegen bevingen. Maar je 

moet wel opletten dat bijvoorbeeld de 

hanenbalken bovenin oude kapconstruc-

ties niet te veel onder spanning komen  

te staan. Dan kunnen roestige spijkers 

afbreken en balken scheuren of loskomen. 

Verder zie je dat ramen en deuren soms 

gaan klemmen, omdat de kozijnen als 

gevolg van bevingen zijn verzakt of ver-

vormd. Maar als het paneel van een binnen-

deur een barst vertoont, heeft dat niets 

met bevingsschade te maken. Dat is 

gewoon een krimpscheur, die vroeg of laat 

altijd in een houten deur ontstaat. Niet elke 

schade is het gevolg van bevingen.

De schade wordt in eerste instantie beoor-

deeld door een schade-expert, in opdracht 

van NAM. Soms loop ik direct met deze des-

kundige mee. Als we het pand verlaten, zijn 

we het meestal grotendeels eens over de 

schadeomvang en de aanpak van het her-

stel. Bij grote of complexe schades vindt er 

overleg plaats tussen eigenaar, schade-

expert, gemeente en eventueel andere 

belanghebbenden. Als Monumentenwacht 

spelen we daarin een ondersteunende, en 

soms ook een bemiddelende rol. Net als bij 

twijfel over het NAM-oordeel (zie kader).

De laatste tijd wordt steeds vaker de vraag 

gesteld hoe goed een gebouw bestand is 

tegen een mogelijke beving. Ook de poli-

tiek begint aan te dringen op ‘versterking’ 

van monumentale panden om bevings-

schade zo veel mogelijk te voorkomen.  

Een van de laatste bevingen was voelbaar in 

de stad Groningen. Als dáár een keer een 

Gratis advies
Wanneer u, als eigenaar van een 
monument of ander beeldbepalend 
pand, twijfel hebt over een voorstel 
van NAM om bevingsschade te her-
stellen of te voorkomen, kunt u gra-
tis advies krijgen van Monumenten-
wacht. Wij bekijken de situatie dan 
vanuit een onafhankelijke, praktijk-
gerichte invalshoek. U hoeft hier-
voor geen abonnee van Monumen-
tenwacht te zijn. U kunt volstaan 
met NAM (www.namplatform.nl) te 
melden dat u nader advies wilt.

Tarieven 2015
Monumentenwacht Groningen hanteert in 2015 
dezelfde tarieven als in 2014. De kosten voor de 
kernactiviteiten (inspectie, noodherstel en rap-
portage) bedragen € 35 per manuur. Het abon-
nementsgeld blijft € 40 per jaar. Er wordt € 30 
voorrijkosten in rekening gebracht. Voor aanvul-
lende diensten geldt een tarief van € 65 per man-
uur. Het uurtarief voor niet-abonnees bedraagt 
€ 75. Over een aantal aanvullende diensten 
wordt btw in rekening gebracht.

krachtige beving plaatsvindt, zijn er gelijk 

duizenden panden in het geding.

Bij preventieve maatregelen gaat het vooral 

om de veiligheid. Een stucplafond of een 

dakbedekking die over de helft van zijn 

levensduur is, kan normaal gesproken nog 

wel twintig of dertig jaar mee. Maar bij een 

krachtige beving komt dat plafond mis-

schien wel naar beneden of liggen alle  

pannen in de goot en op de grond. Dat 

moet je zien te voorkomen.

Als er herstelmaatregelen of preventieve 

maatregelen worden uitgevoerd, kunnen 

we daar als Monumentenwacht onder-

steuning bij bieden. Bijvoorbeeld door een 

goede werkomschrijving te maken. Of door 

tijdens of na het werk de resultaten te 

beoordelen. Maar daarvoor komt dan een 

collega. Ik wil voldoende afstand te houden 

tot alle partijen.”
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