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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Pagina 2:
Overhellende gevel in Boerhave Museum te Leiden wordt overeind gehouden met behulp van ‘spalken’.
Foto C. van Weeren.
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Voorwoord
‘Wat al niet in onze steden vernietigd en gesloopt is, kan moeielijk overzien
worden; meestal is er van het oude geen aantekening gehouden; zoo er
iets nieuws gesticht werd, is vaak tegen alle regelen van smaak gezondigd
geworden, zoodat aan den algemeene kunstzin onberekenbare schade is
toegebracht. Bekrompen inzichten, onkunde van timmerlieden en
metselaars, die de titel van architect voeren, hebben alom in den lande de
fraaiste gebouwen óf vernield óf geschonden’.
Wat zou het Victor de Stuers, want hij is het die in zijn veel geciteerde ‘Holland op
zijn smalst’ uit 1873 op deze manier van leer trekt tegen de erosie van ons erfgoed,
vreugde hebben gedaan een jaarboek als dit onder ogen te krijgen en te kunnen
constateren dat het tij flink gekeerd is. Dat mag natuurlijk ook wel, we zijn bijna in
de na-volgende eeuw beland sinds hij zijn tirade hield.
Het fysieke behoud van ons culturele erfgoed is inmiddels door kennis van zaken,
door formele bescherming, en door verschillende mogelijkheden van financiële
ondersteuning bij restauratie en onderhoud tamelijk goed verzekerd. Maar er blijft
plaats voor zorg, want het met de subsidiekraan open de tijd door helpen van
monumenten en historische ensembles en structuren, is in sommige gevallen toch
een te passief middel om die instandhouding succesvol en vooral vanzelfsprekend
te laten zijn en blijven. Vanzelfsprekend is hier misschien wel een sleutelwoord:
behoud van cultuurwaarden zoals vertegenwoordigd door het gebouwde erfgoed is
pas echt veilig gesteld wanneer daarvoor brede maatschappelijke erkenning bestaat.
Nu hebben de monumenten in ons land het stuk voor stuk niet zo moeilijk met die
erkenning; bijna iedereen is wel enthousiast te krijgen voor het behoud van een
monumentaal woonhuis, een molen, een kasteel of buitenplaats. Lastiger is het om
dat enthousiasme er in te houden wanneer het om objecten gaat waarbij het
monumentenbelang in conflict lijkt of is met andere, vaak economische belangen.
Wanneer monumentenbehoud aanpassingen op functioneel gebied lijkt te frustreren
of wanneer - zoals bij de bescherming van stads- en dorpsgezichten of van grote
ensembles als de Nieuwe Hollandse Waterlinie - de maat en schaal van het voorwerp
van bescherming zo omvangrijk is, dat vrees voor een rem op ontwikkelingen ontstaat,
dan wordt het moeilijker de monumentenfactor geaccepteerd te houden. Tegelijkertijd
groeit alom het besef, dat de culturele waarde van ons monumentenbestand een rol
speelt in creatief-inspirerende zin bij de herinrichting van Nederland.
De instandhoudingsopgave die het cultureel erfgoed ons stelt omvat dus meer dan
de taak van materieel behoud, hoezeer die fysieke instandhouding ook een essentiële
component zal blijven. Restauratie en vooral tijdig en adequaat onderhoud leggen
de basis voor voortbestaan. Toegesneden beheer, afgestemd op de wensen en eisen
van het cultuurgoed zelf en zo goed en creatief mogelijk aansluitend bij de
hedendaagse gebruiksverlangens en ontwikkelingsambities, is daarnaast het onmisbaar
ingrediënt voor het ‘levenselixer’ van het gekoesterde object. Fysiek behoud, passend
gebruik en beheer met als uitkomst optimaal rendement van inzet van tijd en geld in
culturele, maar ook in zakelijke zin. Alleen bij zo'n instandhoudingsformule is
monumentenbehoud een vanzelfsprekend maatschappelijk verschijnsel en alleen dan
is het mogelijk om ook voor onbeschermde historische objecten en structuren een
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‘modus vivendi’ te vinden. Het ‘onbeschermde’ vormt immers vaak de omgeving
van het ‘beschermde’ en draagt zo bij aan het waardevolle en karakteristieke van ons
land. Het ‘Groene Hart’ en het rivierdijkenlandschap zijn wat dat laatste betreft
illustratief. Bij instandhouding gaat het daarom om techniek en om strategie, om
weging van belangen en (her-) gebruiksopties, om creatief, actief beheer en om
nadrukkelijke erkenning van het monumentenbelang als bepalend voor de balans.
Dat daarbij in veel gevallen een ‘zichzelf bedruipen’ niet haalbaar is mag duidelijk
zijn. Maar het behoud van een topstuk als het grafmonument van Willem van Oranje,
dat veel meer kost dan de bezoekers van de Delftse Nieuwe Kerk aan entreegeld
bijeenbrengen is voor ieder een vanzelfsprekende zaak. En extra inzet van
overheidsgeld voor beheer van de vestingwerken in Naarden is dat ook. Leest en
leert u er meer over in de katernen die volgen!
Fons Asselbergs
Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Ten geleide
‘Liber Amicorum: boek van en door vrienden voor een alom gewaardeerde
vakbroeder of -zuster, uitgebracht ter gelegenheid van een mijlpaal in de
carrière van de gefêteerde.’
Zo kun je een vriendenboek omschrijven; vele schrijvers publiceren gezamenlijk in
één band ter ere van een persoon. Dit boek is ook een ‘liber amicorum’; het is echter
niet opgedragen aan een bevriend iemand, maar aan een ‘bevriend’, met liefde en
enthousiasme beoefend vak: instandhouding van cultureel erfgoed. Een vriendenboek
voor het vakgebied dus en dat vakgebied blijkt breed en in verrassende mate
multi-disciplinair te zijn. De ‘mijlpaal’ is daarbij nadrukkelijk niet het adieu aan de
20ste eeuw en de blijde inkomst van het derde millenium. Nee, de mijlpaal die dit
boek markeert is het alom in kringen van monumentenzorgers, ontwerpers en
beleidsmakers, die onze leefomgeving tot werkgebied hebben, gerijpte besef dat het
instandhouden van cultuurhistorische waarden verder strekt dan fysiek behoud en
conservering. Actieve inzet van de cultuurhistorische factor bij alle naarstige activiteit
die in het kader van de inrichting van ons land wordt ontplooid, vormt evenzeer
onderdeel van het recept. Instandhouding van cultureel erfgoed, van de beschermde
structuren en gebouwen die onze biotoop in belangrijke mate kwalificeren, is daarmee
onmisbaar onderdeel van het goede werk voor integrale kwaliteit van onze gebouwde
omgeving. En dat is toch een mooie vrucht van het bovenvermelde rijpingsproces.
Kort gezegd gaat het bij instandhouding dus om een zo breed mogelijke benadering
van de behoudsopgave èn de veranderingsnoodzaak; het gaat erom het ‘oude’ en het
‘nieuwe’ in samenhang levensvatbaar te maken. Er is dan ook een prettig neveneffect:
vervlechting van ‘oud en nieuw’ levert op dat de soms gesignaleerde kloof tussen
monumentenzorg en ontwikkeling haast als vanzelf wordt gedicht, wederzijdse
appreciatie als troef die iedereen in de kaart speelt.
Bijna dertig auteurs waren op toeschietelijke wijze bereid om over instandhouding
hun licht te laten schijnen, nadrukkelijk vanuit hun optiek, want dat was de vraag
die de redactie de beoogde auteurs stelde: wat heeft het eigen vakgebied te bieden
over dit onderwerp? Het antwoord op die vraag ligt nu voor u. De antwoorden zijn,
gezien de beperkingen die de formule van het jaarboek aan de omvang van tekst en
getal van afbeeldingen stelt, veelal puntig en daarmee grondstof voor ruimer
presentatie, maar ook dat was opzet: bijna alle onderwerpen staan open voor nadere
uitwerking.
Wat de 28 jaarboekbijdragen tonen, is het zeer ruime spectrum van de
instandhoudingsdiscipline. Naar schaal en richting van beschouwen is er opmerkelijke
variëteit. Zo treft de lezer verhandelingen aan over landschappelijke en
stedenbouwkundige onderwerpen met bijbehorende kaartschaal, terwijl er daarnaast
bijdragen zijn die het voorwerp van studie en wetenschap belichten, gezien door de
microscoop. Dat ook afzonderlijke gebouwen aan bod komen spreekt in een uitgave
onder de vlag van de RDMZ voor zich. Het hoofdonderwerp is dus ‘van alle schalen’;
tegelijkertijd is de invalshoek van de beschouwingen minstens even divers.
Beleidsmatige en bestuurlijke onderwerpen gaan samen met puur
instandhoudingstechnische bijdragen. Herbestemming en -ontwikkeling komt aan
de orde naast scrupuleuze consolidatie op de vierkante millimeter. Het hoort allemaal
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bij elkaar; ‘eenheid in diversiteit’ zou het motto van dit jaarboek kunnen zijn. Daarom
bleek ondanks de diversiteit van de bijdragen een indeling in hoofdstukken goed te
passen, een indeling die naar het oordeel van de redactie ook wenselijk was. Gekozen
is voor een opsplitsing in drieën. Met de hoofdstuktitels, ‘De grote schaal’, ‘Het
dicterende gebouw’ en ‘Materie onder de loupe’ bleek niet alleen een ordening in
schaal van behandelde onderwerpen mogelijk, maar kon tegelijkertijd het
onderwerpenscala van bestuurlijk en beleidsmatig naar materieel en technologisch
goed sporen. Illus-
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tratief voor de vreugde en inspiratie die de redactie bij het doornemen van de
verschillende bijdragen ervoer is het feit, dat een der redactieleden de hoofdstuktitels
in cartoon heeft gebracht.
Vanwaar nu die verheugde inspiratie? Wel, de bijdragen in het jaarboek bieden bijna
alle een concreet perspectief op daadwerkelijke instandhouding van cultuurhistorische
waarden. Dat zicht op verbeterd en uitgebreid behoud van gebouwd cultuurgoed
vormt op zich al bron van vreugde. Tegelijkertijd is er de ‘eye opener’ van het brede
scala en de argeloze vervlechting van onderwerpen: het artikel over bouwfysica en
installatietechniek bij instandhouding belicht herbestemming vanuit een technische
invalshoek, terwijl datzelfde onderwerp elders ook maatschappelijk en morfologisch
wordt belicht. Instandhouding als beleidsmatige opgave en als drijfveer voor
bevorderen van geëigend gebruik en aandacht voor de omgeving van het object,
voegt zich bij bespiegelingen over de rol van de bouwvoorschriften daarbij.
Verscheidene bijdragen raken op hun beurt aan het thema van de omgeving - veelal
niet formeel beschermd - als belangrijke factor voor het slagen van instandhouding
van het waardevolle ensemble. De bijdrage over akoestiek snijdt het boeiende
onderwerp aan van behoud van het ontastbare van die omgeving: de eisen die het
beschermde ‘klinkende’ monument aan zijn verblijfplaats stelt. Functie als dwingeland
voor de ruimte waarin hij thuis hoort en dan weer andersom, de dwingende ruimte
die de aard van functie of bestemming in hoge mate voorschrijft. High-tech
instandhouding, waarbij de dirigerenden en uitvoerenden het allerachterste van hun
professionele tong moeten tonen gaat samen met naïef behoud of bijna onbedoeld
resteren, terwijl soms ook de vraag te stellen is hoe materieel instandhouding moet
of kan zijn wanneer het om sterke concepten en verjaarde uitwerkingen daarvan gaat.
Tenslotte komt natuurlijk ook het ‘wikken en wegen’ aan bod, dat bij de keuze
voor de methode van instandhouding cruciaal is. Onderzoek en ook inventarisatie
van waarden is bij dat afwegen vanzelfsprekende conditie, hoort daaraan vooraf te
gaan; een terugblik op de onderzoekspraktijk van toen levert dan soms verrassende
nuanceringen bij hedendaagse technologie.
Moge het de lezer vergaan als de redactie: groeiend leesplezier bij het consumeren
van de navolgende pennevruchten van vele vrienden van het monumentenbehoud!
Namens de redactie,
E.J. Nusselder
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De grote schaal
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J.D. van Asbeck
Een nieuw instandhoudingsbeleid
Bij brief van 19 december 1997 aan de Tweede Kamer heeft de toenmalige
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gerapporteerd
hoe in hoofdlijnen een nieuw instandhoudingsbeleid er uit zou moeten
zien.1. In de zomer van 1999 is een grootscheeps onderzoek gestart dat een
betrouwbaar beeld moet geven hoe direct betrokkenen tegen instandhouding
aankijken. Centraal in dat onderzoek staat de verandering van restauratie
in actief beheer. Dat wil zeggen een voortdurende zorg voor de staat van
het monument door continu onderhoud en optimale condities voor beheer
en exploitatie. Begin 2000 worden de uitkomsten van het onderzoek
verwacht, op basis waarvan het beleid nader wordt geformuleerd.
Onderstaand is uiteengezet welke gedachten aan het nieuwe
instandhoudingsbeleid ten grondslag liggen.2. Het artikel eindigt met een
puntsgewijze weergave van genoemde rapportage aan de Tweede Kamer.

Inleiding
Het onderwerp is actueel door de groei van het aantal beschermde monumenten en
het besef dat hun instandhouding veel meer is gewaarborgd met het plegen van
voortdurend onderhoud dan met ingrijpende restauraties. Daarnaast lopen er al
geruime tijd discussies over de mogelijkheid van verdergaande differentiatie in het
subsidiesysteem. Fiscale en economische aspecten spelen daarin een rol. Maar ook
wordt beseft dat er groepen monumenten zijn die door hun kwetsbaarheid weinig
financiële en economische druk kunnen verdragen.
Algehele restauratie als uitzonderlijke - aan vergunningen onderworpen en
financieel ingrijpende - activiteit als vervolg op ernstig verval door constructieve
gebreken, verwaarlozing of een calamiteit, dan wel nodig vanwege functiewijziging
zal altijd blijven voorkomen. Elk bouwwerk of andere door mensen gemaakte zaken
heeft echter allereerst behoefte aan continue zorg, wil het blijven voortbestaan. Het
gaat dus om een voortdurend instandhoudingsproces. Dikwijls ontbreekt echter die
continuïteit. Dat kan voortkomen uit onwetendheid, het ontbreken van voldoende
financiële middelen, het vooruitzicht van subsidie bij restauratie, achteloosheid of
speculatie. De oorzaak kan evenwel ook gelegen zijn in een gebrekkig besef van de
financiële waarde die de instandhouding van het monument vertegenwoordigt of in
een onvoldoende financiële opbrengst.

Monumenten
Met monumenten worden hier bedoeld door mensen vervaardigde onroerende,
niet-archeologische zaken van cultuurhistorische (in de meest brede zin van het
begrip) waarde ten aanzien waarvan de wens tot voortbestaan door de Monumentenwet
1988 is erkend. De monumenten kunnen zowel enkelvoudige als samengestelde
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objecten van welke categorie dan ook betreffen, maar ook stedenbouwkundige en
landschappelijke entiteiten. Het gaat daarbij om het geheel. Dus zowel het gebouwde
als het aangelegde / geplante, het architectonische als het stedenbouwkundige, het
individuele als het zich herhalende, de hoofdzaak als het bestanddeel, het uit- als het
inwendige, het zichtbare als het verborgene. Het gaat om monumenten van vóór
1850, van na 1850 en straks van na 1940. (afb. 1)

Erosie
Elk monument is aan slijtage onderhevig en mede daardoor aan menselijk ingrijpen.
Deze vernieuwings- en veranderingsprocessen maken deel uit van de waardering
van monumenten. En ook het beoordelen en corrigeren van deze processen zijn
onderdeel van die waardering, of dat nu in het tijdsgewricht van de ingreep als passend
wordt gezien of niet.
Voor het voortbestaan is het in de hand houden en permanent begeleiden van de
erosie een conditio sine
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1 Spaarndam, Positie van Spaarndam naar het noorden, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
Foto Paris Luchtfotografie, Amstelveen, 1995.

qua non. Dit met inachtneming van het ‘patina der eeuwen’, maar ook in het besef
van de voor categorieën zo uiteenlopende vergankelijkheid en vernieuwing.
Het gaat dan om een voortdurend proces van actief beheer, waarmee wordt bedoeld
continuïteit in geëigend gebruik en van dat gebruik deel uitmakende instandhouding.
Conservering is daarbij uitgangspunt en leidraad; vernieuwing of vervanging dienen
alleen plaats te vinden als handhaving van het aanwezige materiaal niet meer mogelijk
is. Geëigend gebruik en conserverende instandhouding zijn te zamen de beste
waarborg voor de historische continuïteit van het monument, ook voor wat betreft
zijn, verglijdende, authenticiteit. (afb. 2)

Maatregelen
Instandhouding als continu actief beheer om het voortbestaan zoveel mogelijk te
verzekeren betekent dus zowel regulier, en op het wezen van het monument afgestemd
gebruik (d.i. met inbegrip van de voor het gebruik noodzakelijke aanpassingen) als
de, daarmee verbonden, permanente zorg voor het onderhoud. Of het onderhoud nu
aanhoudend, periodiek of incidenteel is maakt daarbij geen verschil. Ongeacht de
bouwkundige staat zal deze zorg voor het onderhoud met name moeten bestaan uit
- aanhoudende aandacht voor licht, droogte, vocht, vuil en schadelijk gedierte in
het inwendige; voor het gangbaar houden van mechanieken; voor beglazing,
dakbedekking, hemelwaterafvoer en waterhuishouding; voor het bijhouden van
aanleg en beplanting; voor allerhande kleine reparaties (ook aan technische
voorzieningen);
- periodiek onderhoud zoals controle op verwarming, beveiliging en rookkanalen;
schilderwerk en werk aan hemelwateropvang; verwijdering van wildgroei,
verjonging van beplanting, baggerwerkzaamheden;
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- partiële grotere reparaties zoals herstel van schilderingen en andere
interieuruitmonsteringen; van rotte balkkoppen, voegwerk, ankers en ander
ijzerwerk, scheurvorming en uitvallend metselwerk; van boomgroepen en
rijbeplantingen.

2 Ammerzoden, N.H. kerk vanuit het zuiden, waarvan schip en transept sinds de 17de eeuw tot ruïne
zijn vervallen. Foto RDMZ, 1989.

Niet alleen het blijvend gebruik en de daarvan deel uitmakende instandhouding
is echter wezenlijk voor het monument, maar evenzeer zijn omgeving of de entiteit
waarmee het verweven is. Vervreemden deze van elkaar dan heeft dat een negatief
effect op de cultuurhistorische betekenis. Zo'n isolement kan echter ook van invloed
zijn op de instandhouding door een slecht passende bestemming of leegstand. De
omgeving van het monument vraagt daarom een blijvend zorgvuldige omgang.
Zijn die omstandigheden blijvend aanwezig dan zou de algehele restauratie als
reguliere werkzaamheid - naar wordt gesteld een noodzaak na elke halve eeuw - in
beginsel achterwege moeten kunnen blijven. Nogmaals: hiervoor is wel nodig
- geëigend en voortdurend gebruik, en reguliere zorg (het monument als
beminde in plaats van als prostituée);
- een harmonische omgeving (geen negatieve invloed).
En voorts uiteraard een financiële basis, waarover hierna.

Kwetsbaarheid en rendabiliteit
Er vallen twee groepen monumenten te onderscheiden, namelijk de rendabele en
onrendabele, respectievelijk de in en buiten de (reguliere) handel liggende
monumenten. Er kan echter ook worden onderscheiden naar kwetsbare en
niet-kwetsbare monumenten.

Kwetsbaarheid
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De categorieën van onrendabele (of tenminste onrendabel geachte) en kwetsbare
monumenten vallen in beginsel voor het overgrote deel samen.
Bij kwetsbare monumenten moet in de eerste plaats gedacht worden aan kerken,
kastelen, buitenplaatsen en molens. Maar ook aan voorbeelden van jongere bouwkunst
en industriële archeologie. En aan ontworpen landschapsstructuren, zoals
verdedigingslinies en waterhuishoudkundige werken. Als kwetsbaar in het algemeen
worden wel gezien de vrijstaande en de niet-stedelijke monumenten.
De kwetsbaarheid kan worden gevonden in de open situering, de relatief grote
omvang, de complexiteit van bouwvorm, constructie en structuur; in de weerbaarheid
van materialen, de vergankelijkheid van uitmonsteringen en inrichtingen, de fragiliteit
van stofferingen en inboedels, de gevoeligheid van mechanieken; in de
beheersbaarheid van groen en water, de samenhang met de historische context en/of
de harmonie met de omgeving; in de planologische druk en uiteraard in de, met dit
alles samenhangende, gebruiksmogelijkheid.
Dit alles vraagt niet alleen om een constante en deskundige zorg; het beheer wordt
eveneens geconfronteerd met vragen, vereisten en kosten op het gebied van
conservering, beveiliging, technische voorzieningen en administratieve wetgeving.
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Onvoldoende rendabiliteit is dan ook nauw verbonden met de kwetsbaarheid: niet
alleen kan de instandhouding door de bewerkelijkheid een kostbare aangelegenheid
zijn, ook de exploitatiemogelijkheden zijn door de kwetsbaarheid beperkter en kunnen
daardoor onvoldoende zijn om de instandhoudingskosten te dekken. Bovendien zal
het aanwezige financiële vermogen veelal uit de monumenten zelf bestaan en is
derhalve niet op andere wijze ‘renderend’ te maken dan door die exploitatie.
Onderdelen te gelde maken zal ten koste gaan van de historische entiteit. (afb. 3)

Rendabiliteit
De kwetsbaarheid en het gebrek aan rendabiliteit betreffen een belangrijke en veelal
in het oog

3 Amsterdam, Oude Kerk, interieur naar het oosten. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1976.

lopende groep van monumenten. En niet alleen de hiervoor vermelde categorieën,
maar ook andere, zoals boerderijen, zullen met deze problematiek te maken kunnen
krijgen als gepaste functiewijziging moeilijk is te verwezenlijken.
Veel monumenten hebben - in samenhang met fiscale aftrekbaarheid van de
instandhoudingskosten - evenwel in beginsel voldoende economische potenties om
zich voor hun instandhouding zelf financieel te bedruipen (afb. 4). Dat heeft niet
alleen te maken met onveranderde functionaliteit zoals bij vele stedelijke woonhuizen
(al of niet verdeeld in meerdere woningen) en met flexibiliteit van gebouwen zonder
dat de nodige aanpassingen ten koste gaan van hun betekenis als monument. Het
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heeft evenzeer te maken met sociaal-economische potenties die gebieden met een
overwicht aan dergelijke bebouwing
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vitaliteit kunnen geven. Een vitaliteit die op haar beurt gunstig werkt op
instandhouding en beheer, ook wat de openbare ruimte betreft.
Desondanks kan ook bij die monumenten rendabiliteit ontbreken. Dit kan zich
vooral voordoen bij instellingen die zich richten op verwerving en restauratie van
woonhuizen, maar waarbij de (maximale) huuropbrengsten onvoldoende dekking
bieden voor onderhoudsreserveringen en afschrijvingen (reserveringen voor
vervangingen) en er geen fiscale aftrekbaarheid tegenover staat.
Het hebben van voldoende economische potenties om op eigen benen te staan
betekent voor deze monumenten zeker geen laisser-aller laisser-faire, maar vraagt
om een ontwikkelingsvisie en om, vooral planologische, sturing. Inbedding in een
sociaal-economische en culturele infrastructuur is als garantie voor de beoogde
financiële zelfstandigheid van die monumenten een vereiste.
Kwetsbaarheid kent ook deze groep, maar die is dus in de eerste plaats gelegen in
de omgeving en openbare ruimte. Daar is blijvende aandacht voor beheer en
onderhoud nodig; oftewel stedelijke vernieuwing als voortdurend proces.
Kwetsbaarheid kan echter tevens zitten in detailleringen en gemeenschappelijke
architectuur, die van de beheerders kennis en - wat het laatste betreft - eensgezindheid
in de instandhouding vraagt. Maar kwetsbaar blijft ook het inwendige door zijn
verborgenheid, door de druk van economisch rendement en door eenzijdige nadruk
op de gevel.

Verantwoordelijkheid
De eerste verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaar (ook als de overheid eigenaar
is), die zorg dient te dragen voor de instandhouding zoals ‘een goed huisvader dat
betaamt’. De eigenaar moet daartoe niet alleen gemotiveerd zijn, maar moet zich
ook bewust kunnen zijn van wat - conserverende - instandhouding inhoudt.
Verantwoordelijkheidsbesef, maar ook kennis en beschikking over deskundig advies
zijn voorwaarden voor zijn blijvende (financiële) inzet en voor behoud daarbij van
de historische kwaliteit. Regelgeving in dezen moet voor de eigenaar stimulerend
werken en niet ontmoedigend door tijdrovende ingewikkeldheid. Op door de overheid
te nemen (financiële) verantwoordelijkheid bij de kwetsbare en onrendabele
(onderdelen van) monumenten moet de eigenaar kunnen rekenen.
Tevens is fiscale aftrekbaarheid van de instandhoudingskosten in het kader van
de inkomsten- en vennootschapsbelasting een wezenlijk aspect. Aandacht zou moeten
worden gegeven aan afstemming op de instandhoudingsproblematiek, waarbij gedacht
moet
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4 's-Gravenhage, Surinamestraat.
Foto RDMZ,
G.J. Dukker, 1979.

worden aan de fiscale drempel en aan werkzaamheden op het bij het monument
behorende beschermde terrein en in het interieur.

Rapportage Staatssecretaris
De Staatssecretaris heeft in zijn brief van 19 december 1997 aan de Tweede Kamer
- een tussenrapportage over de toepassing van het Brrm 1997 - van het integrale
instandhoudingsbeleid zoals hem dat voor ogen staat het volgende aangegeven over
de eigenschappen en elementen van dat beleid, alsmede over het plan van uitvoering.

Eigenschappen
- Er komt een stimulerend instandhoudingsbeleid. Daarbij staat centraal de
ombuiging van de aandacht voor restauratie naar actief beheer; dat wil zeggen
een voortdurende zorg voor de staat van het monument door continu planmatig
onderhoud en optimale condities voor beheer en exploitatie.
- De beoogde geïntegreerde instandhoudingsregeling steunt de eigenaar / beheerder
en moedigt hem aan. De regeling is stimulerend, helder, eenvoudig, begrijpelijk
en niet onnodig belastend; de eigenaar heeft slechts met één loket te maken; de
eigenaar wordt zo goed mogelijk geïnformeerd en begeleid.
- Subsidiëring van restauratie en onderhoud wordt in één regime en zo mogelijk
in één regeling samengevoegd.

Elementen
- Onderscheid tussen bedrijfseconomisch rendabele en onrendabele monumenten;
bedrijfseconomisch
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-

-

(on)rendabel wordt bepaald door de (on)mogelijkheid het noodzakelijke
onderhoud te financieren uit de exploitatie.
Reële en effectieve fiscale aftrekbaarheid.
Subsidies bij bedrijfseconomisch onrendabele monumenten voor planmatig
onderhoud.
Subsidie bij die monumenten voor beheer en exploitatie voor versterking van
de financiële basis voor onderhoud; onderzoek naar de subsidiabele
werkzaamheden en / of voorzieningen bij voornoemd beheer en exploitatie.
Onderzoek naar de ontwikkeling van andere financiële stimulansen voor
eigenaren, zoals een speciale spaarregeling voor een onderhoudsreserve.
Meerjarige onderhoudssubsidie voor alle in het (in 1997 aangepaste) Brom
vermelde categorieën; rekening-courantfaciliteit voor die categorieën.
Effectieve voorlichting aan en deskundige begeleiding van eigenaren en
beheerders in alle aspecten van instandhouding.
Strengere kwalitatieve eisen voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Inschakeling van de Monumentenwacht bij het opstellen van
meerjarenonderhoudsprogramma's, het toezicht op de uitvoering en het adviseren
van eigenaren.
Onderzoek naar de vormgeving van een controlesysteem op de uitvoering van
onderhoud.
- Samenhangende programmering van onderhoudswerkzaamheden en incidentele
restauratie-activiteiten; meerjarige uitvoeringsprogramma's voor zowel
onderhoud als restauratie, in aansluiting op de gemeentelijke behoefteramingen
die een goed beeld geven van de gemeentelijke integrale
instandhoudingsbehoefte.
Helderheid en eenvoud voor eigenaren bij die programmering blijven voorop
staan.
- Integrale en op hetzelfde bestuurlijke niveau plaatsvindende uitvoering van de
regeling, met inbegrip van behoefteraming en prioriteitsstelling.

Plan van uitvoering
Het streven was medio 1999 een concept voor een nieuw integraal
instandhoudingsregime aan de Tweede Kamer voor te leggen, te zamen met de
evaluatie van het Werkplan voor de Monumentenzorg ‘Op de bres’ (WPM);3. dan
zou er meer zicht zijn op de werking van de huidige regelingen en op de dan nog
resterende restauratie-achterstanden. Van dit voornemen is afgezien omdat is besloten
het concept voor het nieuwe regime te baseren op uitgebreid onderzoek.
Over de uitwerking en invoering van het nieuwe regime zal overleg worden gevoerd
met alle betrokkenen. Ook al omdat de invoering van de voorgestelde maatregelen
regel- en beheertechnische consequenties zal hebben wordt de inwerkingtreding van
de voorgestelde maatregelen niet eerder dan in 2002 verwacht.
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Tenslotte wijst de Staatssecretaris er nog eens uitdrukkelijk op dat invoering slechts
mogelijk is bij een reëel perspectief op een goede conditie van het overgrote deel
van de rijksmonumenten. Er is dan ook in hoge mate een afhankelijkheid van extra
middelen om de achterstand in restauraties verder weg te werken.

Eindnoten:
1. Tussenrapportage van 19 december 1997, kenmerk DCE/97/40417, van de Staatssecretaris van
OCenW aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
2. Voor een eerste oriëntatie op het onderwerp heeft de RDMZ in samenwerking met de Directie
Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OCenW in november 1997 twee conferenties
georganiseerd met direct betrokkenen uit praktijk en bestuur. Ten behoeve van deze
bijeenkomsten is er een notitie over het onderwerp geschreven, gebaseerd op gesprekken met
en artikelen van een aantal deskundigen. Dit onderdeel van het artikel is een bewerking van die
notitie.
3. Het Werkplan ‘Op de bres’ is een programma om de restauratieachterstanden bij
rijksmonumenten weg te werken. Onderdeel van dit plan is de inwerkingtreding van het Besluit
rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (Brrm 1997).
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J. van 't Hof
Herbestemmen: maatschappelijk of monumentaal probleem?
Herbestemmen is eigen aan het gebruik en de instandhouding van
gebouwen, ook van monumenten. Herbestemmen vindt plaats zolang als
er gebouwen zijn. Toch kan herbestemming een lastige aangelegenheid
zijn. Soms vanuit maatschappelijk, soms vanuit monumentaal oogpunt.
Kan via herbestemming daadwerkelijk worden bijgedragen aan de
instandhouding van functieloze gebouwen en welke oplossingen biedt
monumentenzorg daarvoor? En welke aanknopingspunten geven de
monumentale waarden? Is herbestemming een uitdaging of kan er
gesproken worden van een probleem?1.

Wat is herbestemmen?
Herbestemmen is simpelweg het geven van een nieuwe bestemming aan een bestaand
gebouw. Meestal gebeurt dat vanzelfsprekend en dat is ook altijd zo geweest.
Gebeurde herbestemmen vroeger hoofdzakelijk uit economische motieven, heden
ten dage spelen daar ook andere gevoelens bij.2. Sinds er in de 19de eeuw steeds meer
oog is gekomen voor het behoud van waardevolle gebouwen dient herbestemmen
ook een ander doel dan alleen het relatief goedkoop vinden van onderdak voor welke
functie dan ook. Cultuurhistorische motieven gingen mede een rol spelen. Maar er
zijn niet alleen monumentale belangen. Met het oog op het tegenwoordig actuele
duurzaam bouwen, bijvoorbeeld, kan heel goed een lans voor herbestemming worden
gebroken. Monumentenzorg draagt op die manier bij aan het algehele overheidsbeleid.
Maar de insteek van dit artikel wordt uiteraard primair gevormd door de louter
monumentale invalshoek.

Wat zijn de oorzaken van functieverlies en hoe verhouden deze zich tot
herbestemming?
Een gebouw wordt gerealiseerd voor een bepaalde functie. Dat is de primaire
bestaansgrond van het object. Als die functie komt te vervallen, moet er iets gebeuren.
Anders is instandhouding op lange termijn meestal niet mogelijk3. (afb. 1). N.J.M.
Nelissen geeft in zijn recent verschenen handboek een opsomming van allerlei
oorzaken voor functieverlies.4. Zo veroorzaakten voortschrijdende technische
ontwikkelingen
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1 Bij de bouw van het sociaal persion aan de Fabrieksstraat in Tilburg (ontwerp Architekten
Werkgroep) is meteen rekening gehouden met een eventuele herbestemming tot studentenhuisvesting.
Foto auteur, 1999.

het functieverlies van molens, die werden vervangen door stoomgemalen. Die werden
op hun beurt weer vervangen door electrische gemalen. Maatschappelijke
ontwikkelingen zoals secularisatie brachten lege kerken en kloosters met zich mee.
Bestuurlijke ontwikkelingen zoals schaalvergroting hadden het samenvoegen van
gemeenten en daardoor lege raadhuizen tot gevolg. En een heroriëntatie van de
strategische positie van de NAVO en dus ook van de Nederlandse positie daarin
resulteerde in de inkrimping van de krijgsmacht en daarmee in lege kazernes.
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Hier worden de oorzaken niet verder geanalyseerd - het gaat om de gevolgen ervan.
Wel is het van groot belang vast te stellen dat het vooral deze schoksgewijze
optredende golven van leegstand zijn die lastige herbestemmingsvraagstukken met
zich meebrengen. Vooral als het grote gebouwen op minder aantrekkelijke locaties
betreft. Incidentele leegstand wordt meestal wel opgevangen door de normale
marktmechanismen. Maar in één keer twintig kazernes, oefenterreinen en
opslagplaatsen in één en dezelfde provincie aan een nieuwe functie helpen is van
een geheel andere orde. Vaak zijn deze categorieën kwetsbare monumenten bovendien
gebiedsgewijs geconcentreerd. Het is dan ook zaak voor deze categorieën op lokaal
of regionaal niveau apart beleid te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan speelt in de
gemeente Breda, die op dit ogenblik (juli 1999) in gesprek is met de gezamenlijke
parochiebesturen en het bisdom om de problematiek van leegkomende kerken te
bespreken. Nu worden nog vaak kerken afgestoten en vertrekken de parochies naar
een onaanzienlijk nieuw onderkomen, dat noch voor de gemeente, noch voor de
parochie een gebouw met uitstraling vormt. De vaak fraaie oude onderkomens, zoals
de Annakerk, gaan dan een onzekere toekomst tegemoet. Om deze impasse te
doorbreken wordt gedacht aan het gerichter inzetten van ruimtelijke
ordenings-instrumenten om tot zorgvuldige keuzen en oplossingen te komen.5. En
de provincie Noord-Brabant heeft in 1998 nagedacht over een toekomstvisie voor
vrijkomende militaire complexen.

Leegstand en herbestemming, een maatschappelijk probleem?
Leegstand en herbestemming hangen nauw samen. Waar herbestemming en sloop
geen reële opties zijn (om wat voor reden dan ook), kan leegstand overwogen worden.
Leegstand wordt echter snel gekenschetst als ‘maatschappelijk ongewenst’. A. de
Vries schreef in een eerder Jaarboek Monumentenzorg: ‘Leegstand is in een
dichtbebouwd land als Nederland ondenkbaar’ - hij beargumenteerde dat overigens
vanuit economische motieven, de Nederlandse handelsgeest accepteert het niet dat
een gebouw niet rendeert.6. Natuurlijk kan leegstand ook vanwege ruimtegebrek of
vandalisme ongewenst zijn. Maar er zijn ook voorbeelden waar leegstand heeft geleid
tot nieuwe waarden. Een voorbeeld is de Nederlandse Hervormde kerk van Dongen,
die er sinds 1928 grotendeels als een ruïne bijstaat. Het schip van de kerk heeft
tegenwoordig als primaire functie ruïne en vertegenwoordigt als zodanig een geheel
eigen waarde, een plek met een bijzonder karakter en daardoor een unieke uitstraling.
Alhoewel herbestemmen in dit kader vooral vanuit de optiek van monumentenzorg
wordt bekeken, is dat natuurlijk slechts één van de facetten in de totale problematiek
van herbestemmen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom behoud van een pand na
functieverlies als maatschappelijk probleem wordt ervaren. Op de financiële,
bouwkundige en andere haken en ogen is door Nelissen in zijn hierboven aangehaalde
werk ingegaan.7. Maar zelfs als er voor de rationele problemen oplossingen kunnen
worden gevonden, kunnen emotionele bezwaren roet in het eten gooien. Zo roepen
internaten en colleges in Noord-Brabant bij velen gevoelens aan
‘paardenstaartfabrieken’ wakker, associaties aan meisjes die voor een volgzaam
leven werden opgeleid en waaraan men niet herinnerd wil worden. Elders spelen
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herinneringen aan sociale misstanden en slechte arbeidsomstandigheden een rol bij
de sloop van fabrieken. In Engeland ervoeren de ontslagen arbeiders van een
kolenmijn het als bijzonder wrang dat er wél geld kwam voor het herbestemmen van
hun mijn tot mijnbouwmuseum, terwijl staatssteun aan de mijn toen die nog
functioneerde niet mogelijk bleek. Weer anders ligt het probleem bij het behoud van
gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog - de voorstanders van sloop zijn legio. In
Duitsland is op dit ogenblik de sloop van de laatste resten van Berlijnse Muur actueel.
Ook daar wordt de schim van het verleden uitgewist. Behoud is al niet aan de orde,
laat staan een nieuwe functie. De bisdommen, tenslotte, staan vaak afwijzend
tegenover de herbestemming van kerken naar functies die niet passend worden geacht.
De omvorming tot moskee, in zekere zin voortzetting van de oude functie, is daardoor
vaak al bij voorbaat uitgesloten. Hieruit blijkt dat er niet alleen vragen zijn over het
bestemmingsplan of de bouwtechnische staat. Ook emotionele bezwaren staan
herbestemming soms in de weg.
Herbestemming als maatschappelijk probleem kan overigens worden gerelativeerd.
Tijdens een enquête onder Brabantse gemeenten in 1998 vroeg de provincie naar de
problemen met te herbestemmen panden. Veel gemeenten bleken herbestemming
echter niet als een probleem te ervaren. Gedeputeerde P. van Geel concludeerde
daarom tijdens een studiebijeenkomst begin 1999: laten we elkaar geen probleem
aanpraten.8. Daartegenover kan natuurlijk wel weer worden aangetekend dat sommige
problemen niet als zodanig worden erkend, of zó worden opgelost dat er in
monumentaal opzicht geen oplossing is gevonden. Toch is de constatering
opmerkelijk. Nelissen constateerde tijdens dezelfde bijeenkomst overigens dat de
omvang van de leegstand van grote gebouwen op dit ogenblik wordt gecamoufleerd
doordat veel
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gebouwen in gebruik zijn als opvangcentrum voor asielzoekers. Oplossing van dat
probleem zou monumentenzorg dus een aantal nieuwe problemen opleveren.
Bij monumenten spelen uiteraard andere aspecten dan bij de herbestemming van een
willekeurig ander gebouw. Juist omdat de overheid bepaalde waarden heeft toegekend
aan een object, stelt herbestemming extra eisen aan de nieuwe functie. Het voert te
ver om te zeggen dat een gebouw in principe zo vergroeid is met zijn functie dat een
nieuwe functie niet aan de orde zou kunnen zijn. Toch is het geen open deur om te
stellen dat gebouw en functie bijzonder nadrukkelijk samenhangen. Dat kan
interessante dilemma's opleveren. Sommige gebouwen geven blijk van een grote
hardnekkigheid bij het bewaren of opnieuw verkrijgen van hun oude functie.
Voorbeelden zijn de grafelijke zalen (Binnenhof) te 's-Gravenhage, sedert de
Middeleeuwen in gebruik als bestuurscentrum en, recenter, de synagoge van Tilburg
die zijn oude functie weer heeft teruggekregen. De functie garandeert het voortbestaan
van het pand en in belangrijke mate ook van de waarden. Maar wat te zeggen van
een kerktoren die nu wordt uitgerust met een GSM-installatie? Kerktorens hebben
door de eeuwen heen een functie gehad in de communicatie, alleen al vanwege de
luidklokken.

2 Boerderijen aan het Westeinde in Oud-Alblas. Het instandhouden van zo'n waardevol en
samenhangend cultuurhistorisch beeld vereist een integrale aanpak. Foto RDMZ, 1965.

Maar de hedendaagse telecommunicatie stelt zulke eisen aan de installaties en dus
ook aan het gebouw waaraan ze zich bevinden, dat het doortrekken van de
communicatiefunctie wellicht minder voor de hand ligt dan op het eerste gezicht het
geval lijkt. Toch dient continuering van de oude functie het monumentale belang
vaak het meeste, zie hiervoor ook het artikel van Finaly in dit boek, over kazernes.
Dit gaat ook op voor bijvoorbeeld een agrarische functie. Op een boerenerf dat heden
ten dage nog steeds wordt gebruikt zal zeker een bepaalde erosie van waarden
optreden ten gevolge van de schaalvergroting in de landbouw. Maar de omvorming
van een boerderij tot woonboerderij brengt vaak met zich mee dat de rommeligheid
van een erf verdwijnt, dat er niet-functionele of niet streekeigen beplanting wordt
toegepast die in iedere nieuwbouwwijk voorkomt en dat het erf van een toegangshek
wordt voorzien. De monumentale waarden van het casco van de boerderij zelf blijven
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in principe bewaard, maar de uitstraling, die waarschijnlijk mede de waarde van wat
beoogd werd te beschermen bepaalt, gaat teniet (afb. 2).
Dat herbestemming niet per definitie tot tenietgaan van monumentale waarden hoeft
te leiden maakt een korte blik op de lijst van ‘top 100-monumenten’ duidelijk. Allerlei
belangrijke monumenten zijn herbestemde panden, zoals het Koninklijk Paleis en
de Koopmansbeurs in Amsterdam, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het
Mauritshuis te 's-Gravenhage. Soms heeft een herbestemming zelfs zo bijge-
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3 De kapel van de Kloosterkazerne in Breda, een Norbertinessenklooster waarvan de kapel in 1814
verdiepingsvloeren kreeg. Bij de aanbouw van de vleugel links, uit 1847, is gestreefd naar een
vervlechting door middel van vormen van vensters en plattegrond. Foto RDMZ, 1993.

dragen dragen aan het uiterlijk van het pand, dat het mede om die reden beschermd
is. Een voorbeeld is de Kloosterkazerne in Breda: eerst klooster, later kazerne, volgend
jaar waarschijnlijk casino. Deze kazerne is in het kader van herbestemmen bijzonder
interessant.9. Het gebouw verloor zijn bestemming als klooster in 1647 en kreeg
vervolgens allerlei doeleinden. In de 19de eeuw werd het gebouw tot kazerne
herbestemd. De kapel voorzag men in 1814 van verdiepingsvloeren (afb. 3). Bij een
uitbreiding in 1847 werd nadrukkelijk gekeken naar de vormentaal van het bestaande
gebouw. Zo zijn de aansluitingen aan de linkerzijde en op de aansluiting met de kapel
door middel van afschuiningen vormgegeven die als het ware de driezijdige
koorsluiting van de kerk herhalen (afb. 3). De nieuwbouw van Hertzbergers
Chassétheater, die één zijde van de binnenplaats afsluit, vormt door zijn vormgeving
en materiaal juist een enorm contrast met de kazerne (afb. 4). Daarmee is meteen de
interessante discussie geopend of nieuwdanwel verbouw ‘in stijl’ of ‘in eigentijdse
vormgeving’ dient te geschieden. Was onder vakgenotenmonumentenzorgers de
laatste optie lange tijd favoriet, de laatste tijd lijkt het tij te keren.10. Het beantwoorden
daarvan valt buiten het bestek van dit artikel. Het is wel wezenlijk dat, voor welke
variant ook wordt gekozen, de waarden worden gerespecteerd én zoveel mogelijk
het oude als inspiratiebron wordt gebruikt voor toevoegingen (afb. 3, 4 en 8).
Toch is het zo dat de monumentale waarden nogal eens het onderspit delven en helaas
treft dat lot vaak gebouwen uit enkele categorieën. Daarbij lijkt het onderscheid
tussen grote en kleine monumenten vanuit cultuurhistorisch oogpunt van weinig
belang: zowel bij grote als bij kleine monumenten kunnen de monumentale waarden
flink onder druk komen te staan bij herbestemming. Vanuit maatschappelijk
gezichtspunt is het onderscheid wel weer zinvol, omdat juist leegstand van grotere
monumenten vaak meer maatschappelijke gevolgen heeft. Vooral religieuze, militaire
en agrarische bebouwing blijkt zeer kwetsbaar te zijn. Nelissen gaat vrij uitgebreid
in op juist de eerste twee categorieën. Twee deelcategorieën worden ook in dit boek
nadrukkelijk aan de orde gesteld, namelijk kazernes in de bijdrage van Finaly en
bollenschuren in de bijdrage van Schulte. Individuele panden blijken nog wel op een
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verantwoorde wijze aan een nieuwe toekomst te kunnen worden aangepast, maar
omdat het functieverlies op zeer grote schaal en, zoals hierboven gesteld, schoksgewijs
om zich heen grijpt kan er daadwerkelijk sprake zijn van een probleem. Een probleem
dat niet
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alleen de betreffende panden aangaat, maar dat ook het monumentale landschap voor
altijd ingrijpend kan veranderen. Zo zijn stadsgezichten al beroofd van vele markante
kerktorens, een enorme verarming van stadssilhouetten. Maar niet alleen in
stedenbouwkundig en kunsthistorisch opzicht is het verdwijnen van torens een gemis,
ook gezien vanuit de kerkgeschiedenis is het een verarming. Toen de katholieke kerk
in de vorige eeuw weer aan macht, aanzien en aanhang won, werden kerktorens
bewust gebouwd als bakens die de tegenwoordigheid van de kerk tot op wijkniveau
benadrukten. Kerken en kerktorens speelden dus mede via een uitgekiende
stedenbouwkundige plaatsing een rol in het uitdragen van de missie van de kerk (afb.
5). Het verdwijnen van de kerktorens wist een hele fase van het verleden uit. Ook
boerderijstroken zijn wezenlijk veranderd door het op grote schaal opruimen van
boerderijen en het herbestemmen van de overblijvende historische exemplaren, veelal
tot woningen, waardoor boerderijstroken zijn omgetoverd in langgerekte villawijken.
Voor velen is hierdoor, bijvoorbeeld langs de Oude Rijn bij Alphen, Koudekerk en
Hazerswoude, een riante woonomgeving ontstaan en is de herbestemming
maatschappelijk gezien succesvol. Ook economisch gezien een geslaagde
ontwikkeling. Maar de cultuurhistorische waarde van zowel het landschap als de
objecten erodeert door het functieverlies.11.

Herbestemmen als monumentaal probleem?
Als ondanks een beschermde status het herbestemmen teloorgang van de monumentale
waarden tot gevolg heeft, waar ligt dat dan aan? Aan de wijze van beschermen en
waarderen, aan de wijze van instandhouden, of zijn er nog andere invalshoeken?
Eerst worden hieronder de beschermingscriteria en de wijze waarop daarmee wordt
omgegaan onder de loep genomen, vervolgens het omgaan met wijzigen van
monumenten en tenslotte enkele andere aandachtspunten.

Waardestellen
De wet kent drie criteria voor het beschermen van gebouwen, namelijk schoonheid,
cultuurhistorie en belang voor de wetenschap. In het kader van het Monumenten
Selectie Project (MSP) zijn deze criteria vertaald in vijf algemene criteria, alle weer
gesplitst in onderdelen: cultuurhistorie, architectuurhistorie, ensemble,
gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid. Deze criteria zijn van groot belang bij
het selecteren van monumenten, of het nu gaat om gebouwen (objecten) of om
landschappelijke en
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4 Het Chassétheater van Herman Hertzberger sluit één van de gevelwanden van de binnenplaats van
de Kloosterkazerne op contrastrijke wijze af. Foto auteur, 1999.

stedenbouwkundige ensembles (de criteria twee en drie zijn daar benoemd als
historisch-ruimtelijk of stedenbouwkundige respectievelijk situationele waarden).
De criteria worden uitgewerkt in de waarderingspassage die de motivatie vormt van
het beschreven en te beschermen monument. Daarnaast vormt de omschrijving met
waardering een ijkpunt waaraan de wijzigingen aan een monument worden getoetst.
Er zijn twee belangrijke kanttekeningen te maken bij deze opsomming: de
omschrijving met waardering is, zeker bij de monumenten die voor ca. 1990 zijn
aangewezen, zeer beknopt en de wet geeft geen kader waaraan wijzigingen moeten
worden getoetst. Tezamen met een soms wijzigende restauratiefilosofie (zowel binnen
als buiten de RDMZ, zie W.F. Denslagen, noot 10) is het voor degene die plannen
heeft met een monument moeilijk om van tevoren de haalbaarheid daarvan in te
schatten. Van geval tot geval is een nadere gedachtenbepaling nodig die zowel het
pand zelf betreft als de in dit geval gewenste restauratiefilosofie. Bij herbestemming
is dit een niet te verwaarlozen factor, zowel in tijd als in geld. Waar allerlei aspecten
die bij herbestemming om de hoek komen kijken betrekkelijk makkelijk in kaart te
brengen zijn, vormt het aspect monumentenzorg een relatief onzekere variabele. Die
wordt mede veroorzaakt door de vrijheid die monumentenzorg in deze voor zichzelf
claimt door te stellen dat ieder pand uniek is en dat er dientengevolge geen algemeen
geldende uitspraken kunnen worden gedaan.
Om dit probleem te ondervangen zou bij het opstellen van teksten die de basis voor
de bescherming vormen wellicht meer aandacht moeten worden besteed aan de
invloed die de teksten kunnen hebben op later gebruik in de praktijk. Het is misschien
- vanuit dit
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5 Een panorama van Breda uit 1909. Van links naar rechts steken de Onze Lieve Vrouwe-, de Barbara-,
de Anthonius- en de Grote Kerk boven de daken uit. Geheel rechts de gashouder. De twee linker
kerken en de gashouder zijn inmiddels verdwenen. Foto RDMZ, 1909.

ene oogpunt - van minder belang om een uitputtende tekst te schrijven dan om een
tekst te schrijven die aangeeft wat het wezen van het monument is en waar dan ook
bij wijziging en/of herbestemming rekening mee moet worden gehouden. Een lastige
vraag. Vorig jaar (1998) speelde bij een groot herbestemmingsplan in Noord-Brabant
ook de vraag: wat is het wezen van het monument. De architect meende met het
ombouwen van het betreffende internaat tot bejaardentehuis het wezen van het gebouw
te handhaven, het was en bleef immers een gebouw voor veel bewoners. Volgens
monumentenzorg lag het wezen van het gebouw echter in de opbouw van het complex,
dat in diverse bouwstijlen tot stand was gekomen en op die manier een belangwekkend
cultuurhistorisch en stedenbouwkundig ensemble vormt. Een fundamenteel andere
wijze van benaderen.12.

Wijzigen
Naast meer praktisch toepasbare redengevende omschrijvingen kunnen wellicht ook
algemene uitspraken worden geformuleerd die richtinggevend zijn voor
toetsingscriteria bij wijzigingen. Bijvoorbeeld dat het casco en de oorspronkelijke
indeling nadrukkelijk behouden dienen te blijven. En dat oude interieurafwerking in
principe gehandhaafd dient te worden - desnoods achter of onder een nieuwe
afwerking. Ook kan het effect van een ingreep worden gerelativeerd indien de ingreep
omkeerbaar is. Verder kan worden uitgesproken dat indien een pand in zijn geheel
als oorspronkelijk of anderszins van waarde wordt geacht wijzigingen kritischer
zullen worden bezien. Uit de registeromschrijving zou zoiets al kunnen blijken. Op
deze manier weten zowel de gebruiker van het pand als monumentenzorg beter waar
de waarden liggen en dus waar rekening mee dient te worden gehouden. Gevolg is
ook dat cultuurhistorische waarden nadrukkelijk van het begin af in een wijzigingsen/of herbestemmingsproces kunnen worden betrokken. Ook Finaly wijst daar in
haar bijdrage over kazernes in dit jaarboek op. Het is opvallend dat het
cultuurhistorische aspect in bijvoorbeeld het recente boek van Nelissen tot een
betrekkelijk geringe factor is gereduceerd. In het stappenplan voor herbestemming
komt de toetsing van monumentale waarden pas echt aan de orde in stap acht van de
in totaal tien stappen.
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Voorwaarden scheppen
Hierboven is al aangegeven dat monumentenzorg zich weinig vastlegt waar het gaat
om criteria ten aanzien van wijziging en dus ook herbestemming. Verder is voor veel
betrokkenen - eigenaren, maar ook ambtenaren - de wet- en regelgeving ten aanzien
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6 De kerk van Hl. Maria Hemelvaart in Bergen op Zoom, gebouwd 1824-1827, vóór de herbestemming.
Foto RDMZ, 1978.

van subsidies en fiscale mogelijkheden een bos waar zij de bomen niet meer door
zien. Daar komt dan nog bij dat subsidies vaak pas jaren na toezegging daadwerkelijk
beschikbaar kunnen komen. Hierdoor wordt herbestemmen wellicht nodeloos
gecompliceerd.
Verder is herbestemming vaak een langdurig en lastig proces. In de tussentijd staat
een gebouw te verkommeren. Meestal is de staat van onderhoud bij aanvang van de
leegstand al matig en dat wordt dus alleen maar erger. Eerder is al gepleit voor een
voogdijregeling voor monumenten om een periode van leegstand te kunnen
overbruggen. De overheid neemt dan tijdelijk het beheer op zich om een soort van
adempauze te scheppen. Want op zich kan - tijdelijke - leegstand nodig zijn om een
proces van herbestemming in goede banen te leiden.13.
Tenslotte zou monumentenzorg, in het kader van integraal beleid binnen én buiten
de eigen sector, een lans kunnen breken voor meer maatwerk op het gebied van
bijvoorbeeld bestemmingsplannen en milieuwetgeving. Zo zouden boerenbedrijven
op een perceel met een historisch pand of in een lint van historische boerderijen
kunnen worden gehandhaafd indien er mogelijkheden komen wat minder stringent
met ‘stankcirkels’ om te gaan. Een parallel kan worden getrokken met het
aanmoedigen van startende ondernemers in binnensteden die niet aan iedere komma
van de milieuwetgeving worden gehouden. Ook zouden boeren een tegemoetkoming
kunnen krijgen in de extra lasten die het werken op een perceel met historische
bebouwing met zich meebrengt, analoog aan de vergoeding die ze kunnen krijgen
als ze de randen van hun percelen niet maaien om zodoende inheemse planten meer
kansen te geven. Een andere mogelijkheid, en daar doelde gedeputeerde Van Geel
op (noot 8), is het creatief omgaan met bestemmingsplannen. Dat wil zeggen:
maatwerk voor gebouwen die moeilijk herbestemd kunnen worden, in het bijzonder
grote gebouwen zoals internaten, kloosters en kazernes in het buitengebied. Alleen
al vanwege de verkeersaantrekkende werking staat intensief gebruik van deze
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gebouwen vaak op gespannen voet met solitaire ligging temidden van waardevol
landschap en waardevolle natuur. Maatwerk is ook hier op zijn plaats.
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7 De kerk van Hl. Maria Hemelvaart als schouwburg ‘De Maagd’ na de herbestemming door Onno
Greiner. Foto RDMZ, 1996.

Afronding
Onno Greiner, de architect van de succesvolle herbestemming van de kerk van Hl.
Maria Hemelvaart te Bergen op Zoom tot schouwburg De Maagd (afb. 6, 7, 8),
schreef onlangs: ‘Bij het aanpassen van (oude) gebouwen en vooral monumenten
aan een andere functie (...) moeten niet slechts vele problemen worden opgelost door
de architect-restaurateur, maar dient deze ervan overtuigd te zijn dat een ander gebruik
onontkoombaar is, met andere woorden dat het monument moet “sterven” indien dit
andere gebruik niet zou worden aanvaard: men zou nog slechts musea kunnen maken
van oude gebouwen. Dat is zinloos.’14. Dit citaat geeft al aan dat herbestemming als
een maatschappelijke noodzaak wordt gezien. De discussie over herbestemmen spitst
zich vaak toe op het oplossen van een concreet probleem. Meer algemene publicaties
zijn er weinig, als ze er zijn ligt de nadruk vaak erg op leegstand en herbestemming
als maatschappelijk probleem en minder op de cultuurhistorische waarden. Toch zijn
het juist die laatste die bij het herbestemmen van monumenten richtinggevend zouden
moeten zijn. Helaas voegen lang niet alle herbestemmingen zoveel toe aan een
monument als in het geval van De Maagd, integendeel. De waarden delven het
onderspit en de nieuwe elementen brengen geen nieuwe kwaliteit. Vooral als er ook
stedenbouwkundig geen winst is, lijkt herbestemming weinig zinvol. Een oplossing
van het herbestemmingsprobleem hoeft mede hierom
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8 Handhaving van onder meer glas-in-lood, gewelven en kapitelen in één van de gangen van
schouwburg ‘De Maagd.’ Een nieuwe beleving van de details van een oud gebouw. Foto RDMZ,
1996.

niet primair gezocht te worden in het oprekken van de ‘marktgerichte
monumentenzorg’, want als de markt belang heeft bij ontwikkeling van een bepaald
object gebeurt dat vaak toch wel.15. Veeleer moeten monumentenzorg en de
gemeenschap zich drie zaken realiseren:
- monumentenzorg zal door middel van toegankelijke regelgeving, goede
redengevende omschrijvingen en toetsbare wijzigingscriteria moeten bevorderen
dat herbestemmingen op een succesvolle wijze kunnen plaatsvinden; er is dan
sprake van een voorwaardenscheppende rol; een ‘begeleide leegstand’ of
tijdelijke voogdij ter overbrugging van een herbestemmingsproces zou onder-
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deel van het instandhoudingsbeleid deel uit moeten maken;
- er zal meer maatwerk nodig zijn om bepaalde functies mogelijk te blijven maken;
integrale aandacht vanuit monumentenzorg, ruimtelijke ordening en aanpalende
beleidsterreinen is daarvoor nodig; analoog aan bijvoorbeeld natuurbehoud en
-beheer moet hiervoor instrumentarium worden ontwikkeld;
- gemeenschap zal zich ook moeten realiseren dat bepaalde gebouwen zo
waardevol zijn dat er aan voortzetting van een functie of aan een nieuwe functie
niet kan worden meegewerkt. Het enige wat het gebouw dan volgens een
kosten-batenanalyse opbrengt is het ‘er zijn’, als cultuurhistorisch monument.
Vaak is zoiets niet gewenst en komt een monument veel beter tot zijn recht als
het wordt gebruikt. Maar soms is de ‘functie’ monument genoeg.

Het aanpakken van de maatschappelijke én monumentale uitdaging van herbestemmen
kan op deze manier vanuit de monumentenzorg een impuls krijgen.

Eindnoten:
1. Een woord van dank aan Isja Finaly en Marinus Kooiman, die dit artikel beiden kritisch hebben
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13. Vries, A. de, a.w. (noot 2), blz. 29 en Nelissen, a.w. (noot 4), onder andere blz. 53-54.
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15. Zie hiervoor L. Lansink, ‘275 miljoen extra voor monumenten. Absoluut minimum en te weinig
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R. de Jong
‘De Landlust steld de mensch in een geruste staat’
(citaat uit P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buyten-levens,
vergheselschapt met de boucken)
Tuin en park veranderen stelselmatig door de wisseling der seizoenen,
door natuurlijke oorzaken, door hun leeftijd, door de invloed van het milieu.
Tuin, park, erf of begraafplaats zijn ontworpen, vormgegeven en dragen
daarmee een verleden in zich. Natuur en cultuur zijn er steeds wisselend
met elkaar verweven.
Sedert het midden van de jaren '70 zijn zij onderwerp voor de
monumentenzorg. Hun behoud, herstel en restauratie kent eigen
vraagstukken en is anders en meer dan het oproepen van een geïdealiseerd
of fictief beeld.

Argeloos behoud
Sinds de tuinkunst uit het verleden ons 20ste-eeuwse mens is gaan boeien, lijkt het
wel of er van haar verwacht wordt dat zij ons weer zal terugvoeren naar verloren
gegane ‘aardse paradijzen’ of zal brengen in Arkadia. Erudiete beschouwingen
spreken ervan alsof de locus amoenus van historisch park of tuin nog zijn vroegere
genius loci in zich herbergt. De historische tuin wordt gepresenteerd als klassieke
topos. Voor ons geestesoog worden Vechtstroom en Kennemerland in met vele
kaarten en topografica rijk geïllustreerde boeken idealiserend opgeroepen alsof zij
nog steeds omzoomd of bezaaid zijn met goed onderhouden buitenplaatsen. In
studeerkamer of collegezaal kunnen wij in gedachten de ‘De soeticheydt des
buyten-levens’ ondergaan. Met de term Dutch Garden betreden we het terrein van
de geschiedbeoefening.
Tuinarchitecten als Eduard André, Hugo Poortman en Henri Copijn ontwierpen
voor Weldam (ca. 1885), Middachten (1901) en De Haar (1894-1904) nieuwe tuinen
en parkbossen in franse en in 17de-eeuwse stijl of in de toenmalige moderne opvatting
van de style mixte. Jhr C.H.C.A. van Sypesteyn gaf zich meer zorg bij de aanleg van
zijn tuinen en park bij het door hem herbouwde kasteel Sypesteyn (1912-'27) om
historiserende vormentaal dan om welk plantmateriaal daar vroeger in gestaan zou
hebben. Zoals dat bij dreigende ondergang gaat, klinkt plots de roep om behoud. Zo
schreef J.T.P. Bijhouwer in de jaren '40 over tuinen en buitenplaatsen, ‘Is de huidige
toestand van onze “heerlijke goederen” niet bemoedigend, even weinig reden voor
optimisme is er inzake de toekomstmogelijkheden...’.
Gedurende vele jaren vond de historische buitenplaats in Van der Wyck een vurig
pleitbezorger. In vele artikelen en een proefschrift onderzocht hij dit deel van ons
cultureel erfgoed. Ook liet hij zich voortdurend horen over de noodzaak van
bescherming, beheer en herstel. Met grote eruditie en op eminente wijze zet Erik de
Jong door onderzoek, publikatie en tentoonstelling deze lijn van bemoeienis met de
geschiedenis van de Nederlandse buitenplaats en tuinkunst voort. Kleio heeft
inmiddels een schare van geïnteresseerden en onderzoekers om zich heen verzameld.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

In woord, beeld en tentoonstelling roepen zij als onderdeel van onze architectuuren cultuurgeschiedenis de verloren gegane wereld van buitenplaats en landgoed op
en onderzoeken zij wat daar de rol in de genese van het Nederlandse landschap van
is.
Hoe is het gesteld met het behoud van historische tuinen, parken, plantsoenen,
begraafplaatsen als cultuurmonumenten? Velen, ieder vanuit de eigen belangstelling,
boodschap, competentie, verantwoordelijkheid, inzicht of ervaring werken aan hof,
gaard, park of tuin. De meesten bereiden hun plannen en werkzaamheden elders
voor. De uitvoering ter plaatse laten zij aan anderen over.
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Onze bemoeienis en werkzaamheden wijken volkomen af van hoe het in het verleden
toeging. Talrijk zijn de prenten en schilderijen waar ons door de trotse eigenaar een
blik gegund wordt op zijn kroost en hof en op de gekromde lijven van de tuinlieden,
die met schoffel, hark en kruiwagen zwoegden aan het onderhoud. Dat beeld maakte
plaats voor een andere werkelijkheid. Levende traditionele tuincultuur verdorde of
raakte overwoekerd en verviel. Er verrezen villawijken op de gronden van menige
buitenplaats of landgoed. Opvattingen over een vitale nieuwe natuur hielden zaag
en bijl terug in parkbossen. Vele historische parken kregen een beheer volgens
bosbouwkundige, economische of ecologische maatstaven. De historische grens
tussen het afgesloten private en het publieke territoir werd geopend.
De historische tuin- of parkaanleg vormde voor de monumentenzorg lange tijd geen
onderwerp. Kwam het daarvoor toch tot aandacht dan betekende dat het ontwerpen
van een ‘nieuwe’ aanleg aan de hand van geïnterpreteerd historisch beeldmateriaal.
Daarbij ging het om het visuele beeld van de aanleg, om haar architectuur, compositie
en structuur. Geen vragen werden er gesteld naar het vroegere plantmateriaal en
wanneer dat en hoe dat was toegepast. Daarmee werd een illusoir beeld van het
verleden geschapen, niet als maquette maar meer ‘naar de natuurlijkheid en naar de
zin, iets voor de historie te bewaren’, zoals Anco Wigboldus ter toelichting schreef
bij zijn Getekende ontmoetingen met onze provinciën.
Vroege voorbeelden zijn te vinden in de stad Groningen, in Uithuizen of Ter Apel,
in het Prinsenhof (E.A. Canneman, 1939; G. Peters, 1626), rond de Menkemaborg
(Henri Copijn, 1921; Allert Meijer, ca. 1705) of in de zogeheten Kloosterkruidentuin
bij het vroegere Kruisherenklooster (J.W. Verdenius, 1932). Voor het Muiderslot
liggen er nu naar ontwerp van J. Mezger (1956) een kruidhof, beukenloofgang en
pruimenboomgaard, veranderd in 1983 en daarna weer in 1995 naar plannen van H.
Boers, en in 1996 uitgebreid met een warmoeshof. Een in oorsprong middeleeuws
kasteel, kasteel Ammersoyen, zette na het herstel van ingrijpende oorlogsschade
(1959-1975) aan tot de aanleg van een formele siertuin met buxus (mw. M.E.
Canneman-Philipse, 1975). Het is verrassend bij een rondgang door de tuin achter
het aan de Herengracht 605 gelegen Museum Willet-Holthuysen (ontwerp E. Mos,
1972, na 1996 A.J. van der Horst) te bemerken dat het witte en rode stenen
toeslagmateriaal in de parterre in een cementachtige ondergrond gedrukt is zodat dit
het onderhoud vergemakkelijkt.

Ommekeer
De jaren '70 zijn van rechtstreekse invloed geweest op het onderwerp historische
tuinen en parken en voor het laten voortbestaan van de nog resterende historische
buitenplaatsen.
Signaleerden Van der Wyck en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
de noodzaak tot het veiligstellen van historische buitenplaatsen, parken en erven in
ons land, het antwoord zou volgens dezen gevonden moeten worden in het behoud
en herstel van een achttal buitenplaatsen (Zorgvliet, Zeist, Heemstede, Rosendael,
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Twickel, Weldam, Elswout, De Haarlemmerhout), die in 1971 als de belangrijkste
voor ons land genoemd zijn tijdens het in Fontainebleau gehouden internationale
congres van ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) en IFLA
(International Federation of Landscape Architects) over historische tuinen en parken.
Gedurende dit congres is de internationaal geldende omschrijving voor een
historische tuin opgesteld. Sindsdien wordt zij door organisaties als UNESCO
gehanteerd. Zij is als artikel 1 in het zogeheten Florence Charter (1981) voor het
behoud en instandhouden van historische tuinen van ICOMOS opgenomen en luidt,
‘A historical garden is an architectural and horticultural composition of
interest to the public from the historical and artistic point of view. As such,
it is to be considered as a monument’.
In 1973 kwam de Stichting Castellum Nostrum, later bekend onder de naam Stichting
tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) tot stand. In de
jaargangen tussen 1973 en 1978 van het Bulletin van de Koninklijke Oudheidkundige
Bond (KNOB) kan men volgen hoe de vakwereld aanvankelijk en uiteindelijk de
Tweede Kamer en de Minister van CRM zich beziggehouden hebben met de plannen
voor Het Loo. De Kamer vroeg toen naar wat er nog resteerde van historische tuinen,
parken en buitenplaatsen in ons land.
De vraag naar hun opname binnen het cultureel erfgoed was gesteld. De overheid
ging aan de slag met lokalisatie, inventarisatie, bescherming, met het treffen van
beheersmaatregelen en het opstellen van regelingen. Verval, vervreemding en verkoop
verliepen sindsdien. De monumentenzorg had er een nieuwe opgave bij. ‘Strategische
allianties’ werden er aangegaan tussen de Monumentenraad, de RDMZ, het
Staatsbosbeheer, de Afdeling Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (NBOR) van het
toenmalige Ministerie van CRM en de Stichting PHB.
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De discussie, het denken over het onderwerp instandhouding, - opheffen van
achterstallig onderhoud, herstel, restauratie en onderhoud -, bewoog zich sindsdien
tussen twee uitersten.
De ene lijn loopt vanaf de Menkemaborg langs de heraanleg aan de hand van
uitvoerig bronnen- en archeologisch onderzoek van de Beneden- en Boventuin van
Het Loo en het herstel en de revitalisatie van het park van Kasteel Groeneveld te
Baarn (plan met name van Michael van Gessel, Bureau Bakker en Bleeker B.V.,
vanaf 1980). Deze lijn loopt in onze tijd door tot in de recente postmoderne
terrassen-aanleg van Kasteel Neercanne (architect W.J.A. Snelder) en in het ensemble
Houthem St.-Gerlach, dat met een diploma van de onder auspiciën van de Europese
Commissie staande Europa Nostra Award 1998 is bekroond (‘excellent private
initiative of restoring a dilapidated architectural ensemble on an important historical
site, revitalising it by adapting it, with creative respect for the original buildings, for
use as a hotel and restaurant, thus ensuring a healthy economic base for continued
survival’, aldus het gegeven judicium).
De andere lijn ontwikkelde zich in de richting van het vrijstellen, van het weer in het
zicht brengen van de architectuur, structuur, compositie en afwisseling in beplanting
van de aanwezige historische aanleg. Die aanleg geldt dan als een historisch document,
als primaire bron. Dat er daarnaast ook tuinen en parken zijn waar het behoud niet
in archeologisch conserverende zin plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld op De Wiersse,
maar waar gewerkt wordt vanuit de inspiratie van een levende tuincultuur geënt op
het verleden, krijgt minder de aandacht.
Dat er zich in de jaren '90 een groep zou gaan aandienen van plotseling
kapitaalkrachtig geworden nieuwe eigenaren van oude buitenplaatsen en landgoederen,
die zich ongeduldig, doortastend en vermogend op korte termijn de visuele weelde
van een goed verzorgde tuin en opgeknapt parkbos wensten te verschaffen, was toen
nog geen onderwerp.
Dat er door de landelijke en provinciale natuurbeschermings- en
landschapsorganisaties stelselmatig met veel overheidsmiddelen historische
buitenplaatsen en landgoederen aangekocht zijn, was niet om hun cultuurhistorische
herinnering en betekenis, maar was hun antwoord op de gevoelde ondergang van het
‘natuurlijke paradijs’ van natuur en milieu en klonk als de hernieuwde roep van ‘terug
naar de natuur’. De overheid in haar voorwaardenscheppende rol is dan merkwaardig
dubbel als het gaat om historische tuinen en parken.
Bij dit alles bleef de kennis over historische dendrologische aspecten evenwel
spaarzaam.

Theorie en pragmatisme
Eén van de kenmerken van de monumentenzorg in Nederland is, dat zij zich meer
laat leiden door een empirische aanpak dan door theoretische disciplinaire
overwegingen. Wat soms de wijdse benaming van ‘erfgoedfilosofie’ krijgt is in feite
nog steeds de echo van de opvattingen van een Georg Dehio (1850-1932) en een
Alois Riegl (1858-1905).
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De praktijk van de monumentenzorg is in ieder geval sedert de jaren '80, de jaren
van haar decentralisatie, gevat geraakt in een strikt stelsel van wet- en regelgeving
dat sindsdien qua systematiek en doel regelmatig veranderde. Het stelt daarmee
tegelijkertijd grenzen aan mogelijkheden en ontwikkelingen. Het brengt
standaardisering met zich mee.
Men lijkt zich in het algemeen minder bewust te zijn wat daar de gevolgen van
zijn. Er blijkt meer interesse voor te bestaan dat iets is beschermd en voor wat er dan
beschermd is dan dat de vraag naar het waarom van die bescherming bij behoud en
beheer een impliciete rol speelt.
Het instandhouden als monument van historische parken en tuinen, openbaar groen
en begraafplaatsen kent zijn eigen vraagstukken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld
industriële monumenten of voor het historische interieur. Niet dat de functie van tuin
of park zozeer verandert, maar wel het gebruik. Dat geldt zowel voor de eens
particuliere tuinen en parken van buitenplaatsen als voor begraafplaatsen en openbare
parken. De particuliere buitenplaats of het historisch landgoed is in de meeste gevallen
opengesteld vanwege de rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928. Of zij zijn
na verkoop een stadspark geworden wat andere eisen aan onderhoud en inrichting
stelt. Begraafplaatsen hebben sedert 1991 te maken gekregen met de werking van
de herziene Wet op de lijkbezorging en daarmee samenhangend bepalingen over het
ruimen van graven. Openbare parken worden vaak niet meer onderhouden door een
gemeentelijke plantsoenendienst zelf. Parken worden om veiligheidsredenen ontdaan
van dichte onderbegroeiïng. Paden worden verbreed voor het vergemakkelijken van
het onderhoud, maar ook voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor
gehandicapten. Minder onderhoud wordt gelegitimeerd met het argument van een
meer ecologisch gericht beheer.
Er is de laatste decennia een sterke maatschappelijke vraag naar bescherming in de
verwachting dat daarmee het object, of dat nu een gebouw of bijvoorbeeld een
buitenplaats is, zal blijven zoals het is. Of dat er na restauratie sprake zal zijn van
‘herstelde luister’, zoals zo vaak te lezen of te horen is, of van het herstel van de
‘vroegere toestand’. In het eerste geval
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1 Kasteel Amerongen, Amerongen, wateroverlast in het park. Foto auteur, 1995.

gaat het om een cliché, in het andere om een fictie tot leven gewekt door de ontwerper
en gevoed door het intellectuele en tegelijk literaire onderzoek van menig historicus.
De monumentenzorg richt zich in praktijk sterk op het object en geeft zich (te)
weinig rekenschap van wat de endogene en exogene factoren (kunnen) zijn die direct
en indirect van invloed zijn en hoe daar mee om te gaan. Dat geldt inzonderheid bij
tuinen, parken of het openbaar groen. Daarvoor hoeft als voorbeeld maar gedacht te
worden aan de aan elkaar tegengestelde werking van een aantal wetten en regelingen,
zoals die van de Monumentenwet 1988, de Natuurbeschermingswet, de
Natuurschoonwet 1928, de Boswet, de Pachtwet, die in het algemeen op deze
monumenten van toepassing zijn, naast zaken als het bestemmings- of structuurplan,
stads-, dorps- of fabrieksuitbreidingen, corridorvorming, kapvergunning, Ecologische
Hoofdstructuur, of de regelmatig wisselende plannen in het kader van Gebiedsvisies
of van te nemen toeristisch-recreatieve maatregelen. De zich intensiverende verkeersen toeristische infrastructuur overspoelt niet alleen vanwege haar geluids- en
tegenwoordig ook verlichtingsoverlast de beoogde rust van park en tuin, maar
doorsnijdt daadwerkelijk of visueel grondgebied of zichtassen. Wateroverlast, zoals
die gedurende de afgelopen jaren een aantal malen is voorgekomen in het park van
het in de uiterwaarden gelegen kasteel Amerongen is wel niet regelmatig voorkomend
maar vraagt om waterkerende maatregelen door het deels verhogen van de
beschermende kade, waardoor de boomsingels vernieuwd moeten worden (afb. 1).
Het Vondelpark, inmiddels met een beschermde status, zakt jaarlijks meer weg in
het onderliggende veen. Vrijwel overal treedt op buitenplaats en landgoed verdroging
op (afb. 2). De tijd zal niet ver meer weg zijn dat het vanwege geconstateerde
vervuiling onmogelijk zal worden, tenzij met hoge kosten, om de bagger uit gracht
of grand canal nog naar elders af te kunnen voeren. En wat zal het effect zijn van
de veranderingen in de landbouw voor de boerenbedrijven, die van oudsher structureel
en ook visueel deel uitmaken van buitenplaats en landgoed? Lanen die met hun
beplanting nog herkenbaar het domein van huis, hof en grondgebied markeren en
het landschap geleden, takelen af. Hun herstel en vernieuwing wordt door de overheid
om redenen van kosten naar achteren geschoven. Bij het openbare park, het vroegere
volkspark, stadspark, plantsoen of wandeling ligt bij het beheer en aanpassing de
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nadruk op de huidige publieke functie en op de stedenbouwkundige betekenis meer
dan op de betekenis van het historisch ontwerp en plantmateriaal. In de parkbossen
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2 Landgoed Beerschoten, De Bilt (Utr.), verdrogingsbestrijding. Foto auteur, 1999.

treedt degradatie van het oorspronkelijke bomenbestand op naast ongelijkvormige
leeftijdsopbouw, treedt schorsbrand en windworp op met alle gevolgen van dien.
Emotionele weerstand tegen de beheersmatig noodzakelijke kap van bomen en hun
verjonging oefent een directe negatieve invloed uit op de historische structuur en
compositie van een park. Dat het voor de contuïniteit van het bomenstand moet
gebeuren weet men blijkbaar niet of wil men niet zien.
Ruwweg kan er wat betreft de eigendom bij buitenplaatsen en landgoederen een
indeling gemaakt worden in die van de ‘private’ eigendom (particulier dan wel van
bedrijven of instellingen als Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen,
die beide overigens een meer algemeen belang dienen) en die van de publieke als
we denken aan het Staatsbosbeheer, gemeenten en provincies.

Gevolgen voor de monumentenzorg
Het is duidelijk dat dit alles van direkte invloed is. In dat veld heeft de
monumentenzorg haar maatschappelijke, sociaal-culturele en tegelijk conservatoire
taak te vervullen.
De plaats die historische tuinen, parkbossen, erven, groenstroken en de historische
aanleg op begraafplaatsen in onze hedendaagse cultuur en maatschappij als monument,
als cultureel erfgoed materieel inneemt is eigenlijk ongedefinieerd Het lijkt wel of
de lijnen, zoals die eerder bij het instandhouden of omwerken van historische tuinen
en parken zijn getrokken zonder reflectie en heroriëntatie alsmaar gevolgd blijven
worden. Van het formuleren van algemeen geldende principes en van het organiseren
van een hiervoor specifieke en daartoe uitgeruste vorm van monumentenzorg is
feitelijk geen sprake. Hoe anders is dit niet in landen als Engeland, Frankrijk en
Duitsland?
Geformuleerde doeltypen, project- en de programma-opzet van financiële
regelingen bepalen meer de richting en de grenzen bij het behoud dan een zorgvuldige,
vakkundige opname en analyse. Juist omdat het hier gaat om cultuurgoederen, die
vrijwel niet meer geheel uit particuliere middelen in stand gehouden kunnen worden,
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zijn de gevolgen daarvan aantoonbaar ingrijpend en onomkeerbaar als het gaat om
het behoud van de bestaande monumentwaarden van een historische aanleg. Voor
beheersplannen is vaak geen tijd en meestal geen geld, noch afgezien van het gebrek
aan daarvoor beschikbare deskundige menskracht. Specifieke kennis bij hoveniers,
zo leert de praktijk, is dun gezaaid.
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3 Paleis - Museum Het Loo, Apeldoorn, heraanleg parterres Benedentuin. Foto auteur, 1983.

Park, tuin, landgoed, openbaar groen en begraafplaats zijn onderdeel van het
landschap of van de stedelijke structuur. Zij kunnen grote natuurwaarden in zich zijn
gaan herbergen. In de eerste plaats zijn zij echter het artistieke en intellectuele product
van menselijke creativiteit en van het verlangen naar het vormgeven en inrichten van
de ruimte.
Het is een taak voor de monumentenzorg om dat duidelijk te maken, te laten zien
en om er voor te zorgen dat die maatregelen getroffen worden dat als zij eenmaal
zijn aangemerkt als beschermd monument ook die waarde voor de toekomst behouden.
Tuin en park zijn per definitie architectonische ontwerpen, die een eenheid vormen
of een historisch relatie hebben met het bouwwerk waar zij bij ontworpen en
aangelegd zijn of zoals het openbare park in de eerste plaats onderdeel is van een
stedenbouwkundig ontwerp. Die relaties raken door de steeds ingewikkelder wordende
beheersvormen en - structuren steeds meer van elkaar los. De monumentenzorg zal
dit weer bij elkaar moeten brengen als het doel is, een werkelijk behoud van wat
bewaard gebleven is in plaats van het laten ontstaan van een monumentale
heringerichte omgeving.
Sheena Mackellar Goulty schreef in haar Heritage Gardens, ‘Gardens are living,
evolving creations and their care and conservation must evolve with them. The
conservation of gardens is a complex process and bears little comparison to the
conservation in other areas... Like buildings, gardens are conserved to be used; unlike
buildings, they are not static’. Dit geldt niet alleen voor de Britse eilanden, die wij
hier zo graag als voorbeeld nemen als het om tuinen gaat, maar ook voor ons eigen
land.
Totale restauraties van tuin, park of begraafplaats vormen een uitzondering. In de
restauratie-behoefteramingen van de gemeenten komen ze niet voor. De praktijk is
dat er een nieuwe aanleg verschijnt, opgebouwd uit bestaande onderdelen en naar
bevind toegepaste stijlcitaten. Of dat de aanleg door hernieuwd intensief onderhoud
en partieel herstel gerevitaliseerd wordt. Of dat in een enkel geval een ‘historisch
model’, zoals dat te zien is bij de Hortus Clusianus in Leiden, ontstaat. Zoveel is in
de praktijk wel duidelijk geworden dat de Beneden- en Boventuin van Het Loo, zoals
wij die nu kennen, een uitzondering gebleven is (afb. 3). Gezien hun primair publieke
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functie ligt bij de stadsparken, zoals bijvoorbeeld in de stad Groningen, in Arnhem
(Sonsbeek), Breda (Valkenbergpark) of Den Haag (Zuiderpark) bij herstel of groot
onderhoud de nadruk op het aanpassen aan veranderde gebruikseisen en vaak ook
op de wensen van omwonenden.
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Instandhouding
In hoeverre kan de historische tuin wel als monument in stand worden gehouden?
Het stemt tot nadenken, dat recentelijk bij een door de Nederlandse Tuinenstichting
(NTS) tussen een aantal ‘kenners van het groen’ georganiseerd gesprek over het
onderwerp ‘bewaren we tuinen als document - voor de overlevering en als
inspiratiebron - of mogen “aardse paradijzen” ook eindig zijn om plaats te maken
voor iets nieuw?’ een tweetal deelnemers, zelf actief in hun historische tuinen en
parken, tot de volgende uitspraken kwamen, ‘Ik denk dat wat ik aan de tuin heb
toegevoegd in de kortst mogelijke tijd weer weg is. De structuur van het park zal de
volgende eeuw ingaan, maar de borders en de moestuin zijn weg zodra ik er niet
meer ben’ (mw. Van Weede, Bingerden) en ‘We hebben wat betreft de tuin geen
enkele illusie voor wat er na ons komt......Wat we geprobeerd hebben is de
basisstructuur van de tuin versterken in de hoop dat die blijft bestaan, maar - en dat
geldt ook voor Bingerden - je hebt het niet in de hand...’ (mw. Bohnenn, Vechtoever)
(Tuinjournaal, 1999, 2).
Het stemt tot nadenken dat er bij het door de loop der jaren gegroeide ‘bestel’ voor
het behoud van dit deel van het cultureel erfgoed sprake is van een sluipende
versnippering van middelen, talent en creativiteit.
Dat er door vele invloeden van buitenaf sprake is van kapitaalsvernietiging van
wat in hoofdzaak uit openbare middelen hier in stand wordt gehouden.
Dit vraagt er om eens kritisch te gaan nadenken aan het stellen van ‘grenzen aan
de groei’ bij het beschermen van dergelijke zaken. Monumenten kennen we in grote
aantallen en daar is niets verkeerds aan. Beschermen daarentegen gebeurt toch in
principe op weloverwogen gronden?
Dat vraagt er om dat er voor ieder van deze als monument beschermde zaken
‘verkenningen’ opgesteld gaan worden van de regelingen, maatregelen,
ontwikkelingen en visies, die in- en extern van invloed (zullen) zijn op deze
niet-statische monumenten, zodat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden
en niet dat het moment langer de loop der dingen lijkt te bepalen.
Dat vraagt er om door middel van monitoring en evaluatie inzichtelijk te maken
wat het resultaat is van al die op zich onderling verschillende activiteiten en invloeden.
Dat vraagt om wat betreft buitenplaatsen en landgoederen, die in het algemeen bij
elkaar liggen, om gebiedsvisies, die uitgaan van de vraag welke maatregelen (zoals
waterbeheersing, ruimtelijke ordening, verkeer en toerisme) er in overleg met de
eigenaar of beheerder genomen moeten worden om de eenheid van deze goederen,
die nu steeds meer versnipperd dreigt te raken, weer tot een geheel te brengen.
Dit alles gaat verder dan de tot nu gehanteerde beheersplannen, waarin het
zwaartepunt meer op beheersmaatregelen ligt dan op de wijze van management van
de buitenplaats, landgoed, openbaar park of begraafplaats, gelegen in en deel
uitmakend van een voortdurend veranderende omgeving. De ervaring leert dat
eigenaar, bestuur of beheerder nu lijkt om te komen in de golfslag van steeds weer
andere en nieuwe plannen en ideeën van de overheid. Daar hebben zij vrijwel dagwerk
aan. Zij zien iedere keer weer opnieuw dat wat zo pas is opgebouwd even zo
gemakkelijk weer vernietigd dreigt te worden. Schrijven over historische
buitenplaatsen, landgoederen, openbare parken of begraafplaatsen leidt vaak tot het
oproepen van een voorbije wereld. Behouden en instandhouden van deze monumenten
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is meer en anders dan de te blijven steken in de fictie van het toepassen van een
historiserende en tegelijk archaïserende vormentaal. ‘Like buildings, gardens are
conserved to be used; unlike buildings, they are not static’ om nog eens Sheena
Mackellar Goulty aan te halen. Dat vraagt uiteraard om goed beheer maar ook om
een afgewogen management. Daarvoor heeft de overheid condities te scheppen. Zal
dit leiden tot een ‘integraal instandhoudingsregiem’ waar nu in kringen van de
monumentenzorg over gesproken wordt, ook voor de duizenden hectares die deze
monumenten beslaan?
De monumentenzorg is nu aan het woord.
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G.H. Keunen
Van moeras tot welvaartsstaat
Het ‘Achtste Wereldwonder’ en zijn instandhouding
Zo'n duizend jaar geleden begonnen de bewoners van de delta van Rijn
en Maas geleidelijk aan de toenmalige wildernis te ontginnen. Na enkele
eeuwen was een waterstaatkundige infrastructuur ontstaan die tot in onze
dagen aan de basis ligt van de samenleving. Dat typische Hollandse
polderlandschap is in feite te beschouwen als het grootste door mensenhand
gemaakte wereldwonder aller tijden. Het is een monument op zich, uniek
en als cultuurlandschap van mondiaal belang. Dit landschap, met name
het Groene Hart, staat evenwel onder grote druk en is in zijn
samenhangende eenheid onbeschermd.
Het veiligstellen van dit ‘werelderfgoed’ is meer dan een nationaal belang.
Het ‘Achtste Wereldwonder’ mag niet óók verloren gaan.

Nederland - Waterland
‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan’.
Dat water, dat de schrijver H. Marsman zag, heeft grotendeels de delta gevormd
waar wij thans leven. Water, onmisbaar als basis voor het leven, is vriend en vijand
tegelijk zoals het verleden laat zien. Het is een element waarmee we een moeizame
relatie hebben, omdat die rivieren soms wel erg breed dreigen te worden en zo
oneindig en veilig is ons laagland dan uiteindelijk ook weer niet, zoals de laatste
jaren is gebleken.
In grote lijnen is de Hollandse bodem gevormd door het water, door afzetting van
meegevoerde klei en zand, waarop later, in de kustvlakte achter de duinen, op
uitgebreide schaal veenvorming plaats had. De natuurlijke begroeiing en beplanting
van het gebied werd zo bepaald. De bewoners werden al spoedig gedwongen een
niet aflatende strijd te leveren tegen het water. Als ‘vijand’ moest het worden
teruggedrongen en beheersbaar gehouden.
Het water heeft de bodemkaart, zeker in het westen van het land, grotendeels
bepaald en zo de bewoners veelal gedwongen tot een ‘volgend beleid’ (afb. 1). Om
zich te vestigen was er weinig andere keus dan de wat hoger gelegen droge gebieden
die toegankelijk waren met name ook via het water, waar gebouwd kon worden en
waar enige vorm van landbouw mogelijk was. Water en bodemgesteldheid, vaak een
verwevenheid, zijn zo de basis geworden
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1 De polder Kockengen met zijn typische ‘cope-verkaveling’, gezien naar het westen vanaf de toren
van de NH Kerk. Foto auteur.

waarop onze hele samenleving in de loop der eeuwen is opgebouwd. Ze bepaalden
uiteindelijk de plaats waar dorpen en steden zouden ontstaan en de onderlinge
verbindingen en relaties, zowel over land als over water. Het was bepalend voor de
wijze van agrarisch grondgebruik en voor de ontwikkeling van aan het water gebonden
nijverheid. Ook werd zo in grote lijnen bepaald waar en hoe landbouw en visserij,
handel en nijverheid zich zouden ontplooien. De direct voorhanden zijnde materialen
hout, riet en klei gaven richting aan bouwwijze en vormgeving van de gebouwde
omgeving. Zuinig materiaalge-
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2 De polder Kockengen met zijn molen, wetering en bruggetjes. Het typische Hollandse
polderlandschap ten voeten uit. Foto auteur.

bruik en liefst weinig gewicht, niet alleen uit kostenoverweging maar ook vanwege
de veelal geringe draagkracht van de bodem, die in veel gevallen toch nog tot
bijzondere funderingstechnieken leidde.
Water en bodemgesteldheid dicteerden uiteindelijk ook de fijnmazige en
gecompliceerde waterstaatkundige infrastructuur die zou ontstaan en ten principale
heden nog steeds aanwezig en in functie is.
Met name in de randstad, in het Groene Hart, is zo door de eeuwen heen een toch
wel bijzonder landschap ontstaan.

Ontwikkeling waterhuishouding
De eerste maatregelen in het gebied waren de dijken die aangelegd moesten worden
tot kering van het buitenwater, zee en rivieren.
Al rond 1300 waren hiertoe overkoepelende waterschapsorganisaties aanwezig,
die gezag en macht hadden om het collectief belang, de dijkzorg, te behartigen.
Lokaal en regionaal vond daarnaast poldervorming plaats, waarbij kleinere
waterstaatkundige eenheden werden gevormd. Zo'n polder omvatte een gebied met
gezamenlijke belangen op het gebied van de waterbeheersing. De lozing van overtollig
water vond aanvankelijk plaats op natuurlijke wijze door sluizen. Bij laag buitenwater
stroomde het water vanzelf weg. Geleidelijk aan, onder invloed van stijgende
buitenwaterstand en lager wordend binnenwater, voldeed dit niet meer met
wateroverlast als gevolg. Deze ontwikkeling werd in het westen nog versterkt doordat
in grote gebieden de bovenste veenlaag in de loop der tijd werd afgegraven. De zo
in den droge gewonnen turf had men als brandstof hard nodig, omdat hout daar
nauwelijks aanwezig was. Door dit turfgraven trad een aanmerkelijke
maaiveldverlaging op. Door de zo ontstane lage ligging kwam de bruikbaarheid van
de grond ernstig in het geding.
Rond 1410 verschijnen de eerste windwatermolens ten tonele. Het overtollige
water wordt daarna meer en meer met windkracht uitgemalen, waardoor de
drooglegging toenam en het agrarisch grondgebruik sterk verbeterde (afb. 2).
Na het midden van de 15de eeuw neemt de toepassing van de poldermolen een
grote vlucht en een eeuw later zijn de meeste daarvoor in aanmerking komende
gebieden onder windbemaling gebracht. Daarmee werd voorkomen dat de bewoners
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het Groene Hart noodgedwongen moesten verlaten. In een door gebrekkige
waterlozing onbruikbaar geworden gebied, hoe goed met dijken ook beschermd, zou
immers niet meer te leven zijn. Zo hebben uiteindelijk niet de dijken maar de molens
het voortbestaan van westelijk Nederland gered. Anders had men het uiteindelijk
moeten prijsgeven. De Waddenzee zou zich dan waarschijnlijk tot aan de Belgische
grens hebben uitgestrekt met stranden langs de westrand van het Gooi en de Utrechtse
Heuvelrug.
Enkele eeuwen later dreigde opnieuw gevaar. Grote gebieden van Zuid-Holland
en Utrecht waren als gevolg van steeds verdergaande turfwinning tot ca. 3 à 4 meter
diepe veenplassen vergraven, vaak van elkaar gescheiden door slechts dunne stroken
slappe bewoonde veengrond. Het gevaar dreigde dat onder invloed van de wind deze
plassen zich uiteindelijk zouden verenigen tot niet meer te beteugelen binnenzeeën,
die het Groene Hart van binnenuit zouden vernietigen. De windmolen werd wederom
als doorslaggevend wapen in de strijd geworpen om deze plassen droog te malen.
De hierdoor gevormde polders worden droogmakerijen genoemd.
Deze ‘Deltawerken’ van de 17de, 18de en 19de eeuw namen dat gevaar weg en
leverden bovendien grote oppervlakken waardevolle cultuurgrond op. Alleen al
binnen de huidige begrenzing van het Groene Hart een oppervlak van ca. 26.000
HA, waarvan het veen als rook door de schoorsteen is verdwenen.
Zo is in grote lijnen het polderlandschap ontstaan zoals wij dat nu kennen.

Het Achtste Wereldwonder
Het zo typische Hollandse landschap, dat weidse polderland met groene weiden en
sloten tot aan de horizon, is wellicht wereldwijd net zo bekend als ons nationale
symbool ‘de molen’. Voor beroemde schilders was het in het verleden een inspiratie,
voor buitenlandse bezoekers een verbazing. Er zijn vele zaken die elders in de wereld
in een misschien wat andere vorm ook te vinden zijn, zoals kerken, kastelen,
boerderijen etc. Zelfs de molen is niet iets exclu-
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3 Het westelijk veenweidegebied van de provincie Utrecht. De polder Kockengen, een voorbeeld van
een blokvormige zogenaamd ‘cope-ontginning’, die compleet met molen vrij gaaf bewaard is gebleven.
De oude dorpskern ligt ingesloten tussen de Heycop en de Bijleveld, twee vele kilometers lange
regionale afwateringskanalen, die men uit nood eind 14de eeuw, resp. begin 15de eeuw heeft moeten
graven. Er is destijds nogal wat gegraven! Globaal berekend ligt er alleen al binnen deze polder (ca.
1,3 × 2,6 km) rond de 65 kilometer aan slootlengte! Detail topografische kaart.

sief Hollands. Hij was in het verleden vrij algemeen in grote delen van Europa te
vinden. In die hoedanigheid kan hij gezien worden als het symbool van een ganse
beschaving, zoals de Belgische molenkenner Paul Bauters terecht opmerkt.
De molen was immers in het verleden de high tech van zijn tijd, een machine met
water of wind als energiebron, die in staat was om de beperkte menselijke
productiemogelijkheden te vermenigvuldigen. In die hoedanigheid stond hij aan de
basis van de huidige geïndustrialiseerde europese samenleving. Wat ons land op
molengebied wel bijzonder maakt, was de grote verscheidenheid aan functies,
toepassingen en typen die hier ontstond en deels nog aanwezig is. Om die reden kan
het nationale molenbestand eveneens als werelderfgoed beschouwd worden.
Het typische Hollandse polderland daarentegen is mondiaal bezien wél uniek, met
name het veenweidegebied met de daarin gelegen droogmakerijen. Waar ter wereld
leeft men immers op de bodem van door de mens drooggemaakte meren, meren die
men nota bene eerst ook nog zelf had gecreëerd? (afb. 3). Het Hollandse
polderlandschap is in zijn totaliteit het grootste wereldwonder aller tijden. Dat is niet
overdreven. Het is een monument van vernuft en volharding. Vernuft, omdat
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oplossingen werden gevonden, waardoor het tot op de dag van vandaag functioneert.
Volharding, omdat het al eeuwenlang een beduidende inspanning vereist, en zal
blijven eisen omdat de samenleving niet meer terug kan. Door de strijd met het water
aan te gaan heeft zij zich al eeuwen geleden verplicht tot een ‘eeuwigdurende’
instandhouding. Deze is uitgekristalliseerd in een fijnmazig technisch en bestuurlijk
netwerk van waterstaatsaangelegenheden. Dat netwerk, dat als onderlegger
functioneert voor de hele samenleving, is onopvallend,
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4 Het is een merkwaardig land waarin wij leven. De toegang tot de NH Kerk te Hazerswoude-dorp
ligt thans zo'n 2 meter boven het omliggende straatniveau. Het is een indicatie hoezeer de veenbodem
in deze omgeving in de loop der eeuwen door bemaling, waterpeilverlagingen en daaropvolgende
inklinking is gezakt. Dat verschijnsel was ook de oorzaak van de ernstige funderingsproblemen van
dit monument. De houten fundering was boven het grondwaterpeil geraakt met verrotting als gevolg.
Foto auteur.

bijna onzichtbaar aanwezig en wordt als vitale functie voor ons allen verzorgd door
de waterschappen. Bijna iedere vierkante meter in ons polderland is een product van
menselijke activiteit. Dat gegeven, gekoppeld aan de voortdurende
instandhoudingsproblematiek, maakt de lage helft van ons land mondiaal bezien zo
uniek.
Het is echter de vraag of dat wel voldoende beseft wordt. Voor ons is het zo
gewoon, omdat we niet beter weten dan dat het altijd zo is geweest. De
arbeidsprestatie, die met name in het verleden met niet veel meer dan menskracht
hiervoor geleverd moest worden, is echter indrukwekkend (afb. 4). Een miljoen,
misschien wel enkele miljoenen kilometers met de hand gegraven sloten, kanalen
etc. en naar schatting enkele tienduizenden kilometers kaden en dijken in alle soorten
en maten. En al zo'n 600 jaar pompen, dijken ophogen, sloten en vaarten uitbaggeren,
het gehele systeem instandhouden en verbeteren om alle overtollige water maar weer
op zee te kunnen lozen. De zo beroemde Chinese Muur lijkt qua prestatie bij dit alles
in het niet te vallen.

Waterstaatkundig belangrijke cultuurlandschappen
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Het zo Hollandse polderlandschap manifesteert zich met name in het Groene Hart.
Globaal bezien valt het waterstaatkundig uiteen in twee delen, namelijk het gebied
tussen de grote rivieren, de ‘waarden’, en het ‘vasteland’ van Zuid-Holland en Utrecht
(en een klein stukje Noord-Holland). Beschouwen we het gebied van het ‘vasteland’,
dan zijn daarbinnen waterstaatkundig bezien globaal drie verschillende soorten gebied
te onderscheiden (afb. 5 en 6).
- Het open (veen)weidegebied zoals dat in de Middeleeuwen ontstaan is door het
in cultuur brengen van woeste gronden. Dit is de eerste fase van grootschalig
menselijk ingrijpen.
- De door de mens zelf middels turfwinning gecreëerde veenplassen, die nadien
nooit zijn drooggemaakt, zoals de Vinkeveense, Loosdrechtse, Nieuwkoopse
en Langeraarse Plassen. De Kagerplassen en Westeinderplas zijn tot op zekere
hoogte ‘natuurlijke plassen’.
- Door turfwinning ontstane veenplassen die later zijn drooggelegd en tot polders
gemaakt, de zogenaamde ‘droogmakerijen’. Deze droogmakerijen kunnen gezien
worden als een tweede fase van grootschalig menselijk ingrijpen.

Wordt bovengenoemde onderverdeling op de kaart gezet, dan blijkt dat er met name
van de categorie oudste cultuurlandschap toch niet zo heel veel meer over is. Waarmee
niet gezegd wil zijn dat het typische ‘droogmakerijlandschap’ van minder betekenis
zou zijn. Het wil wel zeggen dat het veenweidegebied schaars is geworden en dat
het belang ervan niet alleen in oppervlakte-eenheden kan worden uitgedrukt. Zijn
echte waarde ontleent het aan de verbondenheid met de factor weidsheid, ofwel de
horizon aan de einder.
Naast deze algemene landschapsindeling zijn er nog enkele kleinschaliger
waterstaatkundig bijzonder waardevolle gebieden aan te wijzen, waarin een bepaalde
ontwikkeling zichtbaar is en die om die reden een bijzondere zorg en bescherming
waard zijn.
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5 Het hart van het Groene Hart, het gebied tussen Vecht en Hollandse IJssel. Daarin aangegeven de
plassen (zwart), bebouwing (B) en de droogmakerijen (D). Het oppervlak veenweidegebied (VW) is
naar verhouding niet eens zo groot meer en op sommige plaatsen zijn er nog slechts smalle corridors
overgebleven! Tekening auteur.

Aarlanderveen
Het poldergebied aan de westzijde van het dorp werd in de 18de eeuw uitgeveend,
waarna de zo ontstane plas rond 1786/88 werd drooggemalen met een gang van drie
schepradmolens. Deze waterlozing voerde dwars door een voorliggende polder naar
de Rijn.
Een afzonderlijk deel van de zo ontstane droogmakerij werd nog dieper uitgeveend,
waardoor deze zogenaamde ‘Put’ met een eigen molen een droogmakerij in de
droogmakerij werd. Aan de relatief hoge ligging van deze molen is thans ook te zien
hoezeer het omliggende polderland, het zogenaamd ‘bovenblok’, sinds de
droogmaking in 1786/88 door waterpeilverlagingen en daaruit voortvloeiende
inklinking van de veengrond nog weer beduidend is gezakt.
Mede door de bijzondere situering van de polder is de windbemaling hier tot op
de dag van vandaag als hoofdbemaling gehandhaafd. De vier molens zijn dan ook
in het natte seizoen regelmatig in vol bedrijf te zien.
Op korte afstand daarvan ligt een smalle strook zogenaamd ‘bovenland’ met daarop
de dorpsbebouwing van Aarlanderveen, een op het oude polderniveau gehouden
‘rug’ tussen twee droogmakerijen. Zulke
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6 Het Groene Hart op de kaart van ons land.

stroken komt men op diverse plaatsen bij drooggemaakte veenplassen tegen. Het is
uitgespaard ‘oud land’, dat op het oude waterniveau gehouden werd om de
funderingen van destijds bestaande bebouwing onder water te houden en zo verrotting
te voorkomen. Alles tezamen een zeer bijzonder cultuurlandschap, dat waard is om
als geheel beschermd te worden (afb. 7).

Kagerplassengebied
Even benoorden Leiden is in de polders en droogmakerijen rond de Kagerplassen
nog een beduidend aantal poldermolens aanwezig. Molens van verschillende typen
en grootte, sommige met een scheprad, anderen met een vijzel als
wateropvoerwerktuig. De meeste zijn hier zelfs nog tot na de oorlog in functie
geweest. De toch al grote landschappelijke waarde van het gebied wordt door de
molens nog sterk vergroot.
Al met al is hier sprake van een vrij gaaf gebleven cultuurlandschap. In zekere zin
kan het gebied mede daardoor gezien worden als een ‘molen- en polderreservaat’
van nationaal belang.
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7 Schematisch lengteprofiel van de omgeving van Aarlanderveen. Maaiveldhoogten, waterniveaus
en molenbemaling van de Drooggemaakte polder aan de Westzijde te Aarlanderveen (B+P). Tekening
auteur.

A = oude maaiveldniveau vóór de vervening, tevens het huidige niveau van de
dorpskern Aarlanderveen.
O = indicatie maaiveldhoogte van het veen vóór de ontginning, en de latere
daling.
B = Bovenblok.
P = Zgn. ‘Put’.
N = Nieuwkoopse droogmakerij, een eveneens uitgeveend gebied.

De Rotte en omgeving
Ooit ontstaan als veenriviertje, dat water uit de hogere aangrenzende venen afvoerde.
Na ontginning van de venen en invoeren van bemaling ontstond omkering van niveaus:
het polderland kwam lager te liggen dan de inmiddels door dijken omgeven rivier.
In de 17de en 18de eeuw zijn hier veel polders uitgeveend, uitgebaggerd, en de
daardoor ontstane plassen door drooglegging herschapen in vruchtbare
droogmakerijen. Voor de droogmaking en drooghouding werden molens gebouwd
die trapsgewijs elkaar het water toemaalden, een zogenaamde ‘gang’. Langs de Rotte
is daarvan nog de ‘viergang’ van de Tweemanspolder over, de enige viergang ter
wereld (afb. 8). Aan de overzijde, de westkant van de Rotte, bevindt zich het
‘Bleiswijks Verlaat’, een geheel houten schutsluis van bijzondere constructie, die de
verbinding vormde tussen het riviertje en het op oude polderniveau gelegen dorp
Bleiswijk. Zulke relatief eenvoudige sluizen trof men voorheen op vele plaatsen aan.
Voor zover bekend zijn er thans nog slechts twee (afb. 9).
De hierboven geschetste ontwikkeling heeft er toe geleid dat de Rotte met zijn
omliggende polders tot een heel bijzonder cultuurlandschap is geworden. Slechts
wanneer de geschiedenis bekend is, kan begrepen worden waarom dit riviertje thans
meters hoog boven het omliggende land gelegen is. In de bovenloop en aan de
oostkant is het gebied redelijk gaaf gebleven, een polderlandschap dat waard is om
gaaf te houden.
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Alblasserwaard
In tegenstelling tot de overige ‘waarden’ heeft dit gebied zijn oorspronkelijke
waterstaatkundige infrastructuur en bemalingssysteem nagenoeg geheel behouden,
met daarbij zelfs nog een groot aantal poldermolens. Hieronder valt ook het beroemde
‘Kinderdijk complex’, dat inmiddels op de lijst van Werelderfgoed is geplaatst.
Genoemde infrastructuur was overwegend afwijkend van die in de andere waarden,
doordat de meeste polders in de Alblasserwaard op een stelsel van binnenboezems
afwaterden. Dit alles tezamen met de overige cultuurhistorische en andere waarden
maken de Alblasserwaard tot een buitengewoon waardevol gebied.

Objecten uit het verleden
Binnen het bijna duizend jaar oude cultuurlandschap van het Groene Hart zijn behalve
de waterstaatkundige infrastructuur nog vele historische elementen van de worsteling
met het water te vinden. Dijken en kaden, sluizen, molens, gemalen, dat alles zou
zijn verhaal kunnen vertellen.
Allereerst de dijken en kaden, in aanleg veelal eeuwenoud. Zo zijn de noordelijke
Lekdijk en Schielands Hoge Zeedijk, die de hele Randstad beveiligen tegen
overstroming door rivierwater, in de 13de eeuw al aanwezig. De rivierdijken zijn
monumenten van onverzettelijkheid die in het verleden toch nog wel eens het onderspit
moesten delven. Diverse doorbraakgaten in de vorm van ‘wielen’ getuigen daar nog
van.
In de dijken lagen de uitwateringssluizen, de ‘kranen’, waarmee het overtollige
water naar buiten werd afgevoerd. Veel van deze sluizen zijn in de loop der tijd door
veranderende omstandigheden buiten dienst gekomen en verdwenen. Belangrijke
historische sluizen, die weliswaar hun oorspronkelijke functie verloren hebben, zijn
nog te vinden te Spaarndam, Halfweg en nabij Hekendorp.
Van de windmolens, die vanaf ca. 1410 tot op de dag van vandaag polders droog
gehouden hebben, is nog een redelijk aantal bewaard gebleven. Nagenoeg alle zijn
bedrijfsvaardig en kunnen in tijd van nood als belangrijke reserve zo weer worden
ingezet. Binnen dat molenbestand zijn drie zogenaamde gangen aanwezig, namelijk
te Aarlanderveen, Leidschendam en Zevenhuizen. Dit zijn groepen molens die via
verbindende watergangen, zogenaamde tussenboezems,

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

41

8 De molenviergang van de Tweemanspolder te Zevenhuizen, gezien vanuit de bovenmolen. In de
verte van rechts naar links de ondermolen en de beide middelmolens, die van rechts naar links via
verbindende tussenboezems elkaar het water toemalen. Geheel links de Rotte, die nu zo'n 4 meter
boven het omliggende land ligt. Rechts van de Rottedijk de ca. 1,5 meter lager gelegen tussenboezem,
ongeveer het niveau van vóór de droogmaking rond 1730. Geheel rechts de uitgeveende en diepe
polder, waarvan het slootwater ca. 5 meter beneden het Rottewater ligt. Voor de droogmaking een
veenweidegebied, nu een kleiachtig akkerbouwgebied. Op de achtergrond de veel te hoge bomen
langs rijksweg A12. Een visuele barrière in het open polderland, waardoor de molengroep
landschappelijk niet tot zijn recht komt en in zijn werking belemmerd wordt. Foto auteur.

9 Het Bleiswijkse Verlaat te Bleiswijk. Dit verlaat vormde de verbinding tussen het riviertje de Rotte
en de Lange Vaart, die deel uitmaakt van het lager gelegen dorpswater van Bleiswijk. Rechts van
deze vaart het nog dieper gelegen polderland van de uit rond 1775 daterende Bleiswijkse droogmakerij.
Foto auteur.

elkaar trapsgewijs het water toemalen, teneinde het grote hoogteverschil tussen polder
en boezemniveau te overbruggen. Het zijn inmiddels monumenten van
bemalingsgeschiedenis (afb. 10).
In de tweede helft van de vorige eeuw begon de vervanging van poldermolens
door stoomgemalen, met als gevolg dat met name in de grotere polders hele
molengroepen met bijbehorende waterstaatkundige infrastructuur verdwenen. De
kleinere polders sloegen veelal de toch wat kostbare ‘stoomperiode’ (ca. 1850-1920)
over en gingen meest pas begin deze eeuw op motorbemaling (olie, elektriciteit)
over. Een gaaf gebleven stoomgemaal wordt in het Groene Hart niet meer gevonden.
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Zelfs landelijk bezien is er van deze categorie bemalingswerktuigen zeer weinig
bewaard gebleven.
Wel zijn er nog twee letterlijk unieke stoomgemalen te vinden net buiten de grenzen
van het gebied, namelijk de Cruquius bij Haarlem en het indrukwekkende
boezemgemaal van Rijnland te Halfweg. Daarnaast zijn er hier en daar nog gemalen
aanwezig die ooit als stoomgemaal gebouwd zijn, maar later gemoderniseerd en
veelal daarbij tevens geëlektrificeerd. De kleinere en jongere gemalen uit de periode
na 1900 zijn in belangrijke mate inmiddels al weer door een nieuwe, modernere
gemalen vervangen.
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10 De molens van Aarlanderveen in vol bedrijf. Op de voorgrond de middelmolen Nr. 2 met links een
klein zogenaamd ‘speelmolentje’. Op de achtergrond de ondermolen Nr. 1. Links in de verte molen
Nr. 4, die de ‘Put’ bemaalt: een niveauverschil van ca. 5 meter, dat trapsgewijs door de vier molens
wordt overbrugd. Foto auteur.

Het polderlandschap behoeft zorg
Het landschap wordt grotendeels bepaald door de factoren bodem, water, natuur en
het gebouwde. Door menselijke activiteiten zijn vele zaken en objecten daarin
ingevoerd, is de ‘etalage’ als het ware volgezet. Vanouds heeft de monumentenzorg
zich met objecten, meest gebouwen, bezig gehouden, later ook gevolgd door
bescherming van stads- en dorpsgezichten en aandacht voor ensembles en structuren.
Met bescherming en instandhouding houden op dit moment velen zich bezig. Het
landschap echter is méér dan een optelsom van de samenstellende delen en is in zijn
totaliteit toch in zekere zin onbeschermd. Wel is er sinds 1926 een Natuurschoonwet,
maar toen konden de grootschalige ontwikkelingen niet voorzien worden, die met
name na de oorlog het landschap ingrijpend zouden beïnvloeden. De druk die wordt
uitgeoefend komt uit velerlei richtingen en een ieder heeft daarbij vanuit zijn eigen
gezichtspunt bezien gelijk. Met als gevaar dat de optelsom van alle eigen gelijk voor
het cultuurlandschap als geheel negatief uitvalt.
Enige overeenkomst met de situatie van het Naardermeer begin deze eeuw lijkt
aanwezig. Destijds een economisch niet interessant gebied, dat men kort daarvoor
na droogmaking toch maar weer aan het water had prijsgegeven. Wel goed bereikbaar
via een door het gebied lopende spoorlijn en zo op korte afstand van Amsterdam,
dat zocht naar een oplossing voor de afvoer van zijn stedelijk vuil. Het was destijds
begrijpelijk, dat het oog viel op het Naardermeer als vuilstortplaats. Dat plan gaf
uiteindelijk echter de stoot tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten. Het Naardermeer is inmiddels veilig gesteld en natuurbehoud
heeft een groot maatschappelijk draagvlak gekregen. Natuur en landschap zijn echter
sterk met elkaar verweven. Geen weidevogels zonder weiden! Landschapsbehoud
ligt daarom in belangrijke mate aan de basis van natuurbehoud.
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Nu, honderd jaar na de ‘Naardermeeraffaire’, gaat het om het behoud van het
Groene Hart, een nog vele malen belangrijker zaak. Ook dit gebied is goed ontsloten
en dreigt ‘gedempt’ te worden door een veelheid aan problemen en probleempjes
die binnen en buiten het gebied ervaren worden; en waarvan begrijpelijkerwijs de
oplossing in eerste instantie uiteraard dichtbij gezocht wordt. Een eeuwenoude polder
die
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onder het zand gespoten wordt is echter voorgoed verloren. Maar dat niet alleen. Het
is weer een begin van een nieuwe dynamiek, waarvan het uitdijende karakter in de
toekomst wéér meer ruimte op zal eisen. Wil het Groene Hart als werelderfgoed
behouden blijven, dan zullen uiteindelijk krachtige keuzes gemaakt moeten worden
teneinde een verdersluipende ‘erosie’ te voorkomen. De toekomst houdt immers niet
op in 2030. De generaties die na ons komen hebben er recht op dat wij nu onszelf
beperkingen opleggen in het ruimtegebruik. Alleen al een efficiënter gebruik van het
reeds bebouwde gebied voorkomt het onnodig opofferen van de nog open ruimte.
Het is wat merkwaardig om te zien dat vanuit milieubesef zuinig energiegebruik een
alom geaccepteerde gedachte is waaraan op vele wijzen vorm wordt gegeven, terwijl
een zodanige opstelling ten aanzien van het ruimtegebruik niet echt aan de orde lijkt.
Dit is des te merkwaardiger, omdat de ruimte in ons kleine land in tegenstelling tot
energie wel degelijk eindig is, ofwel: op is op.

Slot
Het thema Nederland - Waterland had in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening reeds de aandacht getrokken vóórdat de samenleving er middels herhaalde,
tamelijk grootschalige wateroverlast indringend mee werd geconfronteerd. Uit de
nota valt ook duidelijk te lezen dat iedereen in feite wel op enigerlei wijze daarbij
betrokken belanghebbende is en dat het daarom voor de toekomst één van de
belangrijkste aandachtspunten is. Hoezeer ons land een ‘waterland’ is valt met name
af te lezen aan de wijze waarop het polderlandschap is ontstaan. Met name in het
Groene Hart, dat toch historisch, economisch en politiek altijd het zwaartepunt is
geweest van de natie. Een gebied waarin ook in de toekomst een veelheid aan functies
zijn plaats moet krijgen.
Bij alle discussies daarover wordt maar zelden vernomen hoezeer het
polderlandschap op zich mondiaal bezien al een belangrijk cultuurmonument is.
Behoud van het authentieke karakter ervan is tegen die achtergrond verre te
verkiezen boven ingrijpende veranderingen, die historisch niet te verdedigen zijn en
de zo bijzondere eigen identiteit aantasten.
Als voorbeeld van zo'n ontwikkeling kan het streven worden genoemd om in het
droogmakerijlandschap ten oosten van Zoetermeer bos aan te leggen, het zogenaamde
Bentwoud. Veel voor de hand liggender zou zijn om het open polderlandschap te
versterken door tot op zekere hoogte de vroegere situatie van vóór de droogmaking
te herstellen. Nieuwe plassen zouden niet alleen in die regio van groot recreatief en
economisch belang zijn, maar wellicht ook een belangrijke functie kunnen vervullen
in het kader van een beter en duurzamer waterbeheer. Zo zou het verleden opnieuw
een oplossing aanreiken voor de toekomst.
Behoud van de eigen identiteit wordt ook steeds belangrijker, nu de wereld een
dorp lijkt te worden en er steeds meer nivellerende factoren zijn. Het draagt ook bij
aan het menselijk welbevinden, omdat weidsheid en water factoren zijn die weldadig
aandoen in een steeds gejaagder bestaan.
Het Hollandse polderlandschap is niet alleen het ‘behang’ van de eigen
leefomgeving waar dagelijks tegenaan gekeken wordt, maar ook een belangrijke
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factor in het kader van het cultuurhistorisch toerisme. Het is belangrijk voor
buitenlander en Nederlander tezamen en vormt daarmee ook een economisch niet te
onderschatten toeristische factor: vorig jaar een besteding van ruim 13 miljard gulden
en werkgelegenheid voor 345.000 mensen. Het behoud van dat landschap is niet
minder belangrijk dan de instandhouding van de Egyptische piramiden in hun
oorspronkelijke omgeving.
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F.J. Jansen
Veertig jaar rivierdijkversterking en wat daarna komt
Hoe de inbreng van de RDMZ veranderde
Al bijna veertig jaar is de RDMZ betrokken bij het proces van
rivierdijkversterking in ons land. De eerste dertig jaar was dat nogal
afstandelijk en bleef de inbreng beperkt tot formele kwesties. Eerst de
laatste tien jaar participeert de dienst veel actiever en ook overtuigender.
Het begrip ‘cultuurhistorische waarden’ kreeg in die laatste periode een
aanzienlijk bredere betekenis.

Aanvankelijk beperkte inbreng
Sinds eeuwen is de zorg voor onze rivierdijken toevertrouwd aan de waterschappen
cq. polderdistricten. Steeds werd door hen hard gewerkt aan het op veilige hoogte
en sterkte houden van de dijken. Tengevolge van een voortgaand proces van algemene
bodemdaling en een tegelijkertijd plaatsvindende tegenbeweging in de vorm van door slibdepositie - rijzende rivierbodems, ontstond periodiek de noodzaak tot het
verhogen en versterken van de dijken. Ook in deze eeuw ontkwamen we niet aan het
uitvoeren van ingrijpende werkzaamheden. Aanvankelijk speelde de planvorming
hiervoor zich af tussen waterschappen (polderdistricten), rijkswaterstaat, provincie
en ingenieursbureaus. Vanaf het begin van de zestiger jaren werd ook wel eens een
instantie buiten het civieltechnische circuit om een mening gevraagd. Zo raakte de
RDMZ geleidelijk aan betrokken bij het proces van rivierdijkversterking in ons land.
In die tijd was dat een wat afstandelijke en vooral op formele kwesties gerichte
aangelegenheid. Alleen bij de eventuele sloop van beschermde monumenten of het
mogelijk verdwijnen van een paar pandjes binnen een beschermd stads- of
dorpsgezicht kwam de dienst in het geweer. Het begrip ‘cultuurhistorische waarden’
kreeg aldus een heel beperkte invulling. Rond 1970 was het niet ongebruikelijk, dat
bij uitvoering van een dijkversterkingsplan wel meer dan 40% van de bebouwing
(blijvend) het veld moest ruimen. De dienst beperkte zich - zoals gezegd - tot zijn
formele taak. Desondanks verdwenen er toch beschermde monumenten en panden
binnen beschermde gezichten. Een schrijnend voorbeeld hiervan deed zich voor in
het kader van het oorspronkelijke dijkversterkingsplan in Neerijnen-Waardenburg
(1989).
De maatschappelijke weerstand tegen de wijze waarop de civieltechnici de
dijkversterking aanpakten nam in de zeventiger jaren enorm toe. Steeds meer werd
getwijfeld aan het realiteitsgehalte van de gehanteerde hoogten en taludhellingen (en
daarmee ook breedten) van de nieuwe dijken. Begrijpelijk, want de resultaten van
de meeste projecten waren desastreus voor het rivierlandschap.
De situatie in Brakel, waar de plannen omstreeks 1973 werden uitgevoerd, zou
uitgroeien tot ‘een symbool voor hoe het niet moest’: alle buitendijkse en een deel
van de binnendijkse bebouwing is verdwenen. In totaal werden er 140 - veelal
karakteristieke - dijkwoningen gesloopt. Slechts één - beschermd - pand werd door
bemiddeling van de RDMZ ‘gered’. Bijzonder pijnlijk is overigens, dat de toen
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gerealiseerde dijkversterking niet voldoet aan de thans te stellen eisen. In de loop
van 1999 moeten nieuwe werkzaamheden alsnog een veilige situatie scheppen.
Onder druk van de protesten werd op 25 mei 1975 door de minister van Verkeer en
Waterstaat de Commissie Rivierdijken ingesteld. In maart 1977 bracht deze Commissie
Becht, zoals zij intussen naar haar voorzitter was gaan heten, rapport uit. Volgens
de commissie kon het allemaal wel wat minder rigoureus. Er zou voortaan met minder
hoge waterstanden worden gerekend, een lagere overschrijdingsfrequentie bleek
aanvaardbaar en - niet het onbelangrijkst - er moest ‘creatiever’ worden ontworpen.
Met dat laatste werd bedoeld, dat er meer waterkeringen denkbaar zijn dan een
klassieke ‘groene dijk’. Bij knelpunten zou voortaan gebruik gemaakt kunnen worden
van meer technische oplossingen. Hierbij valt te denken aan het toepassen van stalen
damwanden, die als kwelschermen, erosieschermen of stabili-

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

45

1 en 2 Brakel als symbool voor ‘hoe het niet moest’ met de dijkversterking. De twee oude foto's kijken
alle in oostelijke richting. De buitendijkse bebouwing - telkens links op de foto's - moest wijken voor
de dijkverbetering. De grotendeels gespaarde binnendijkse bebouwing was overigens jonger, omdat
dit deel van het dorp in het begin van deze eeuw vrijwel geheel door brand is verwoest. Zo werd
Brakel in deze eeuw twee maal door een ramp getroffen.

3 De recente foto van Brakel (ook kijkend in oostelijke richting) laat zien in welke desolate toestand
het dorp door de dijkversterking van 1973 werd gebracht. De buitendijkse bebouwing is volledig
verdwenen. Vergelijking met oude foto's is onthutsend.

teitsschermen dienst doen. Ook konden nu filterconstructies en drainconstructies
worden gebruikt. Nieuwe materialen als geogrid en geotextiel mochten worden
verwerkt.
De aanvankelijk hoopvolle stemming ebde echter weg toen bleek, dat er in de praktijk
weinig veranderde. Polderdistricten en waterschappen bleken uiteindelijk niets te
hebben geleerd. De nieuwe weg, die de Commissie Becht had gewezen, werd niet
ingeslagen. Bovendien werden begin tachtiger jaren als gevolg van nieuwe
rekenmethodes bij Rijkswaterstaat hogere zogenaamde maatgevende
hoogwaterstanden vastgesteld. De dijken moesten dus weer hoger en breder worden.
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De RDMZ volhardde in zijn afstandelijke en formele rol. De dienst nam genoegen
met plannen waarin grote gedeelten van bebouwing zouden verdwijnen, waarin
rivierdijken de afmetingen en de sculptuur van een vadsige zeewering kregen, waarin
de directe omgeving van de dijk volledig op de schop ging, waarin karakteristieke
elementen als sluisjes, aanvoerende waterlopen, peilhuisjes, dijkpalen werden
weggeschoffeld. In de loop van de tachtiger jaren zwol het maatschappelijk protest
weer aan. De actievoerders werden professioneler en vonden ook nu weer hun weg
naar de politiek.

Begin van een omslag
De RDMZ werd intussen gereorganiseerd en er groeide een nieuwe taakopvatting
met betrekking tot het dijkversterkingsproces. De bemoeienis werd
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4 De oude stadsmuur/keermuur van Tiel behield zijn waterkerende functie. Ten behoeve daarvan
werd het waterkerend vermogen van de muur vergroot. Daarbij ging helaas veel oorspronkelijk
materiaal verloren.
Uiterlijk is daarvan overigens niet veel te zien. Het alternatief zou een nieuwe dijk tussen stad en
rivier zijn geweest. Op historisch geografische gronden is gekozen voor continuering van de bestaande
situatie. De foto laat zien dat het beeld slechts weinig is veranderd.

sterk geïntensiveerd, omdat aan het begrip cultuurhistorie een veel bredere inhoud
werd gegeven. De aandacht en vooral de waakzaamheid richtte zich nu op: alle
herkenbaar door menselijk handelen totstandgekomen zaken in de omgeving van de
dijk. Daarbij werd vastgesteld, dat het belangrijkste cultuurhistorische element de
dijk zelf was. De dijk als herkenbaar element, maar ook de dijk als drager van alle
andere cultuurhistorische waarden, zoals bebouwing, sluisjes, waterlopen,
verkavelingspatronen, beplantingsstructuren. Ondanks die intensieve bemoeienis
werden bij dijkversterkingen helaas nog steeds waardevolle elementen opgeofferd.
Echter veel minder dan rond 1970.

Doorbraak bij de dijkversterking
De hierboven al gesignaleerde maatschappelijke weerstand leidde uiteindelijk tot
een herhaling van de situatie in 1975: de minister van Verkeer en Waterstaat
benoemde op 25 augustus 1992 weer een commissie, die opnieuw de naam van haar
voorzitter kreeg. In januari 1993 bracht de Commissie Boertien (intussen moet aan
die naam een ‘1’ worden toegevoegd) haar zeer uitvoerige rapportage uit. Een
rapportage, die kamerbreed werd omarmd! Voortaan zou het echt anders gaan. Er
zat veel ‘Becht’ in Boertien, maar ook veel nieuws, zoals bv. een verplichte
m.e.r.-procedure (milieu-effectrapportage) voor alle dijkversterkingsprojecten. De
polderdistricten en waterschappen begrepen, dat er nu een nieuwe tijd was
aangebroken. Als men nog niet tot dat inzicht was gekomen dan zorgde
Rijkswaterstaat daar overigens wel voor!
Het is de grote verdienste van het provinciebestuur van Gelderland, dat men zich
daar realiseerde dat het hierbij niet kon blijven. In het kielzog van Boertien
vervaardigde de provincie in korte tijd het zogenaamde Gelders Rivierdijkenplan
(GRIP). Het plan werd op 21 december 1994 gepresenteerd. Aan de totstandkoming
daarvan heeft de dienst een belangrijke bijdrage geleverd. Zowel bestuurlijk door
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deelname aan de Klankbordgroep als inhoudelijk door de vervaardiging van het
deelrapport Cultuurhistorische waarden in het Gelderse rivierdijklandschap. Intussen
was de dienst nauw betrokken bij twee door de provincie Gelderland en
Rijkswaterstaat georganiseerde proefprojecten (‘Neerijnen-Waardenburg’ en ‘de
Bomendijk’ in Voorst).

Deltawet Grote Rivieren
In de loop van 1994 werd een begin gemaakt met de dijkversterkingsplannen ‘nieuwe
stijl’. Allerlei maatschappelijke groeperingen deden voortaan mee.
Allereerst organisaties op het terrein van de zogenaamde LNC-waarden (landschap,
natuur en cultuurhistorie). De RDMZ speelde uiteraard een belangrijke rol als
C-vertegenwoordiger. Polderdistricten/waterschappen, rijkswaterstaat, gemeenten,
provincies (de provincie is het bevoegd gezag), MER-commissies en
ingenieursbureaus speelden hun eigen rol. Voorts werden nu ook direct betrokkenen
(aanwonenden, nijverheid en handel) bij de plannenmakerij betrokken. De eerste
ervaringen waren goed. Vooral omdat er voor het eerst een sfeer van wederzijds
vertrouwen heerste.
Toen sloeg het noodlot toe. Rond 1 februari 1995 bereikte de waterstand in onze
rivieren ongekende hoogten. Wie dacht dat wij in ons overgereguleerde
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land het vermogen tot improvisatie en snelle organisatie hadden verloren, kwam
bedrogen uit. Niet alleen tijdens, maar ook na het hoge water bleken lijnen korter,
procedures simpeler, irritaties geringer en het onderlinge vertrouwen groter te kunnen
zijn. Onder het regiem van de Deltawet Grote Rivieren (in de volksmond ‘de
Noodwet’) kwamen in korte tijd plannen gereed voor de gevaarlijkste dijktracés.
De aanvankelijke vrees dat het nu weer mis zou gaan, werd niet bewaarheid. De
LNC-waarden kwamen in vrijwel alle gevallen goed tot hun recht. Het heeft echter
veel moeite gekost een plan dat voorzag in de bouw van een nieuwe wijk met een
nieuw stadsfront bij Tiel (tussen de oude stad en de rivier) onmogelijk te maken door
alsnog de bestaande waterkering te versterken. Uitvoering van de bouwplannen zou
tot een ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarden hebben geleid: het oude
waterfront van Tiel zou achter een nieuwbouwwijk zijn verdwenen!

Tussenbalans
Intussen zijn alle noodwetgevallen gereed. De plannen voor de resterende kilometers
rivierdijk zijn afgerond en moeten voor 1 januari 2001 zijn uitgevoerd. Bij de
planvorming voor de versterking van de waterkering ter hoogte van de binnenstad
van Kampen is de RDMZ twaalf jaar lang zeer nauw betrokken geweest. Uiteindelijk
is gekozen voor een oplossing, die vanuit cultuurhistorisch oogpunt altijd de voorkeur
van de dienst heeft gehad: versterking van de bestaande kering, dat wil zeggen van
de oude stadsmuur, die op veel plaatsen schuil gaat achter het waterfront.

6 In Rijswijk (Gld.) wilde men aanvankelijk de bebouwing op de bestaande dijk sparen door tussen
het dorp en de rivier een paralleldijk te leggen. Dat zou volgens de RDMZ echter een ongeloofwaardig
beeld hebben opgeleverd. Na zeer veel overleg is uiteindelijk gekozen voor een technische oplossing
in de vorm van een damwand door de lengte van de oude dijk. De dijk werd met één meter verhoogd.
De bebouwing bleef volledig gespaard, maar staat - zoals op de foto is te zien - thans wel veel lager
dan de kruin van de dijk.
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5 De zogenaamde Poort van Neerijnen wordt gevormd door twee karakteristieke pandjes ter weerszijden
van de entree tot het dorp vanaf de dijk. In het oorspronkelijke plan (1989) zouden deze pandjes
moeten verdwijnen. Door ‘uitgekiend ontwerpen’ volgens de regels van Boertien bleef de poort
uiteindelijk gespaard. Hier is de dijk ongeveer 1 m 30 verhoogd.

Vanuit een oogpunt van cultuurhistorie is het de laatste jaren goed gegaan met de
dijkversterking. Toch is een blijvende betrokkenheid van de dienst noodzakelijk,
omdat het denken over het omgaan met LNC-waarden steeds in beweging is.
Bovendien liggen er grote bedreigingen op de loer.

Hoe nu verder?
Het is intussen voor iedereen duidelijk, dat wij niet kunnen blijven doorgaan met het
steeds weer opnieuw versterken en verhogen van de dijken. Toch zou dat eigenlijk
nodig zijn, want volgens de laatste prognoses zal de afvoer van de Rijn gedurende
de komende vijftien jaar sterk veranderen. Er zal méér
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7 Door achtereenvolgende dijkversterkingen was de molen in Waardenburg steeds meer in de luwte
van de dijk komen te liggen. Bij de werkzaamheden aan de dijk in 1997 zou een verder functioneren
van de molen onmogelijk zijn geworden. Een ingrijpend plan, dat bij menige ‘echte’ monumentenzorger
de wenkbrauwen deed fronsen, moest hier uitkomst bieden: de molen werd op een twee meter hoger
gelegen fundering herbouwd. De positie van de molen ten opzichte van de kruin van de dijk werd
daarmee dezelfde als rond 1900. Zoals de foto toont bleven ook de visuele relaties tussen de verhoogde
dijk, de herbouwde molen en het links op de foto gelegen molenaarshuis goed bewaard.

water komen en op andere momenten. Veel van de neerslag die thans in de winter
in Zwitserland als sneeuw valt en tot april blijft liggen, zal de komende jaren als
regen in januari en februari direct in de Rijn terechtkomen! De afvoerpieken zullen
in die maanden dus veel hoger worden.
Landelijk wordt thans de studie Ruimte voor Rijntakken uitgevoerd. De dienst is
nauw betrokken bij deze studie. Doel van de studie is vast te stellen met welke
maatregelen (anders dan dijkversterking/-verhoging) rondom de grote rivieren wij
ook in de toekomst droge voeten kunnen houden. Te denken valt aan maatregelen
die een grotere afvoer mogelijk maken: kribverlaging, verdiepen hoofdgeul, aanleg
nevengeulen, verlaging van de uiterwaarden, verwijderen van obstakels (landhoofden
van bruggen, veerwegen, veerstoepen, zomerkaden) en terugleggen van dijken. Ook
de effecten van zogenaamde retentiebekkens worden onderzocht.
Bij de gedachte aan sommige van deze maatregelen slaat de schrik je om het hart:
een volledige vernietiging van ons rivierlandschap zou het gevolg kunnen zijn. Deze
recente ontwikkelingen vragen extra aandacht van de RDMZ. De zorg van de dienst
is immers onder meer het in stand houden van het herkenbaar door mensen handen
vervaardigde cultuurlandschap van de uiterwaarden en rivieren. Eigenlijk het beeld
zoals we dat kennen van de oude schoolplaat. Daarvoor zal nog hard gevochten
moeten worden.

Conclusie
De waterbeheersing van en langs onze grote rivieren is een complex proces geworden,
waarbij veel partijen zijn betrokken. De RDMZ, die - het is reeds gezegd - pas laat
een eigen verantwoordelijkheid in dat proces heeft aanvaard, speelt hierbij nu een
actieve rol. Soms sturend, soms meer volgend, maar altijd waakzaam.
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Terugkijkend op 40 jaar rivierdijkversterking valt op hoe de rol van de dienst in
die periode is veranderd. Het is thans ondenkbaar, dat de dienst akkoord zou gaan
met plannen voor rivierdijkversterking, waarin 43% van de bebouwing verloren gaat.
Een percentage, dat door een strijdbaarder opstelling en door de uitvloeisels van de
Commissie Boertien overigens is teruggebracht naar gemiddeld ongeveer één!
Opvallend is ook de enorme verbreding van het begrip ‘cultuurhistorische waarden’,
die zich in de loop der jaren heeft voltrokken: van een alleen objectgerichte benadering
van vroeger naar een meer integrale benadering nu.
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P. van Dun
Verouderde strategie, begrensde denkbeelden
De Nieuwe Hollandse Waterlinie onder vuur
‘Het totaal, de samenhang geeft de meerwaarde; dat kun je presenteren.
Als je eenmaal op projectniveau bent zijn er allerlei mogelijke
kostendragers onder andere uit de diverse gemeentelijke en provinciale
portefeuilles, maar ook “niet openbare”. De relatienota werkt hier naar
mijn mening niet. Verder kan gedacht worden aan plaatsing op de World
Heritage List (Werelderfgoedlijst). Nederland ondertekende nog niet zo
lang geleden het verdrag hieromtrent, waarbij overigens ook aan andere
linies kan worden gedacht. Maar ook EG subsidie zoals al genoemd en
particuliere investeerders. Het proces van de stadsvernieuwing uit de jaren
zeventig is vergelijkbaar met het proces nu in het landschap buiten de
stad’.1.

Tableau de la troupe
In de loop van de 17de eeuw was de ontwikkeling van Holland als economisch en
handelscentrum van de toenmalige republiek zo ver gevorderd dat men voor wat
betreft de militaire verdediging niet meer alleen vertrouwde op de per individuele
stad aangebrachte versterkingen. De onderlinge afhankelijkheid van de verschillende
steden van Holland was kennelijk al van dien aard dat men het aanbrengen van een
verdedigingslinie rondom het gehele gebied dat we nu als Randstad aanduiden,
verantwoord achtte. Zo kwam de (Oude) Hollandse Waterlinie tot stand die over de
grens van het toenmalige graafschap Holland liep en een aantal bestaande
vestingsteden zoals Schoonhoven, Nieuwpoort en Gorinchem omvatte. In het noorden
begon de stelling bij Muiden (aan de Zuiderzee), in het zuiden sloot hij aan op
verdedigingsstelsels van Brabant.
In de negentiende eeuw werd besloten tot een grootscheepse vernieuwing van het
verdedigingssysteem hetgeen leidde tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling
van Amsterdam (afb. 1, pag. 202). Hierbij werd ook de stad Utrecht binnen het te
verdedigen gebied gebracht, vermoedelijk vanwege het belang als verkeersknooppunt.2.
Beide linies, de oude zowel als de nieuwe baseerde hun defensieve potentie op de
mogelijkheid om gebieden ten oosten van de linies onder water te kunnen zetten.
Waar dit minder makkelijk toepasbaar was - zoals bijvoorbeeld rondom de stad
Utrecht - werden extra forten toegevoegd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam werden in het begin van de 20ste eeuw organisatorisch en
administratief samengevat onder de noemer ‘Vesting Holland’ en hebben als zodanig
dienst gedaan tot de vijftiger jaren. Daarna dankte men de linies als
verdedigingssysteem af en werd tot verkoop van forten en terreinen besloten.

Terugtrekken
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Het einde van de jaren tachtig hield met name voor het ministerie van Defensie een
aantal forse bezuinigingsronden in. Een van de zaken die hierbij aandacht kreeg was
het al of niet in eigen beheer houden van onroerend goed. Het werd zinvol geacht
om de bezittingen in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
in een versneld tempo onder de hamer te brengen. Onder leiding van het ministerie
van Financiën (Domeinen) is met verschillende ministeries (waaronder
OC&W/RDMZ) overlegd hoe de verkoop van de forten c.a. het meest verantwoord
kon geschieden. Waarbij geen afbreuk mocht worden gedaan aan de door de
rijksoverheid gestelde voorwaarde dat bij verkoop zo veel mogelijk ‘marktconform’
diende te worden gehandeld. Het resultaat van het overleg is neergelegd in het Rapport
van de interdepartementale Werkgroep Overdracht Forten van september 1992.
Met vermeld rapport was dan wel het een en ander op schrift gesteld hoe de forten
en terreinen ter verkoop
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2 Ondanks alle infrastructurele en stedenbouwkundige veranderingen zijn de verdedigingswerken
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog goed herkenbaar en staan ze door middel van een
onbebouwde en groene strook in relatie met elkaar.

diende te worden aangeboden, ook hoe de houding diende te zijn tegenover ‘non
profit’ instellingen die zich veelal het behoud van een fort als monument ten doel
stelde. Het rapport vermeldt echter weinig over de historische waarde van de linie
of de monumentwaarde van de forten en terreinen. Van rijkswege was in deze nog
geen actie ondernomen; het inventariseren en beschermen van bouwkunst uit de
periode 1850-1940, samengevat onder de noemer Monumenten Selectie Project
(MSP) moest anno 1990 nog een aanvang nemen. Wel waren op de zogenaamde
Cultuur- en Natuurwaardenkaart’ uit 1979 van het toenmalige ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk3. de verdedigingsforten van zowel de Stelling
van Amsterdam, alsmede de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de
IJssellinie weergegeven.

Strategische manoeuvres
De provincies Noord-Holland en Utrecht traden in deze actief op. De provincie
Noord-Holland plaatste de individuele forten van de Stelling van Amsterdam op de
provinciale monumentenlijst (alle forten, behoudens het fort bij Velsen), de provincie
Utrecht gaf de Grontmij opdracht om ideeën te ontwikkelen voor een streekplan
waarin de toekomstige bestemming van de linie geregeld werd met in acht name van
de cultuurhistorische waarde.
Het is de provincie Utrecht geweest die in het najaar van 1990 via de RDMZ aan
het rijk heeft verzocht te onderzoeken of de door hun ontplooide activiteiten op het
gebied van de ruimtelijke ordening waren uit te breiden over het gehele gebied van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanuit een oogpunt van monumentenzorg een zeer
omvangrijke opgave die zich over vijf provincies en 28 gemeenten uitstrekt. Op
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grond van het verzoek van de provincie Utrecht heeft de RDMZ contact opgenomen
met de Rijksplanologische Dienst (RPD) van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hetgeen erin resulteerde dat op 1
juli 1991 een gezamenlijk te financieren onderzoek kon worden voorbereid, waarbij
in samenwerking met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (de
provincie Gelderland is er tijdens de loop van het proces bij betrokken geraakt,
evenals de provincie Noord-Brabant) en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (LNV) naar ‘mogelijkheden tot behoud en veiligstellen (van de Linie)
met aan-
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dacht voor nieuwe gebruiksmogelijkheden op basis van de bestaande cultuurhistorisch
waardevolle elementen’ diende te worden nagegaan. De RDMZ stond aanvankelijk
huiverig tegenover een dergelijk grootschalig planologisch onderzoek, maar vooral
door de actieve houding van de RPD in deze, werd de planopzet uiteindelijk
geaccordeerd.
Het daadwerkelijk onderzoek kon begin 1992 starten, waarbij na bestudering van
onderzoeksoffertes van zeven instituten, de uiteindelijke opdracht is verstrekt aan
de Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) ten behoeve van het inhoudelijke,
planologische deel en het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek/Dienst
Landbouwkundig onderzoek (IBN-DLO) voor het aspect organisatorische en politieke
implementatie. De onderzoekers hebben een idee uitgewerkt waarin is voorgesteld
de voormalige inundatiegebieden - waar nog mogelijk - onder water te zetten teneinde
een zoetwaterbarrière te vormen tegen de verzilting van het veenweidegebied aan
de westzijde van de linie en tegen de uitdroging van het Gooi en de Utrechtse
Heuvelrug aan de oostzijde. Dit idee ondervond veel waardering en de uitwerking
ervan is neergelegd in het rapport Waterlijn van juli 1993.4. Aanvullend hierop is
door IBN-DLO, Instituut voor Bos en Natuuronderzoek onderzoek verricht naar de
acceptatie van de integrale aanpak van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij de vijf
betrokken provincies. Hierbij is nagegaan wat er diende te geschieden om de
voorgestelde visie op het herstel, behoud en ontwikkeling van de linie te
implementeren.5.
Op verzoek van de ten behoeve van het onderzoek opgezette begeleidingscommissie
heeft de vm. Directeur Generaal Ruimtelijke Ordening, ir M. Witsen met vijf
gedeputeerden (van de vijf betrokken provincies) gesproken over de acceptatie van
het voorstel zoals dat in Waterlijn is vorm gegeven en informatie ingewonnen omtrent
de wijze hoe een en ander op provinciaal niveau politiek en planologisch vertaald
kon worden. Het antwoord van de gedeputeerden luidde dat zij bereid waren
medewerking te verlenen aan ‘veiligstelling en verantwoord hergebruik’ van de
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, mits het rijk bereid
was het gebied een ‘status’ toe te kennen en gunstige voorwaarden te scheppen voor
een adequate instandhouding.
‘De vijf aanwezige gedeputeerden onderschrijven de gedachte dat de twee linies
uniek zijn en herkenbaar in het landschap behouden en verder ontwikkeld moeten
worden met nieuwe functies. De coördinerende gedeputeerden willen een overleg
met het Rijk o.l.v. een coördinerend bewindspersoon om tot erkenning van het project
op Rijksniveau en onderlinge afspraken te komen. Pas daarna heeft het zin ruimtelijke
plannen te ontwikkelen,...’ aldus vermeld verslag. Tot op heden heeft het gevraagde
overleg niet plaatsgevonden, hetgeen de journalist Marcel van Silfhout in oktober
1997 deed uitroepen dat het slecht verliep met de plannen voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.6. Geheel onterecht was deze uitroep niet.

Krijgslisten
Bij vermeld gedeputeerden-overleg in 1993 is het tot nu toe gebleven en met name
met de politiek verantwoordelijken op het gebied van de ruimtelijke ordening is nog
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niet gesproken. Gezien de ruimtelijke consequenties van de opgeroepen ‘mondiale
aandacht’ voor de Stelling en de Linie was op centraal niveau het idee ontstaan om
het gehele gebied - forten, waterwerken, infrastructuur, schootsvelden, inundatievelden
- onder de werking van de Monumentenwet te brengen. Niet om alles te behouden
zoals het is, maar wel om te bereiken dat de cultuurhistorische waarden op niet
vrijblijvende wijze mee afgewogen worden in het ruimtelijke ordeningsproces. Voor
een dergelijke benadering biedt de Nederlandse Monumentenwet de mogelijkheid
door middel van het aanwijzen van een beschermd gezicht op grond van artikel 35
van de Monumentenwet 1988 met de daarbij behorende verplichting voor de
gemeenten tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor het aangewezen gebied.
Met betrekking tot een verantwoord, kwaliteitsgericht gebiedsbeheer leek een
dergelijke instrumentele ondersteuning ‘het ei van Columbus’ te zijn, doch de praktijk
bleek weerbarstiger dan voorzien.
Op 24 mei 1995 schreef de voorzitter van de Commissie Bescherming en
Ontwikkeling (Comissie B&O) aan de Directeur Generaal Culturele Zaken van het
Ministerie van OC&W ‘Tevens verzoekt de commissie u haar een initiërende en
coördinerende taak te geven in het ontwikkelen van voorstellen tot het aanwijzen
van te beschermen omvangrijke gebieden. De commissie stelt zich voor dat eerst die
gebieden in aanmerking komen die onder grote planologische of economische druk
staan, zoals het Groene Hart, de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, de Noordoostpolder enz. Uiteraard onder de voorwaarde dat een
cultuurhistorische samenhang kan worden aangetoond.’7.
In augustus 1995 berichtte de Nieuwsbrief van de RDMZ onder het kopje ‘Het
Landfront Vlissingen de eerste van een nieuwe soort’ het volgende ‘Alhoewel de
Handleiding MSP/MRP daarop minder toegesneden is, heeft het MIP ook de aandacht
gevestigd op waardevolle structuren op een hoger schaalniveau. Boerderijstroken,
kanalen, landgoederenreeksen,

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

52

3 Fort Rhijnauwen bij Bunnik is een fraai bewaard exemplaar van een van de versterkingen van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op dit moment is Staatsbosbeheer de eigenaar en beheerder.

industrielandschappen, polders, droogmakerijen en verdedigingslinies zijn daarbij
als voorbeeld te noemen. Ook de voorbereiding van Nederlandse voorstellen voor
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO heeft de waardering voor dergelijke
grootschalige structuren gestimuleerd. Zo wordt bij de categorie “cultural landscape
areas” van de Werelderfgoedlijst gedacht aan gebieden als De Beemster, Kinderdijk,
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, alsmede de
Noordoostpolder.’8.
Het bericht in de Nieuwsbrief en het schrijven van de Commissie B&O heeft tot
een vermelding van de gesignaleerde problematiek in de Cultuurnota 1997-2000
geleid, maar voor het aspect ‘omvangrijke gezichten’ werd verwezen naar de op dat
moment nog in voorbereiding zijnde (te wijzigen) Natuurbeschermingswet waarin
opgenomen de mogelijkheid tot het aanwijzen van zogenaamde beschermde
landschapsgezichten.9.
Inmiddels waren twee jaren verstreken zonder dat op het gebied van het gebouwde
erfgoed enige reëele actie was ondernomen. De maatschappelijke druk om iets te
doen nam echter toe, niet in het minst doordat in december 1996 de Stelling van
Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO werd geplaatst en de
Nederlandse overheid nu werk moest gaan maken van het veiligstellen van de
‘planologische overlevingskansen’ van het ‘wereldmonument’. Teneinde de impasse
te doorbreken met betrekking tot het aspect van ‘samenhangende structuren’ (zoals
de Nieuwe Hollandse Waterlinie) is de RDMZ in 1997 onderzoek begonnen naar de
mogelijkheden om de Monumentenwet te ‘combineren’ met de (nieuwe)
Natuurbeschermingswet. Hieruit kwam naar voren dat er in feite geen relatie bestond,
omdat de Natuurbeschermingswet zich voor wat betreft de beschermde
landschapsgezichten vooral richt op ‘cultuurhistorisch waardevolle landschappen’
en in beginsel niet op gebieden die van belang zijn door hun structurele samenhang
tussen ‘bebouwing en open gebied’. Daarnaast worden beschermde gezichten door
het rijk aangewezen en beschermde landschapsgezichten door de provincie, waardoor
verschil in opvatting over bestuurlijke prioriteit een belemmerende werking kan
hebben op integrale planvorming. In het voorjaar van 1999 kwam een ‘juridisch
getinte’ werkgroep met de optie om de effecten in de praktijk van het fenomeen
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‘beschermde landschapsgezichten’ af te wachten en vooralsnog niet met de
Monumentenwet aan de slag te gaan. Dit betekende dat, ondanks het feit dat de
Stelling van Amsterdam reeds twee jaar op de Werelderfgoedlijst prijkte, er met
betrekking tot bestuurlijke besluitvorming op het gebied van ‘planologische
overlevingskansen’ op nationaal niveau niets anders opzat dan een afwachtende
houding in te nemen.
Voor de RDMZ werd het steeds moeilijker om deze beleidsmatige ‘patstelling’
in het reguliere overleg met provincies en gemeenten aan de man te brengen. Reden
tot een interne berichtgeving waarin gesteld werd dat de monumentenzorg op grond
van het artikel met betrekking tot de bescherming van stads- en dorpsgezichten in
de Monumentenwet al meer dan dertig jaar ervaring had opgedaan met het ontwikke-
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len van integraal en planologisch beleid. Mede gezien de positieve resultaten hiervan
onder meer bij de stadsvernieuwing van historische waardevolle kernen heeft deze
vorm van beleidsvorming zowel nationaal als internationaal de aandacht getrokken.
Het is, volgens dezelfde berichtgeving, niet verantwoord ‘om ter implementatie van
het cultuurbeleid “leentjebuur” te moeten spelen bij andere beleidsdisciplines met
een hun op eigen beleid gerichte instrumentarium’.10.
De Directeur van de RDMZ berichtte de Directeur Cultureel Erfgoed van het
Ministerie van OC&W op 20 april 1999 ‘Gezien bovenstaande overwegingen bepleit
ik met nadruk de Monumentenwet 1988 in die zin aan te passen dat juridische
beletselen voor aanwijzing van historische ontworpen landschapsstructuren krachtens
die wet worden opgeheven, opdat het huidige en toekomstige cultuurbeleid voor het
ruimtelijk erfgoed voortbouwend blijvend vorm kan worden gegeven, in samenhang
met het daarmee, onlosmakelijk verbonden, gebouwde erfgoed’.11.
Opgelost is deze zaak op dit moment (najaar 1999) nog niet, maar hij is in ieder
geval in beweging en de verwachtingen zijn positief gestemd. Maar de tijd dringt.

Offensieve operatie
In 1995 presenteerde de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens de Nederlandse regering een zogenaamde tentatieve list van voorgenomen
nominaties voor de Werelderfgoed aan de UNESCO te Parijs. Op deze lijst staan
vermeld: De Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de molens
van Kinderdijk, droogmakerij De Beemster, de 17de eeuwse koopmansstad van
Amsterdam, het ir. Wouda-gemaal te Lemmer, het Rietveld-Schröderhuis te Utrecht,
het sanatorium Zonnestraal te Hilversum, de Van Nelle fabriek te Rotterdam en de
Noordoostpolder. Inmiddels zijn op de Werelderfgoedlijst geplaatst de Stelling van
Amsterdam (1996), de molens van Kinderdijk (1997), het ir. Woudagemaal te Lemmer
(1998) en is de droogmakerij de Beemster in 1998 genomineerd. Ten behoeve van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn op dit gebied nog geen formele acties
ondernomen, naar alle waarschijnlijkheid zal dat op zijn vroegst in het najaar van
1999 kunnen beginnen. Wel kan worden geconstateerd dat sommige gemeenten in
het traject van de linie het voornemen hebben geuit om het op hun gebied liggende
deel aan te kaarten als beschermd gezicht ingevolgde de Monumentenwet.12.
Plaatsing op de Werelderfgoedlijst betekent dat de nationale overheid zich verplicht
tot adequate juridische bescherming en dat ze een verantwoord voortbestaan van de
voorgedragen projecten zal bewerkstelligen. Met betrekking tot eerder vermelde
plaatsingen kan worden opgemerkt dat bij de Stelling van Amsterdam de individuele
forten voorkomen op de provinciale monumentenlijst (met uitzondering van het fort
bij Velsen), dat de molens van Kinderdijk zijn beschermd als individueel
rijksmonument en het geheel als beschermd dorpsgezicht is vastgelegd, het gemaal
te Lemmer is als individueel beschermd monument geregistreerd.
Bij structuren als de Stelling van Amsterdam (en de Nieuwe Hollandse Waterlinie)
gaat het niet alleen om de forten maar vooral om de linie als geheel (zie het eerder
vermelde citaat van Tielrooij). Aan de voorbereiding tot aanwijzing als beschermd
gezicht wordt op dit moment door de RDMZ gewerkt. Voor de daartoe op te stellen
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toelichting wordt de Stelling als een samenhangend systeem beschreven, waarbij de
ruimtelijke essentie van de gebieden tussen de forten vooral gelegen is in de nog
immer aanwezige openheid.

Krijgsplannena
De opvatting dat het particuliere initiatief in de vorm van verschillende stichtingen
het voortouw zouden nemen ten behoeve van het hergebruik en beheer van de forten
en de eventueel daarbij behorende gebieden bleek voor wat betreft de Nieuwe
Hollandse Waterlinie niet geheel realistisch. Met veel enthousiasme is een aantal
stichtingen opgezet, wat er evenwel in resulteerde dat de instandhoudingsproblematiek
onoverzichtelijk werd en dat een zakelijke aanpak tengevolge van een verschil in
doelstellingen met andere exploitanten van delen van de stelling kansloos leek.
Namens de vier andere provincies waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie zich
bevindt heeft de provincie Utrecht zich in het najaar van 1998 tot de RDMZ gericht
met het verzoek een haalbaarheidsonderzoek naar een onafhankelijk en op
commerciële gronden gebaseerd beheerinstituut voor de gehele Nieuwe Hollandse
Waterlinie financieel en inhoudelijk te ondersteunen. ‘Zoals gezegd betekent de
plaatsing van de linie op de Werelderfgoedlijst dat in de nabije toekomst een
beheersplan gemaakt moet worden. Een essentieel onderdeel van het beheersplan
vormt de eventuele realisatie van een overkoepelende en mogelijk onafhankelijke
beheersmaatschappij voor de gehele linie. Het slagen van een beheersmaatschappij
is alleen mogelijk wanneer alle partijen daarin participeren. Daarom zijn de huidige
initiatieven om bijvoorbeeld tot een meer eenduidige visie en beleid ten aanzien van
de linie te komen, belangrijke
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uitgangspunten voor het onderzoek.’13. Aldus de inleiding van het verzoek.
Er wordt in beginsel gedacht aan een ‘N.V. Liniebeheer’, die uitvoering geeft aan
onder politieke verantwoordelijkheid van de provincies en de desbetreffende
gemeenten opgesteld uitvoeringsplan. Niet alleen voor wat betreft het wegnemen
van achterstanden op het gebied van onderhoud van gebouwen en bouwwerken, maar
vooral ook voor wat betreft de exploitatie. De kosten voor het onderzoek worden
voor het leeuwendeel gedragen door de RDMZ. Het onderzoek is kort geleden gestart
en eind 1999 zullen de resultaten bekend zijn. De verwachting is hooggespannen,
omdat met name Staatsbosbeheer (als een van de belangrijkste eigenaar van forten)
heeft toegezegd graag te willen participeren in een dergelijke beheerconstructie.14.
Ook groenfondsen en waterleidingbedrijven (in het geval de visie neergelegd in
rapport Waterlijn wordt gevolgd) hebben interesse getoond.

‘Victorie?’
Onder de titel ‘Houtskoolschets mist culturele punch’ schetste Staatssecretaris F.
van der Ploeg tijdens de Nationale Monumentenstudiedag van 26 maart 1999 te
Utrecht de zijns inziens weinig culturele bevlogenheid van ‘De ruimte van
Nederland’.15. Als voorbeeld noemde hij de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij
van de revitalisering nog geen werk is gemaakt. ‘Misschien dat de departementale
verkokering bij zo'n project met nationale allure ons hier parten speelt’.
In ‘De ruimte van Nederland, Startnota ruimtelijk ordening 1999’16. wordt de Linie
niet genoemd. Wel wordt gesproken over ‘parels’ in het landelijk gebied. Dit zijn
‘...gebieden die in (inter)nationaal verband bijzonder waardevol zijn voor natuur,
landschap en open ruimte, cultuurhistorie, water en recreatie. De parels worden
geselecteerd op basis van ecologische, landschappelijke cultuurhistorische en
recreatieve waarden. Behoud en versterking van de waarden staat centraal.
Functieverandering worden slechts toegestaan voorzover deze passen binnen de
functie als parel.’
Of deze zienswijze ook toepasbaar is op de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de
vraag, want tot nu toe is er vooral vanuit gegaan dat de Linie een hedendaagse functie
krijgt met respect voor bestaande identiteit en herkenbaarheid.
Onder de noemer ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie, Van Neerlands hoop in bange
dagen tot Grand Project’ wordt de Linie in de nota Belvedere opgevoerd.17. In dit
kader wordt ook het rapport ‘Waterlijn’ vermeld. ‘Een project als dit rechtvaardigt
de aanpak als ‘grand project’. In zo'n aanpak moet door gecoördineerde samenwerking
van alle partijen het doel - het voortbestaan van de linie als een herkenbare ruimtelijke
eenheid, exemplarisch voor de geschiedenis en de landschapsontwikkeling van ons
land - worden gewaarborgd.
Of landschapsontwikkeling bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie zo exemplarisch
is voor ons land valt overigens te betwijfelen. De linie werd opgebouwd ter
verdediging van ‘Holland’, hetgeen geschiedde door een bepaald gebied te inunderen.
Waar dit niet mogelijk was zoals op hoger gelegen delen of bij infrastructurele
doorlaten werden forten gebouwd. De essentie van het landelijk gebied is erop gericht
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om te kunnen functioneren als schootsveld en als inundatiestrook. Of hieruit een
exemplarisch landschap is gegroeid lijkt derhalve niet zo relevant voor de
karakteristiek van een verdedigingslinie. Binnen de visie van Belvedere worden voor
de Nieuwe Hollandse Waterlinie als voorgestelde beleidsstrategieën geïntroduceerd
aanvullende wettelijke bescherming, voordracht Werelderfgoedlijst (UNESCO), het
introduceren van een PKB-bescherming en een gebiedsgerichte aanpak.
Als met ‘aanvullende wettelijke bescherming’ de aanwijzing tot beschermd gezicht
ingevolge de Monumentenwet 1988 wordt bedoeld ligt de gebiedsgerichte aanpak
voor de hand. Het is dan overigens niet het rijk dat de eerste verantwoordelijkheid
draagt voor het ruimtelijk beleid, maar de gemeenten en de provincies. Een
bescherming op grond van een Planologische Kernbeslissing (PKB) - voor zover
hiervan sprake kan zijn - is in een dergelijke situatie overbodig.

Tenslotte
Afgezien van de vertragingen veroorzaakt door ‘departementale verkokering’ zoals
Van der Ploeg dat noemde bij zijn toespraak bij de Nationale Monumentenstudiedag,
blijkt uit bovengeschetste gang dat de integratie van historische structuren in
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen op lastig overwinbare (veelal ambtelijke)
weerstanden stuit. Gelukkig is er in Nederland sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog een redelijk ‘historisch bewust’ ruimtelijke ordeningsbeleid gevoerd,
zodat elementen als de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet alleen herkenbaar zijn
gebleven, maar zelfs op grond van hun huidige situering op creatieve wijze tot nieuw
leven kunnen worden gewekt. Het zou een gemiste kans zijn voor de moderne
monumentenzorg indien dit potentieel om welke reden dan ook niet zou kunnen
worden benut.
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Het eerder vermelde haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot een op commerciële
uitgangspunten gebaseerde beheerinstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie
is vermoedelijk eind 1999 gereed. Dan zal ook de besluitvorming over een
uitvoeringsplan voor het gehele gebied moeten plaatsvinden. De visie, zoals die
verwoord staat in het rapport Waterlijn kan hierbij richtinggevend zijn evenals het
inmiddels in de Startnota ruimtelijke ordening 1999 vermelde aandachtspunt voor
wateropvang. De RDMZ zal in dezelfde periode in overleg met de verschillende
provincies, resp. de onderscheiden MSP-teams een begin maken met de identificatie
en beschrijving van het gehele Linie-gebied, zodat - als het allemaal meezit - in 2000
begonnen kan worden met de herinrichting. Hiermee heeft ons land een uniek
planologisch concept in handen, waarmee er een open groene ‘Megasingel om de
Randstad’18. is te scheppen die zijn voortbestaan baseert op zorg voor het milieu,
groenvoorziening en recreatieve en educatieve functies. Een sociaal-maatschappelijke
(her)positionering dat een monument van wereldformaat waardig is.

Eindnoten:
1. F. Tielrooij, gedeputeerde van de provincie Noord Holland schreef dit in 1993, naar aanleiding
van het onderzoek ‘De linies binnen bereik’ van IBN-DLO, Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek van juli 1993. Het citaat is weergegeven in het verslag van het onderzoek en
is een onderdeel van het rapport ‘Waterlijn’ van de Vakgroep Ruimtelijke planvorming, Sectie
Landschapsarchitectuur van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
2. Douwe Koen en Roland Blijdenstijn ‘Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht ‘De
Hollandse Waterlinie’. 2e druk 1996. Buijten & Schipperheijn Amsterdam.
3. ‘Natuurwaarden en Cultuurwaarden in het landelijk gebied’ een publicatie van het Ministerie
van CRM. Augustus 1979.
4. ‘Waterlijn’ ideeën voor de toekomst van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. P. van Bolhuis en P. Vrijlandt van de Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, Sectie
Landschaparchitectuur van de Landbouwuniversiteit Wageningen, juli 1993.
5. ‘De linies binnen bereik’ Verslag van het onderzoek ten behoeve van de bestuurlijke
conditionering voor de realisatie van een ontwikkelingsvisie voor herstel, behoud en ontwikkeling
van de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Door ir. A. Augustijn-van Buren
en ir. J.W.M. Langeveld. IBN-DLO, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. Juli 1993
6. ‘Hollandse Waterlinie in gevaar’ door Marcel van Silfhout in Dagblad Rivierenland van 30
oktober 1997.
7. De Commissie Bescherming en Ontwikkeling is in 1994 ingesteld door de Directeur Generaal
Culturele Zaken van het Ministerie van OC&W teneinde de bewindspersonen voor cultuur en
ruimtelijke ordening te adviseren over het al of niet ter bescherming aanwijzen van beschermde
stads- en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet. De Commissie heeft een bestuurlijke
samenstelling en heeft op grond daarvan tevens de opdracht om te adviseren over aspecten van
ruimtelijke kwaliteit. Om hieromtrent nadere informatie te verstrekken heeft de commissie in
1997 een Manifest ‘De ruimte in de tijd geplaatst’ uitgebracht.
8. Nieuwsbrief van de RDMZ, no. 4 van augustus 1995. Met MSP/MRP wordt bedoeld het
Monumenten Selectie project en het Monumenten Registratie Project. Met MIP wordt verwezen
naar het Monumenten Inventarisatie Project, dat wil zeggen de landelijke inventarisatie naar
historisch waardevolle objecten en (stedenbouwkundige) structuren uit de periode 1850-1940.
9. ‘Van diverse zijden is voorgesteld om de werking van de bestaande regels voor de bescherming
van stads- en dorpsgezichten uit te breiden tot grotere gebieden. Ik constateer dat het mogelijk
is om de soms beperkte weerkingssfeer iets uit te breiden. Het is echter juridisch niet wenselijk
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de rekwijdte van het instrument te ver op te rekken. Of er behoefte is aan een geheel nieuwe
regelingvoor grotere gebieden, zal nader worden onderzocht. Daarbij zal ook de bruikbaarheid
worden bezien van bijvoorbeeld landschapsgezichten uit het ontwerp Natuurbeschermingswet’.
Aldus de Cultuurnota 1997-2000, Pantser of ruggengraat.
Interne nota van de RDMZ dd. 7 april 1999.
Interne Nota van de Directeur van de RDMZ aan de Directeur Cultureel Erfgoed, no.
BZ/DA/99.006, dd. 20 april 1999.
De gemeente Houten bijvoorbeeld
‘Plan van aanpak ten behoeve voor de realisatie van een beheersmaatschappij voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie in Nederland, provincie Utrecht, december 1998.
‘Monumentenzorg wil NV voor beheer forten’, NRC-Handelsblad van 10 nvember 1997.
Cobouw van 29 maart 1999.
De ruimte van Nederland, Startnota ruimtelijke ordening 1999. Uitgegeven onder
verantwoordlijkheid van de ministeries van VROM, EZ, LNV en V&W in het voorjaar van
1999.
Nota BELVEDERE, Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Uitgave
Zomer 1999.
Naamgeving uit de Nota Belvedere.
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R. Koek
Bestendig beheer
Stedebouw, landschap en monumentenzorg in de vesting Naarden
Instandhouding van historische steden vraagt om het lezen, kennen,
interpreteren en respecteren van geschiedenissen. Deze bijdrage bevat een
aantal verkenningen van de monumentale waarde van steden en
landschappen. Deze verkenningen hebben raakvlakken en overeenkomstige
thema's, die bij elkaar komen in een beheer- en restauratieproject voor de
vesting Naarden.

Inleiding
Geschiedenis is in velerlei opzicht de basis van stedebouw en landschapsarchitectuur.
Het ontwerp kan niet zonder diagnose, analyse, lezing van een bestaande situatie. Er
is geen tabula rasa, zelfs niet wanneer nieuw land wordt gemaakt. Geologische
onderlagen, archeologische vindplaatsen, landschapsstructuren, stedelijke occupatie,
elk heeft z'n sporen in elk object van bewerking. In die gelaagdheid van het stedelijk
landschap speelt de geschiedenis van het vak zelf nog een markante rol. In de
postmoderne conditie wordt de lezing van het aangetroffen object een belangrijke
factor; zelden is er één waarheid. De stad is een optelling van verhalen, van
gebeurtenissen, van geschiedenissen (afb. 1, pag. 195).
Eeuwenlang gold Naarden, strategisch gelegen op de weg tussen Amsterdam en
Amersfoort, als een onneembare vesting. Het ingenieus samenwerkend, stervormige
stelsel van verdedigingswallen, omgeven door brede grachten, bood uitstekende
bescherming tegen belegeraars. Nog steeds maakt Naarden op de bezoeker indruk.
Naarden is één van de best bewaarde vestingen van Europa. Toch zijn er ook veel
historische waarden verloren gegaan. Of beter gezegd, er is in de loop van deze eeuw
veel bijgekomen waardoor het gevaar dreigt, dat de eeuwenoude afweerstrategie aan
het oog wordt onttrokken. Sinds de vesting geen militaire functie meer heeft, groeien
bomen en struiken rijkelijk boven op de aarden wallen van de enveloppe en in het
vroegere schootsveld. Zowel het beeld als de fysieke vorm van de vesting dreigen
door overdadige groei te worden aangetast. Vooral aan de noordzijde is de
herkenbaarheid van de vesting flink aangetast. Maar het nieuwe landschap, zoals dat
in de loop van de laatste vijftig jaar is ontstaan, is zeker ook gevarieerd en waardevol.
De vestingstad zelf verkeert in een goed bewaarde algemene staat, maar op steeds
meer plaatsen is sprake van sluimerend verval.
In opdracht van Rijksgebouwendienst, RDMZ en gemeente Naarden heeft CH &
Partners tussen 1997 en 1999 een Beheervisie en een Beheerplan voor de vestingstad
gemaakt. Daarin is de balans gevonden tussen cultuur en natuur. Gezien de
internationale allure van de vesting gaat de beheervisie uit van restauratie van
constructies, behoud van aardwerken, tegengaan van verruiging, verantwoord herstel
van kunstmatige beplanting en tegengaan van verlanding. Tenslotte wordt een
antwoord gegeven op functionele vragen van nu.
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Plecnik, Scarpa, Galfetti
Het beheerplan is schatplichtig aan drie inspirerende geesten, de architecten Joze
Plecnik, Carlo Scarpa en Aurelio Galfetti. Werkend in drie verschillende momenten
in deze eeuw laten zij met hun werk een tegelijk vernieuwende en integere omgang
met de geschiedenis zien. De restauraties van Plecnik aan de burcht van Praag of aan
de binnenstad van Ljubljana verrijken de historische locaties met eigenzinnige
toevoegingen. Toevoegingen om de geschiedenis te verduidelijken, nadruk te leggen
op onderdelen, verschillende lagen zichtbaar te maken.
In het meesterwerk van Scarpa, het Veronese museum Castelvecchio, wordt met
de gelaagdheid van de geschiedenis een interessant ruimtelijk en constructief spel
gespeeld, waarbij ook de omgeving (de stad) meedoet. Het museum is in zichzelf
een vertelling, niet chronologisch, maar gelaagd in betekenis en tijd.
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En het grootste werk van Galfetti, de restauratie van de burcht van Bellinzona, laat
een vergelijkbare benadering zien, maar dan op de schaal van de stad. Met grote
precisie is met hedendaagse materialen spanning gecreëerd in het belangrijkste
monument van de stad. De burcht is weer tot leven gewekt, is weer het ruimtelijk
centrum van de stad.
In elk van de drie voorbeelden is het een toeristisch, recreatief en cultureel object
dat onderhanden is genomen. In Naarden moet nog veel worden ontworpen; de
inspiratie en ambitie om het iets bijzonders te laten blijven, is er.

Bestemming, ontwikkeling en beheer
De stad is een levend kunstwerk, permanent veranderend. Stolling van tijd leidt tot
stilstand in stedelijke ontwikkeling. In onze eeuw is de betekenis van de factor tijd
aanzienlijk veranderd. Niet alleen in stadsontwikkeling, maar in vrijwel elke culturele
richting. Verandering leidt tot spanning; in het geval van stedelijke ontwikkeling tot
spanning tussen bestemming, ontwikkeling en beheer. Deze drie begrippen kunnen
niet los van elkaar worden gezien, maar ze kunnen met elkaar conflicteren. Het beheer
vormt het kernbegrip waarin de instandhouding van erfgoed ligt besloten.

Beheer en ontwikkeling
Onder beheer wordt verstaan: beschermen, instandhouden (consolideren); onder
ontwikkeling wordt verstaan: prikkelen, potenties benutten (veranderen/vernieuwen).
Waar het in monumentale stedelijke situaties om gaat is het evenwicht te vinden
tussen beide. Dit betekent het maken van keuzes, het stellen van prioriteiten:
consolidatie kan stilstand of achteruitgang betekenen, verandering kan ten koste gaan
van kwaliteit. Geen van beide is op zich zalig makend. Sommige historische
nederzettingen zijn ten prooi gevallen aan verstoffing. Onder het mom van behoud
wordt elke mogelijke ontwikkeling verboden waardoor een stofnest aan vervlogen
herinneringen resteert.
Het omgekeerde is bekender en ernstiger. Historische situaties, verminkt door het
moderne leven, ten prooi gevallen aan commercialisering. Waar het om gaat is
evenwicht dat ruimte laat aan vernieuwing met respect voor het verleden.

Beheer en exploitatie
Bestemming van bebouwing en onbebouwde gebieden. Hoe intensiever het gebruik,
hoe groter de slijtage, waardoor beheer en onderhoud steeds uitgebreider moeten
zijn. Maar ook: hoe extensiever het gebruik, des te minder aanleiding tot investeringen
in instandhouding. Ook hierin geldt de noodzaak voor evenwicht. Met de wetenschap
dat een stad of land maar een beperkt draagvlak voor culturele voorzieningen heeft,
is de nodige soepelheid gewenst. Kerken volbouwen met luxe appartementen, de
maharishi in een klooster, open huis voor massatoerisme?
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Beheer en restauratie
Monumentale steden of landschappen zijn geen objecten die in een vitrine kunnen
worden geplaatst. Slijtage door natuurlijke en menselijke activiteiten bedreigen het
monument. Herstel kost meestal veel meer geld dan men er tegenwoordig voor over
heeft; want ondanks een enorme rijkdom is in Nederland over de volle breedte afname
van beheerinspanningen in openbare ruimte zichtbaar. Moeten er dan concessies
worden gedaan (de helft restaureren, de andere helft laten vervallen), of past de
kaasschaaf waardoor alles een beetje krijgt? Wat is de stad ons waard?

Beheer en gebruik
De monumentale stad moet een levend monument zijn, waar gewoond, gewerkt,
gerecreëerd en gewinkeld moet kunnen worden. Maar de mate van gewenste
levendigheid is onduidelijk. Een omvangrijke hoeveelheid commerciële functies,
waaronder horeca, wordt vaak niet gewenst. Voorkeur hebben cultuur-historische
en sociaal-culturele functies en evenementen, maar zijn die er wel zoveel, en
bovendien: zijn die wel levensvatbaar zonder subsidies? Meer commercieel gebruik
van (leegstaande) monumenten kan wel eens een beter wapen tegen verval zijn dan
wachten op nieuwe musea. Onder dat commercieel gebruik vallen ook de woonfunctie
en bedrijvigheid, nodig voor de levendigheid van functiemenging. Van belang worden
dan te stellen regels, over milieu-belasting, reclame, bereikbaarheid, etc.
Geldt dat ook voor landschappelijke objecten als vestingwerken: is daar intensief
recreatief gebruik gewenst, of is uitzetten van wandelroutes voldoende?

Beheer en natuurbehoud
De ecologische betekenis van groen- en watergebieden en oevers staat op gespannen
voet met restauratie-eisen. De balans tussen monumentwaarde en natuurwaarde,
waarin het beheer het gevolg kan zijn van pragmatiek of van een bewuste keuze.
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2 De sedert het midden van de jaren '60 uitgevoerde restauraties hebben het vestingbouwkundige
karakter van Naarden prominent gemaakt; de vestingwerken vormen integraal onderdeel van het
beschermde stadsgezicht. Foto auteur.

Vaak zijn monumentale gebieden te klein om geschikt te zijn voor allerhande
biologisch of vegetatief onderzoek, en is zelden sprake van een uniek of kwetsbaar
natuurlijk milieu dat bescherming behoeft. Maar tegelijk heeft op tal van monumenten
(denk aan de forten van de Hollandse Waterlinie) de natuur zich ongestoord kunnen
ontwikkelen. De natuurwaarde van een vesting bijvoorbeeld ligt in de hoge mate van
milieuvariatie door de verschillende gradaties tussen droog en nat, laag en hoog, hard
en zacht en open water.

Stedelijke cultuur
Stedelijke identiteit is vaak uniek aan het stadscentrum gekoppeld. Stadscentra dragen
het collectief geheugen voor alle lagen van de bevolking, reden ook waarom er zowel
massacultuur als topcultuur naast elkaar voorkomen. Maar tegelijk worden centra
gebanaliseerd door commercie en vermaak. De historie wordt, ondanks scherper
welstandsbeleid, onecht door nadruk op vermaak.
Stadscultuur wordt ook gevormd door de mogelijkheid om op elk moment alles
te kunnen doen op elke plek. De wereld als een themapark, waar de planning van de
agenda belangrijker is dan continuïteit van zorgvuldige stedelijke planning. Chaos
ontstaat niet door planning, maar door gebrek aan antwoord van planning op de
onafzienbare hoeveelheid mogelijkheden. Tijd is daarin ook steeds minder een lineair
begrip; meer dingen tegelijk doen, zien of ervaren behoort tot de mogelijkheden van
de moderne stedeling.
Kon men tot de zeventiger jaren nog spreken van een omvattend centrumgericht
stadsbegrip, met het postmoderne tijdperk is dat steeds complexer en wijdlopiger
geworden. De stad is het podium waarop alle subculturen spelen, in de collectieve
openbare ruimte. De openbare ruimte is de arena waarin subculturen elkaar ontmoeten,
vermijden, confronteren, versterken. De openbare ruimte verleent identiteit aan de
stad. Zeker nu steden steeds meer als regionale structuren gezien kunnen worden,
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waarin meer gespecialiseerde centra voorkomen, waar bewegingen kriskras meer
voorkomen dan centrumgerichte bewegingen, waar bevolkingsgroepen en enclaves
naast elkaar bestaan, is discussie over stedelijke culturele identiteit belangrijk.
Zoeken naar eigen identiteit is zoeken naar de structurele betekenis van openbare
ruimtes die in staat zijn stedelijke cultuur blijvend te geleiden. De zorg ligt erin deze
openbare ruimte niet te verkwanselen

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

59

3 Het zuidelijk deel van de enveloppe levert het meest herkenbare beeld als onderdeel van het
vestingwerk. Foto auteur.

aan private functies, of ze te laten verslonzen vanwege tekort aan opbrengsten. Het
met grote zorg selecteren van voorzieningen en inrichtingsmiddelen, het bevorderen
van toegankelijkheid en bruikbaarheid, en het leggen van structurele verbindingslijnen
is nodig om stad en regio voor langere tijd te laten functioneren. De dagelijkse
leefomgeving is geen geprogrammeerde ruimte, waar precies duidelijk is wat er moet
gebeuren en door wie, maar ruimte waar van alles kan gebeuren zonder dat het moet.
Goed ingerichte, robuuste, karakteristieke plekken en routes die al naar gelang de
behoefte in gebruik worden genomen door verschillende groepen, volgtijdelijk of
gezamenlijk. Hierbij horen ook openbare gebouwen en monumenten, omdat die een
wezenlijk onderdeel vormen van de openbare ruimte.

Naarden Vesting; van visie naar beheer
Het beheerplan voor de vesting Naarden volgt op een reeks restauraties die sinds
medio jaren '60 een belangrijk deel van de vesting hebben gered. De restauratie is
eind jaren '80 tijdelijk gestaakt waarna de grachten zijn uitgebaggerd en een
herbezinning heeft plaatsgevonden op het beleid.
In het bestemmingsplan voor het beschermd stadsgezicht van Naarden worden de
vestingwerken tot integraal onderdeel daarvan gerekend (afb. 2). Parallel aan het
maken van het bestemmingsplan is daarom de beheervisie opgesteld. Samen zijn ze
het voorlopig antwoord op de gestelde beheervragen. Voorlopig, omdat geen van
beide plannen statisch is. Nieuwe visies en ontwikkelingen horen ook een plaats te
krijgen in het levend monument Naarden. De beheervisie schetst een integraal beeld
van de gestructureerde aanpak van de totale instandhoudingsopgave van de
vestingwerken. De vesting Naarden biedt een interessant landschapsbeeld. Er is geen
sprake van saaie uniformiteit, maar van afwisseling van sferen, beelden en kwaliteiten.
Op basis van een in 1981 gemaakt groenplan door Staatsbosbeheer is een redelijk
consistent beeld gegroeid van de vestingbeplanting. De enveloppe heeft een
structurele, streekeigen beplanting van linden en eiken gekregen en zoveel mogelijk
is de vanouds aanwezige meidoornbeplanting aan de buitenzijde gehandhaafd en
aangeplant. Op de enveloppe staat daarnaast nog een keur van bomen die soms wel
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en soms niet bij het karakter van de vesting passen. Door structureel te weinig
onderhoud is de beplanting doorgeschoten naar een weelderig parkachtig beeld dat
het zicht op en de herkenbaarheid van de vesting beperkt. Het is duidelijk dat ingrijpen
in het algemeen en op verschillende plekken in het bijzonder nodig is. De vesting is
immers geen park.
De enveloppe heeft twee karakters: parkachtig in het zuiden, natuurachtig in het
noorden. In het zuidelijk deel staan bomen in rijen, zijn fiets- en wandelpaden goed
toegankelijk, en is sprake van intensief gebruik. In het noorden zijn veel bomen
scheef gezakt, zijn delen ondoordringbaar, zijn paden soms slecht toegankelijk, en
is sprake van slechts extensief gebruik. Het zuidelijk deel van de enveloppe levert
het meest herkenbare beeld van de vesting: ‘zo zal het wel zijn geweest’ (afb. 3). In
het noordelijk deel bestaat het gevaar dat de herkenbaarheid van de vesting op zekere
termijn verdwenen is, en dat een, weliswaar aantrekkelijk maar weinig
onderscheidend, natuurachtig gebied ontstaat. Gegeven de monumentwaarde een
ongewenste ontwikkeling.
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4 Verval van bouwkundige elementen en verruiging van het groen moeten worden gestopt; het beeld
illustreert de noodzaak van een overkoepelende visie. Foto auteur.

Verval hoort bij de geschiedschrijving van de vesting. Het verval van wallen en
muren is echter een ongewenste, want straks niet meer terug te draaien aantasting.
Ook het verlanden van water is ongewenst. Verruiging van sommige delen van de
beplanting is echter een ontwikkeling die is bezien binnen een overkoepelende visie
(afb. 4).
Het ontstaan en bestaan van de vesting heeft een kunstmatig karakter. De beplanting
is daar een onderdeel van. Hetgeen niet uitsluit dat een grote soortenrijkdom kan
bestaan. Naast de geconstateerde rijkdom aan boomsoorten zijn het met name struiken
en kruiden die in groten getale voorkomen. De kruidenaanwas is vooral het gevolg
van maaibeheer.
De vesting biedt ook ruimte aan een relatief omvangrijke faunastand. Vleermuizen
en verschillende zeldzame vlindersoorten zijn regelmatig op de vesting te vinden.

Beheervisie; het gemanipuleerde landschap
De vesting Naarden lijkt een groot object van landschapsarchitectuur. Volledig
bedacht, maar geënt op de ligging in het landschap van de voormalige Zuiderzeekust.
De strategisch-militaire positie is tegelijk een strategisch-landschappelijke, op een
overgang tussen verschillende landschapstypen. De waarde hiervan blijkt uit de
ecologische structuur tussen de Randmeren en het Naardermeer waarin de vesting
met z'n vele milieu-gradiënten een belangrijke rol speelt.
Daarboven is de vesting een cultuurhistorisch object van internationaal belang
waarin de geschiedenis sporen van alle perioden sinds de Middeleeuwen heeft
nagelaten (afb. 5, pag. 195). De vestingwerken zijn geen eindresultaat, het ensemble
is sinds het ontstaan van Naarden gegroeid. Het verschil tussen zeezijde (noord) en
landzijde (zuid) is goed zichtbaar door de verschillende vormen van de bastions.
In tijden van mobilisatie zal de vesting nooit zo weelderig zijn geweest als thans.
Beplanting was destijds niet bedoeld als verfraaiing, maar als geriefhout of als
hindernis voor de vijand. Het huidige vriendelijke groene beeld van de vesting is iets
van de laatste halve eeuw.
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Het gebruik van de vesting is veranderd met het verdwijnen van de militaire
functies. Dat geldt niet alleen voor kazernes en onderkomens, die steeds meer een
culturele, ambachtelijke of commerciële invulling hebben gekregen, het geldt zelfs
voor woningen. Het wordt steeds moeilijker om de oorspronkelijke betekenis van
gebouwen, constructies of grondwerken te herkennen; hiervoor heeft bijna iedereen
uitleg nodig (afb. 6). De vesting Naarden dient echter ook zichzelf ‘uit te leggen’,
met mogelijkheden voor eigen interpretaties, fantasieën en ontdekkingen. De vesting
is attractie en monument tegelijk. De attractiewaarde mag niet ten koste gaan van de
monumentwaarde; het behoud van de vesting staat boven alles.
Van cruciaal belang is de beleefbaarheid door beweging. De vesting bevat een
uitgestrekt gebied voor wandelingen. Via een wandeling wordt educatie aan recreatie
gekoppeld. Er valt veel te ontdekken, maar nu is dat een speurtocht. ‘Geschiedenis
wordt niet langer gelezen, begrepen of geselecteerd maar beleefd, ervaren, gevoeld.’
(Crimson). De wandeling biedt ruimte voor verrassing en ontdekking, naast simpelweg
rust en ontspanning. Zoals in de 19de eeuw de stadswandelingen die Zocher en
tijdgenoten
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6 Het wordt steeds moeilijker om de oorspronkelijke betekenis van gebouwen, constructies of
grondwerken te herkennen; hiervoor heeft bijna iedereen uitleg nodig. Foto auteur.

op de ontmantelde bolwerken van verschillende steden ontwierpen dat deden.
De beheervisie speelt hier nadrukkelijk op in. Naast vergroting van zichtbaarheid
en herkenbaarheid, verbetering van de bruikbaarheid, en vergroting van de
toegankelijkheid zal op gezette plekken uitleg en toelichting plaatsvinden.

De komende periode, beheer korte termijn
De beheervisie is als plan uitgewerkt voor een periode van 15 jaar. Daarin zal de
cultuurhistorische betekenis van de vesting worden versterkt door voltooiing van de
restauratie, het inhalen van achterstallig onderhoud en het beteugelen van groen. Elk
krijgt een eigen plaats; Naarden krijgt niet als Heusden of Bourtange een historiserend
keurslijf. Daarvoor is de geschiedenis te rijk, en is de ecologische waarde te groot.
Maar bovendien zou daar vanuit de bevolking teveel weerstand tegen zijn. In het
beheerplan wordt prioriteit gegeven aan structurele restauratie en duurzame
instandhouding, en wordt de natuur toegelaten. De beheervisie biedt een aanpak die
binnen een overkoepelende visie het passende beeld van de beplanting terugbrengt,
maar die toch een grote soortenrijkdom in stand houdt. Op die manier moet het lukken
om met behoud van de meest waardevolle stukjes natuur toch meer transparantie te
bereiken en zo een goede visuele indruk te geven van de vesting zoals die er in vorige
eeuwen uitgezien moet hebben.
Op de in metselwerk opgetrokken vestingwerken worden veel bomen verwijderd om
de muren te ontzien. Daarmee wordt in het zuiden de huidige toestand behouden en
in het noorden gestreefd naar het terugbrengen van de oude toestand van gras met
verspreid aanwezige bosjes. Hernieuwde opslag van bomen zal binnen vijf meter uit
de muren niet meer toegelaten worden.
De hoogste natuurlijkheid wordt bereikt door het laat en weinig maaien, en afvoeren
van maaisel. Zuidhellingen zullen vroegbloeiende graslanden kennen met
zonminnende soorten en noordhellingen laatbloeiende graslanden met
schaduwminnende soorten. De ontstane milieus zullen van belang zijn voor grasland-,
zoom- en mantelvegetaties, alsmede voor kleine zoogdieren en struweelvogels. De
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deelbiotopen komen in deze situatie in een fijn mozaïek naast elkaar voor. Dit past
goed in de beperkte ruimte van de vesting. De vesting kan daarmee een ‘bolwerk’
worden tussen de droge dijken en de hoge gronden van het Gooi (de regionale
Ecolint-visie, uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur).
Door aanleg van een halfverhard wandelpad op de kruin van de enveloppe-wal
ontstaat een aantrekkelijke route. Op het buitentalud zullen deels opgaande bomen
verdwijnen en vervangen worden door struwelen. De combinatie van struweel met
een kruidenvegetatie en de beoogde oeverbegroeiing langs de buitenrand van de
enveloppe verbetert de waarde voor struweel- en rietvogels en kleine zoogdieren.
De ontwikkeling hoger op de wal zal gericht zijn op een gevarieerd bestand van
opgaande loofbomen, boomgroepen en solitairen. Een boomgericht beheer is hier
noodzakelijk om opvolging van oude bomen door jonge te begeleiden.
De enveloppe-oever aan de buitengracht behoudt alleen in het noorden zijn moeras
in de luwe oksels. Deze moerasoevers moeten wel worden gemaaid om
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vergrassing en verrijking tegen te gaan. Verder overheerst het historisch beeld en zal
met een strakke oever worden gewerkt. Daarvoor moeten in het noorden aanzienlijke
oppervlakten moerasland verdwijnen. Aan de buitenoever van de buitengracht is
moerasontwikkeling op veel plaatsen gewenst vanuit de gewenste ecologische functie
en ook het meest effectief door het ontbreken van paden. De binnengracht zal overal
strakke oevers krijgen met bescheiden oevervegetatie.
Bij de uitvoering van het Beheerplan zal de natuurontwikkeling regelmatig worden
bijgehouden (gemonitord). Resultaten van proeven worden daardoor direct in
werkplannen voor de volgende fase opgenomen.

Toekomstbeeld, het resultaat op lange termijn
De bastions zijn de meest bepalende elementen van de vesting. Robuuste muren,
hoogteverschillen, de geometrie, verschillende oriëntaties, grasvlakken en solitaire
bomen of kleine boomgroepen of -rijen bepalen beeld en identiteit van de vesting.
Bovendien zijn ze een belangrijk onderdeel van de natuurwaarde van de vesting,
juist door die concentratie van verschillen op een klein oppervlak.
Ook telt de recreatieve betekenis mee. Het beheer is gericht op een vereniging van
deze aspecten voor alle bastions. In de toekomst zullen alle bastions goed toegankelijk
zijn. Dit betekent dat het beeld van een ‘bosplantsoen’ (hier vooral spontane
boomgroei) zal worden weggenomen en tegengegaan, en dat de bastions weer vooral
aardwerken met kort gras worden met hier en daar solitaire bomen en struwelen.
Zonder de courtines zijn de bastions eilanden tussen de stad en de gracht. De
courtines hebben een richtinggevende en verbindende betekenis in de routes over de
vestingwerken. In de toekomst zijn de courtines weer kale aardwerken met gras, met
op de kruin van de wal een verhard wandel- en onderhoudspad, op gezette plekken
voorzien van banken.
Het zuidelijk deel van de enveloppe voldoet al redelijk aan het gewenste beeld.
Van het grootste belang in dit deel is het bevorderen van meer transparantie, vanaf
de enveloppe, de vestingwerken en de overzijde van de buitengracht. Dit wordt
bewerkstelligd door bomen op te kronen en struikgewas op de aardwerken te dunnen.
Dit struikgewas (gewenst is vooral doornachtige beplanting als meidoorn en sleedoorn)
hoort laag te blijven, zowel om redenen van vestingbouw als om de fauna meer ruimte
te geven. Met het terugzetten van struiken wordt ook het hoog gelegen wandelpad
aangepakt; hier aanwezige solitaire bomen (veelal eiken) blijven gehandhaafd.
Tenslotte worden vooral beschoeiingen verbeterd/hersteld, in het algemeen op
traditionele wijze, met een onderwater-puintalud.
In het noordelijk deel van de vestingwerken zijn de ingrepen erop gericht om
gelijktijdig meer openheid (en daarmee herkenbaarheid van de vesting) te creëren
èn een hogere natuurwaarde te verkrijgen. Dit wordt gedaan door verschillen te
vergroten; aardwerken herstellen, vernatting van laag gelegen delen tot stand brengen,
rietoevers en struikgewas intomen, opslag en zaailingen verwijderen. Hierdoor blijft
de waardevolle moerasachtige situatie bestaan (en zal voorkomen worden dat het op
zekere termijn een ontoegankelijk bos wordt), en kan tegelijkertijd de toegankelijkheid
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worden vergroot. Met Fort Ronduit erbij moet een waardevolle moerasbiotoop met
hoog en laag gelegen delen ontstaan.
Gezien de omvang van de vesting en het grote belang dat de aardwerken in het
beeld, het beheer en de natuurwaarde hebben, is het maaien een zeer belangrijke
factor. Maaien van de vestingwerken wordt door drie factoren bepaald: frequentie,
wijze van maaien en afvoeren van maaisel. Met weinig maaien en afvoeren van
maaisel wordt de bodem verschraald, waardoor versterking van kruidachtige gewassen
plaatsvindt. Dit leidt tot een soortentoename van flora en fauna. Met meer maaien,
al dan niet met afvoeren van maaisel, wordt de graszode steviger hetgeen van belang
is om erosie van de steile taluds te voorkomen en wordt de strakke vorm van de
aardwerken benadrukt (afb. 7, pag. 194).

Conclusie
Instandhouding van rijke stedelijke en landschappelijke ensembles vraagt om een
veelzijdige en multidisciplinaire aanpak. Deze ensembles hebben een dynamisch
karakter waarin vele en zeer uiteenlopende belangen om eerbiediging vragen. Om
de vitaliteit van deze historische ensembles hoog te houden is een langetermijn-visie
op beheer onontbeerlijk. Omdat monumentale steden een rijke geschiedenis hebben
moet het stedelijk beheer erop zijn gericht die rijkdom te openbaren, toegankelijk te
maken en te verklaren. Daarbij heeft geen enkele discipline het alleenrecht: vanuit
elke optiek is er legitieme vraag naar belangenbehartiging. Evenwicht tussen de
wijzen waarop aan die belangen wordt tegemoetgekomen garandeert de toekomst
en het verantwoord behoud van een stedebouwkundig of landschappelijk monument.
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P.W.F. Brinkman
Historische waterwegen
Nederland is een cultuurlandschap, dat voor een groot deel is vormgegeven
vanuit een haat-liefde verhouding tussen de bewoners en het water.
Historische (vaar)waters hebben zowel in de stedelijke als in de landelijke
omgeving sterk bijgedragen tot het huidige uiterlijk van natuur, bebouwing
en infrastructuur. Paradoxaal genoeg is juist dat historische vaarwater,
toch een bepalende element van de leefomgeving, niet wettelijk beschermd.
Dat valt overigens niet te betreuren want ‘ruimtelijke kwaliteit’ profiteert
lang niet altijd van afgedwongen bescherming, integendeel zelfs. Veel
meer komt het er op aan om in een vroeg stadium en steeds samen met
àndere kwaliteitzorgers, een inbreng te hebben in de ruimtelijke inrichting
en vormgeving.

Omgaan met ‘bescheiden’ ruimtelijke kwaliteit
Bestemmen van de schaarse ruimte in ons land betekent altijd herbestemmen. De
retouches van het ‘telkenmale opnieuw overgeschilderde doek’ dat ons land inderdaad
is, worden echter achteraf niet zelden betreurd en paradoxaal genoeg soms ook vooraf.
We vinden dan dat met de nieuwe bestemming de leefomgeving aan kwaliteit zal
inboeten. Gezien de omvang van ons land kan zoiets niet jaren achtereen straffeloos
gebeuren. De ‘omgevingskwaliteit’ zou binnen luttele generaties zijn opgelost in
onze explosieve bedrijvigheid en massaliteit.
Dat besef heeft ertoe geleid dat ook de monumentenzorg zich meer dan vroeger
richt op de instandhouding van die omgevingskwaliteit. Op dat punt aangeland, stuit
de traditionele monumentenzorg echter op zijn grenzen. Het beproefde instrument
van wettelijke bescherming blijkt buiten topcategorieën van evident waardevolle
stads- en dorpsgezichten, nauwelijks bruikbaar. Wettelijke bescherming is een geducht
wapen, maar het wordt snel stomp. Een te lange monumentenlijst verliest zijn
geloofwaardigheid. Nemen wij ons huidige onderwerp: historische waterwegen.
De duizenden kilometers rivieren, kanalen, boezems, grachten en sloten zijn
karakteristiek voor onze steden, dorpen en landschappen. En bij het water horen
bruggen, sluizen, binnenhavens, grachtenhuizen, molens, gemalen en nog veel meer
zaken die bijna clichématig met ons land vereenzelvigd worden. Van wettelijke
bescherming van die vaarwegen zèlf is geen sprake. Toch hoeven we dat niet te
betreuren. De instandhouding van ruimtelijke kwaliteit is lang niet altijd gebaat bij
‘monumentificering’, integendeel zelfs. Die medaille heeft namelijk een akelige
keerzijde. Want de beproefde trits van inventarisatie, vervolgens selectie en tenslotte
wettelijke bescherming biedt weliswaar (relatieve) veiligheid voor de uitverkoren
happy few, maar verschaft tegelijkertijd een alibi voor het negeren van hetgeen is
gewogen maar voor wettelijke bescherming te licht bevonden. Wat buiten de prijzen
valt, lijkt na zo'n negatieve uitkomst vogelvrijer dan ooit. Het is om die reden dat
‘kwaliteitzorgers’ zoals archeologen, monumentenzorgers en natuurbeschermers
terughoudend zouden moeten zijn - maar zij zijn het niet - met het ‘kwalificeren van
kwaliteit’ (top, hoog, middel, laag), omdat vervolgens de salami van onderaf wordt
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opgesneden. En juist aan die onderkant bevindt zich de ‘bescheiden kwaliteit’: te
gering voor wettelijke bescherming maar achteraf diep betreurd als zij verdwenen
is. Menig bekoorlijk bruggetje is ingeruild voor een betonplaat, grachten en kanalen
zijn gedempt of afgedamd, rietoevers zijn vervangen door plaatbeschoeiing of
bedolven onder keienstort en waterlandschap bij uitstek zoals uiterwaarden,
veenmerengebieden en rivieroevers worden in verbijsterend tempo aangetast door
de ‘witte schimmel’ van detonerende nieuwbouw of door onhistorische
natuurontwikkeling. En bij bijna al dat kwaliteitsverlies kunnen beleidsmakers en
planologen met recht en reden beweren dat rekening gehouden is met van rijkswege
beschermde monumenten, archeologica en

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

65
natuurgebieden. De teloorgang van ruimtelijke kwaliteit wijst dan ook niet zozeer
op hun kwade trouw, maar op de ontoereikendheid van het wettelijk instrumentarium
voor de instandhouding ervan.
Misschien kan wettelijke bescherming van historisch vaarwater of daaraan
gerelateerde gebieden in bijzondere gevallen effectief zijn. Recente initiatieven met
betrekking tot onder meer het Apeldoorns kanaal en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
verdienen ook in dat opzicht bijzondere aandacht. Maar het is duidelijk dat het
instrument van wettelijke bescherming nooit voldoende breed kan worden ingezet
om het ‘historisch landschap’, de vaarwegen inbegrepen, te behoeden voor
kwaliteitserosie.

Niet competitief maar complementair
Het alternatief is niet gemakkelijk. Bij een intelligente aanpak wordt alle bestaande
kwaliteit van een gebied gewogen en vervolgens in evenwicht gebracht met het
sociaal-economische ontwikkelingstraject. Voor de monumentenzorg betekent dat
op de eerste plaats de vervaardiging van een historische schets die in een kort,
begrijpelijk bestek verduidelijkt waarom de omgeving er uitziet, zoals ze er uitziet.
Vervolgens dient er een eveneens korte en voor het doel aangepaste beschrijving te
komen van alle voorkomende cultuurhistorisch interessante objecten, complexen

1 Trekschuiten voor de lijndiensten Haarlem en Amsterdam liggen afgemeerd aan de Korte Maere
te Leiden. Penseeltekening door P. la Fargue, 1778. Gemeentearchief Leiden.

en stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen. Deze moeten zijn voorzien
van een analyse van hun cultuurhistorische betekenis, zowel uitgaande van hun
intrinsieke waarde als in samenhang met hun omgeving. Met die analyse is de kous
niet af. Integendeel is het slechts een begin want inventarisaties zijn allerminst een
garantie voor behoud. Bestuurders noch planologen nemen genoegen met
inventarisaties op zichzelf, waarmee zij trouwens vaak worden overspoeld.
De uitdagende opgave is dan ook om deze ‘sectorale’ kwaliteitskaart te integreren
met àndere sectorale belangenbehartiging, bijvoorbeeld ecologie, toerisme,
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landschapswaarde en archeologie, sectoren die binnen hetzelfde terrein hun belangen
tot gelding willen laten komen en vanuit hun invalshoek eveneens kwaliteit beogen.
Wanneer wij er vervolgens in slagen om de diverse kwaliteitsinventarisaties op
een plausibele manier te integreren - wat meer is dan ‘kaartstapelen’ - moet overleg
volgen met de verantwoordelijke beleidsmakers, bestuurders en inrichters. Tijdig,
dus liefst nog vóór de ontwerpfase, waarvan de contouren vaak
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jaren vooraf opdoemen in beleidsnota's bestemmingsplannen, structuurplannen en
dergelijke. Die tijdigheid kan niet voldoende worden benadrukt. Het is de spil van
succes bij ruimtelijke kwaliteitszorg. Wanneer het project vervolgens in de opwerpfase
beland, worden bestuurders en ontwerpers niet geconfronteerd met - vanuit hun visie
- haastig opgetrommelde argumenten die hun luisterrijke initiatieven hinderlijk
dwarsbomen, maar met een doordachte, welomschreven en beargumenteerde integrale
omgevingskwaliteit, die zij als een inspirerende bonus in hun eigen plannen kunnen
betrekken. Dit is geen theorie. Een (willekeurig) praktijkvoorbeeld is het ambitieuze
project om Utrecht zijn grachtengordel terug te geven. De stad werd daarvan in de
60-er jaren beroofd ter wille van een infrastructureel fantoom, geflankeerd door
mammoetarchitectuur van een grote projectontwikkelaar. Maar het kan verkeren. De
eerste fase - het ontgraven van de Weerdsingel - is dit jaar begonnen. Bestaande en
potentiële waarden (economie en toerisme, ecologie, woonfunctie en infrastructuur)
zijn integraal afgewogen en dat vaak in samenhang met de cultuurhistorische factor.
Het goede werk werpt zijn schaduw vooruit: nu al wordt in het kielzog ervan
nagedacht over het herstel van de bevaarbaarheid van de Leidsche Rijn die de oude
Keulse Vaart tot nieuw leven wekt en Utrecht weer volwaardig verbindt met het
waternetwerk van het Groene Hart.1.
Een dergelijke geïntegreerde aanpak blijkt zelfs te werken als de cultuurhistorische
waarden op het eerste oog ontbreken, iets dat in ons land overigens zelden het geval
is. Men ziet het aan de recente gewetensvolle planning van nieuwbouwwijken in
Culemborg waar de aanwezigheid van archeologische en historisch-geografische
kwaliteit een rijke inspiratiebron bleek te vormen. Andere stimulerende plannen
betreffen bijvoorbeeld een gecombineerde visie op de ontwikkeling van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam,2. en de ontwikkeling van het
Noord-Hollandse HAL-gebied bij Alkmaar.3. Aan het begin van zulke plannen vindt
men steeds een oprecht enthousiasme voor een bepaald gebied, waarvan de kwaliteit
als het ware wordt ontdekt of herontdekt, zoals ook de titel van een recente publicatie
over de Stichtse Lustwarande aangeeft.4. Zulke studies zijn goud waard, want zij
kunnen een beslissende impuls leveren voor instandhouding en verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. De concrete vormgevingskwesties in de ontwerpfase, niet zelden
uitgevoerd met behulp van externe expertisebureaus, vergt veel van alle betrokkenen.
Behalve alertheid en creativiteit, vereist het een ontkokerd denken om sectorale
belangen tegen elkaar af te wegen en gezamenlijk oplossingen te vinden, niet
competitief dus, maar complementair.

Tussen vrees en winstbejag
Zoals hierboven werd beweerd, zijn onze waterwegen en veel wat daarmee direct of
indirect samenhangt, exemplarisch voor de subtiele en kwetsbare ruimtelijke kwaliteit
van ons land. Het waternet kenmerkt zich bovendien door een bijzondere, misschien
wel unieke verscheidenheid. Het ontstond dan ook niet aus einem Guss, maar in de
loop van duizend en meer jaren en met geheel verschillende en soms contraire
doeleinden.
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Als we de opmerkelijke Romeinse kanaalgraverij van Corbulo en Drusus hier
buiten beschouwing laten, zien we dat in de vroege Middeleeuwen door de
onophoudelijke landontginningen een steeds fijnmaziger net van waterafvoeren
ontstond. Werden hiertoe aanvankelijk vooral natuurlijke wateren zoals wadgeulen
en beken vergraven, later werden min of meer parallelle hoofdkanalen aangelegd die
ook voor transport dienden. Toen daartussen dwarsverbindingen werden aangelegd,
ontstonden de voor onze ontginningslandschappen kenmerkende rechthoekige en
wigvormige percelen, gescheiden door sloten.
De vicieuze cirkel van omdijking, ontwatering en daardoor inklinking van het
binnendijkse land, leidde vervolgens weer tot uitgebreidere afwatering, enzovoorts.
Het ‘watermanagement’ was daarbij verrassend hoogwaardig. Meer dan welke
gezagsstructuur ook, is deze bepalend geweest voor de bestuurlijke cultuur en
organisatie in de Lage Landen.
Soms was een drastische en ongetwijfeld vaak wanhopige poging nodig om het
water te keren, zoals de 9de-eeuwse (!) uitbreiding van de afwatering van de
gevaarlijke Rijn in de Lek, met het vermoedelijk onbedoelde gevolg dat de (Oude
of Kromme) Rijn aan betekenis inboette en de Lek het principale vaarwater werd.
Voor weer een ander deel waren de pogingen juist gericht om het water en daarmee
de handel binnen te halen: de Hollandse waterwerken ontwikkelden zich tussen vrees
en winstbejag. Dorestad profiteerde sterk van de bovengenoemde afleiding van de
Lek, maar dat was misschien nog een onbedoeld neveneffect, dat toevallig gunstig
uitpakte. Maar met economisch gewin voor ogen groeven de Utrechters een kanaal
om Vecht en Lek te verbinden. Steden ontdekten dat onvermijdelijke ‘kunstwerken’
zoals de sluizen bij Gouda, Haarlem en Dordrecht niet slechts een obstakel waren,
maar dat deze door middel van tolheffing ook konden dienen als een aanzienlijke en
niet zelden met geweld betwiste bron van inkomsten.
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2 Het inmiddels tot monument verheven gemaal Cruquius (hier op een schoolplaat uit ca. 1880) was
één van de stoomgemalen waarmee het Haarlemmermeer werd drooggelegd. Let op de hooggelegen
ringvaart.

Van de militaire waterwerken rest ons onder meer - zij het in een steeds aangepaste
vorm - de verbinding die rond 1575 werd gegraven om Friesland met Groningen te
verbinden. In de atlas van Schotanus uit 1718 is het kanaal nog naar zijn (Spaanse)
opdrachtgever genaamd: Casper de Robles Diept. Een ander formidabel militair plan
had als doel de levensader van het opstandige Holland af te snijden door de aanleg
van een rechtstreekse waterverbinding van Antwerpen met de Rijn. Wegens de
fantastische kosten werd het project niet voltooid, maar werkzaamheden aan het
deeltraject - zoals de zogenaamde Fossa Eugeniana die Maas en Rijn verbond werden al zó bedreigend geacht dat ze militaire actie van Staatse zijde ontlokte.
Dat waterwegen een cruciale rol speelden bij de economische bloei van Nederland
is duidelijk, maar zij werden niet alleen benut voor vervoer en distributie van
handelsgoederen. Niet minder belangrijk was de turf die niet alleen de Hollandse
huizen verwarmde, maar die ook de energiebron voor bijna de gehele nijverheid en
industrie was. De bijna ongelofelijke raming van zo'n 15 miljoen kubieke meter
veenafgraving per jaar is veelzeggend.
Aanvankelijk werden de oorspronkelijke afwateringskanalen van het hoogveen voor
de turfvaart benut, later ontstond een uitgebreid netwerk van vaarten dat zonder
overdrijving de bloedsomloop van de Gouden Eeuw mag worden genoemd.
Voorbeelden van turfvaarten zijn het Winschoterdiep en de Hoogeveense Vaart - in
de 19de eeuw doorgetrokken tot Emmen - en de Opsterlandse Compagnonsvaart,
het enig bevaarbare Friese turfkanaal dat ons rest.
Wegens de vlakheid van ons land was ook persoonsvervoer over water
aantrekkelijk. Dat de trekschuit nu als metafoor voor sloomheid geldt, zou de vroegere
gebruikers dwaas hebben geleken. De trekschuit, varend met een betrouwbare
dienstregeling was ook in snelheid, comfort en vervoerscapaciteit verre de meerdere
van de rijtuigen (afb. 1). Trekvaarten waren de hogesnelheidslijnen van hun tijd.
Een ondernemend plan uit de 17de eeuw beoogde onder de titel ‘Zesstedenvaart’
een trekvaartverbinding aan te leggen tussen de zes belangrijke Noord-Hollandse
handelssteden. Het plan bestreek een gebied van Amsterdam tot Enkhuizen via
Purmerend en Hoorn en werd gedeeltelijk gerealiseerd.
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De droogmakerijen - exemplarisch voor het adagium ‘tussen vrees en winstbejag’
aangezien zij zowel de strijd tegen de waterwolf als de lucratieve grondspeculaties
in zich verenigde - impliceerden een ingenieus systeem van geschakelde windmolens
(molengangen) die elkaar het water toemaalden en tenslotte uitmaalden op hoger
gelegen ringvaarten rondom de droogmakerij. Ringvaart en afwateringskanalen
werden waar mogelijk ook voor scheepvaart benut, zoals de Beemsterringvaart en
later de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (afb. 2). Ook deze grootse
waterbouwkundige werken geven blijk van een hoge bestuurlijke organisatiegraad,
die door de oprichting van Rijkswaterstaat in 1798 werd gecentraliseerd. De groei
van de economische bedrijvigheid van de 19de eeuw werd mede op koninklijk
initiatief via waterwegen gerealiseerd, getuige onder meer de Zuid Willemsvaart en
het Noord-Hollands Kanaal. De opmerkelijke en in veel opzichten exemplarische
geschiedenis van de Noord-Hollandse waterwegen, kan binnen dit bestek niet aan
bod komen.5.
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3 De Oude Rijn in Woerden, vóór en na de demping (1961). Van de in het vooruitzicht gestelde ‘nieuwe
schoonheid’ blijkt helemaal niets. Er zijn plannen om de demping ongedaan te maken.

Bestaande, min of meer lokale waterstelsels werden met elkaar verbonden of
kregen een alternatieve route, zoals het geval was bij het Apeldoorns Kanaal, het
Noord Willemskanaal en het Eemskanaal.
Met name die laatste ontwikkeling zette zich in het begin van de 20ste eeuw voort
en ook werden kanalen voor transport van en naar het bedrijvige Duitsland gegraven
zoals het Kanaal Alte-Picardië dat het Ruhrgebied met het Overijsselse vaarwegennet
verbond. Het kanalennetwerk breidde zich in de volgende decennia gestaag uit om
aan de nog steeds groeiende transportbehoefte tegemoet te komen, een ontwikkeling
die tamelijk abrupt zou worden onderbroken door de razendsnelle ontwikkeling van
het rail- en wegvervoer. Meer recente voorbeelden van economische waterlopen zijn
het Kanaal Wessem-Nederweert, het Julianakanaal en het Maas-Waalkanaal.

Functionaliteit
Misschien omdat ze even vanzelfsprekend aanwezig waren als de lucht en de wolken,
hebben wij in ons land weinig oog gehad voor de instandhouding van historische
waterwegen. Het is kenmerkend dat bijvoorbeeld een land als Finland zo'n zes
kanaalmusea telt, tegenover Nederland nul.
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Met de aandacht voor het gebouwde erfgoed dat met de historische ontwikkeling
van het waterland samenhangt, is het iets beter gesteld. Vanouds worden molens en
historische bruggen, pakhuizen en dergelijke als ‘monumentaal’ gekenmerkt, maar
dan wel vanuit hun intrinsieke esthetische kwaliteit en niet in samenhang met de
historische infrastructuur. Dit heeft hier en daar geleid tot vreemde oplossingen zoals
bij de ‘Hef’ in Rotterdam die zijn functionele raison d'être als oeververbinding nogal
pijnlijk mist. De nog juist op tijd ‘ontdekte’ categorie van historische bruggen, sluizen
en dergelijke uit het vroegindustriële tijdperk, heeft in korte tijd een schat opgeleverd
in de vorm van wetenschappelijke studies en hanteerbare classificaties.6. Een
bescheiden selectie uit die categorie zal voor wettelijke bescherming in aanmerking
komen. Hierbij zal het herstel van de historische functionaliteit de ware uitdaging
vormen voor monumentenzorgers, die immers traditioneel vooral de esthetische
kwaliteit en zeldzaamheidswaarde wegen.

Waterwegen in onbruik
In de 19de eeuw was beheer en onderhoud van het waterwegennet een
ingenieurskwestie geworden. Het inmiddels gecentraliseerde waterwegenbeheer had
bij bouw en onderhoud van de natte (en trouwens ook de droge) infrastructuur, weinig
oog voor de instandhouding van bestaande landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten - de situatie bij de inrichting van nieuw polderland was, paradoxaal
genoeg, wat gunstiger.7.
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4 Een afbeelding uit de ook tegenwoordig nog behartigenswaardige brochure Oude Kanalen uit 1976
met het onderschrift: ‘Ontluistering van een veenkolonie’.

De historische verscheidenheid van het waternet werd door de commerciële
schippers - en tot diep in deze eeuw waren er nauwelijks andere - met lede ogen
bezien. Vanouds verenigd in de beroepsorganisatie Schuttevaer (overigens op zichzelf
een interessant sociaal-historisch fenomeen), pleitten zij al in 1928 tijdens een congres
voor de binnenscheepvaart in Maastricht voor een normalisatie van waterwegen die
tevens de weg zou openen voor gestandaardiseerde scheepsafmetingen.8.
Door de schaalvergroting in vracht, gevolgd door een analoge ontwikkeling in de
scheepsbouw, ontstond een spontaan onderscheid in commercieel bruikbare en
onbruikbare waterwegen. De historische gegroeide kwaliteiten van de eerste categorie
stonden daarbij onder druk omdat er aanvankelijk alleen oog was voor hun
commerciële capaciteit. Dat betekende in veel gevallen verbreding, normalisering,
steilrechte oevers en grootschalige kunstwerken.
De commercieel oninteressante vaarwegen werden eenvoudig buiten gebruik
gesteld. De naoorlogse natie werd, om het zo uit te drukken, overspoeld door een
golf droogleggingen, afsluitingen of domweg verwaarlozing en daarmee ontluistering
van waterwegen die hun economische functie hadden verloren. Onder de slachtoffers
waren karakteristieke historische staaltjes zoals het Compascuüm Kanaal, de
Hoogeveense Vaart, het Apeldoorns Kanaal en honderden (!) andere (afb. 3).

De herontdekking van historisch water
Maar het tij keerde. In 1976 verscheen uit een initiatiefrijk verbond van de ANWB,
het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en de Bond Heemschut, de ook vandaag
nog behartigenswaardige brochure Oude Kanalen.9. Deze bepleitte een gedegen
inventarisatie van dat deel van het historische vaarwegennet en vervolgens aandacht
voor herstel en instandhouding via directe rijksbemoeienis. De brochure gaf
schrijnende voorbeelden van verwaarlozing van de historische waterinfrastructuur
(afb. 4). Het initiatief - een der eerste op dat terrein - vond in eerste aanleg geen
weerklank. Het werd door een ad hoc ambtelijke werkgroep ‘Oude Kanalen’ van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, nogal lauw afgehandeld. De conclusie van de
werkgroep was dat ‘het ontwikkelen van een specifiek rijksbeleid terzake [oude
kanalen] noch noodzakelijk noch gewenst is’ en daarmee was de kous af.10.
Zo'n ongeïnspireerde houding was toen al maatschappelijk achterhaald. In de
samenleving groeide de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit pijlsnel, vooral gevoed
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door ongerustheid over al te voortvarende landinrichters, met name bij wegenbouw,
herverkaveling en dijkverzwaring. Natuur- en milieubewegingen kregen de wind in
de zeilen zoals men bijvoorbeeld kan aflezen in de achtereenvolgende ministeriële
nota's voor de Ruimtelijke Ordening. De cultuurhistorische component bleef daarbij
sterk ten achter - werd zelfs volstrekt genegeerd - althans in het buitengebied. Voor
stadsvernieuwing lagen de zaken anders en kon met ruime middelen een begin worden
gemaakt van revitalisering van de geleidelijk ontvolkte en verpauperde historische
binnensteden.
Er kwam ook aandacht voor historische waterwegen. Het niet komisch bedoelde
idee van Henry Ford om onze kanalen te dempen ten gunste van een nieuw
verkeerswegennet - de infrastructuur lag er immers al - was nooit echt serieus
genomen, maar zou vanaf het eind van de 70-er jaren geen schijn van kans meer
maken. Zelfs in de stad mocht het ooit verbannen water hier en daar terugkeren.
Binnensteeds water riep niet langer sombere beelden op: ‘Onder het raam van mijn
kamer ligt, drie verdiepingen lager, het binnenwater. Zwart en doods als een poel,
een stinkende vijver waaruit ieder ogenblik giftige bellen kunnen opborrelen zodat
je hoopt dat het nooit meer in beweging komt. En dat zal ook wel niet, het is te moe’.11.
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5 De Tolbrug en haven van Breda vóór en na de demping (1965). De huidige gemeente denkt er
anders over en wil de haven weer ontgraven (afbeelding uit Nederland Waterland, zie noot 12).

Liever zag men nu de idylle van het binnenwater waarbij het moderne gesloten
rioleringswezen een misschien onbewuste maar niet weinig betekenisvolle voorwaarde
was.
In het laatste decennium van de eeuw borrelen er alom waterplannen op die de
planologische missers van vooral de 60-er jaren moeten corrigeren. Het knappe
herstel van de Binnendieze van Den Bosch - waaraan door een waakzaam stadsbestuur
al werd begonnen toen men in Utrecht nog de singels dempte - is een luisterrijk
voorbeeld. Breda wil de inmiddels betreurde demping van de oude binnenhaven
ongedaan maken (afb. 5), Drachten wil zijn vaart terug en Leiden zijn Trekvliet en
dat zijn maar enkele van de vele plannen, waarvan de bekroning toch wel het
ontgraven van het gedempte Amsterdamse Rokin zal wezen, al lijkt dat project na
het recente negatieve raadsbesluit nog wat te hoog gegrepen12. (afb. 6).

Recreatievaart
De recreatievaart kan een belangrijke stimulans vormen bij de instandhouding van
historische vaarwaters. Nederland telt zo'n kwartmiljoen toerscheepjes die zich
bewegen in een economische sector waar miljarden worden omgezet. Dit is een
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betrekkelijk nieuw fenomeen. Zo schreef in 1928 een toerzeiler: ‘Ditmaal was het
onderzoekingsgebied speciaal de
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6 Zandschuiten liggen in 1936 klaar om ook de rest van het Rokin te dempen (afbeelding uit Nederland
Waterland, zie noot 12).

Oude IJsel [sic] en de Overijselsche Vecht, waar de watersportbeoefenaar zich bijna
nimmer vertoont. Dat bleek al vóór de reis, toen niemand inlichtingen kon geven
betreffende de bevaarbaarheid en schoonheid dier rivieren; dat bleek ook gedurende
de reis, toen het volk aan den wal belangstelling toonde voor het platbodemjachtje
[een 8 meter botaak]. Wel waren kano en motorboot bij uitzondering alhier
gesignaleerde vaartuigen, doch over het algemeen behoorde het ten riviere verschijnen
van een pleziervaartuig tot de evenementen’.13.
Sedertdien is de situatie wel veranderd. Ongunstig

7 Recreatietoervaart, zoals hier in Veere, is - mits geflankeerd door een samenhangende beleidsvisie
- eerder een stimulans dan een risico voor een verantwoorde revitalisering van historisch vaarwater.

hoeft dat niet te zijn. Natuurlijk: waar economische belangen op het spel staan - en
waar is dat op de schaarse Nederlandse bodem niet - moet de cultuurhistorische
kwaliteit scherp worden bewaakt. Dat echter recreatie per definitie historische waarden
in steden en landschap zou aantasten is onjuist. Eerder is het tegendeel het geval
omdat het gros van de recreanten een kwalitatief hoogwaardige omgeving wil en
zeker bij watersporters is dat het geval, met de categorie speedboten en jetscooters
als mogelijke uitzondering. Toerisme kan juist een stimulans voor landschappelijke
verbetering zijn, mits er, zoals hier-
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boven bepleit, creatief en vooral in samenwerking met andere belangenbehartigers
doordacht wordt gepland (afb. 7). Zo kunnen er alternatieven worden bedacht voor
bijvoorbeeld het geestloze afsluiten van natuurgebieden of het inrichten van weer
een monument als pannenkoekenhuis.
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) werd het begrip
Nederland-Waterland geïntroduceerd, waarbij het waterwegennet ook vanuit een
kwalitatief hoogwaardige ontwerpvisie werd bezien. Dat was in 1993, wonderlijk
laat dus gezien de evidente historische betekenis van het vaarwater in Nederland.

Poldermodel
Ook bij de plannen die gericht zijn op verbetering van het netwerk van de toervaarder,
blijkt een groeiende bereidheid om landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
kwaliteit in de plannen te integreren.14.
Deze verheugende blijken van aandacht en samenwerking zijn een voorwaarde,
maar nog geen garantie voor een kwalitatief hoogwaardige instandhouding van
historische vaarwateren en de daarbij behorende monumentale en landschappelijke
infrastructuur. Nog afgezien van de warboel van de voorhanden zijnde inhoudelijke
instrumenten voor het in kaart brengen van cultuurhistorische kwaliteit, is bij
historisch vaarwater bijna steeds sprake van (gemeente- en
provincie-)grensoverschrijdende bestuurlijke verantwoordelijkheden. In het verleden
heeft versnipperd beheer van vaarwateren soms geleid tot ongelukkige toestanden,
zoals bij een bekende voormalige turfvaart in het noorden des lands die tegenwoordig
in verscheidene gedaanten waaronder die van geamputeerd kanaal, dorpsstraat,
visvijver en regionale autoweg, betere bestuurlijke tijden afwacht. Zoals hierboven
vermeld, zijn er ook hoopgevende gevallen. Wij noemden in dat verband onder andere
het Apeldoorns Kanaal en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Ook voor deze grootschalige projecten geldt, dat in een vroeg stadium in een
creatief complot van beleidsmakers, planologen en ‘sectorale’ deskundigen zoals
natuurbeschermers, monumentenzorgers en archeologen, een gezamenlijke bijdrage
wordt geleverd aan een integraal kwaliteitsplan. Bestaande kwaliteit is dan geen
obstakel, maar een kans om er met elkaar nòg iets mooiers van te maken. Het is niet
gemakkelijk, maar de praktijk wijst uit dat het wel doenlijk is. Het is bovendien
noodzakelijk. Instandhouding en verbetering van ruimtelijke kwaliteit bestaat bij
gratie van deze variant van het poldermodel.

Eindnoten:
1. Zie het rapport Pleidooi voor een bevaarbare Leidsche Rijn, Bureau B+B, Amsterdam 1996.
2. Zie P. van Bolhuis en P. Vrijlandt, Waterlijn (Rapport VROM/RPD), Wageningen 1993.
3. Zie het rapport Inrichtingsplan Blauwe Loper HAL-gebied (in opdracht van de Stuurgroep
HAL), 1998.
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4. H. Sleeuwenhoek e.a., Een prachtvol lustoord - De Stichtse Lustwarande herontdekt, Abcoude
1998.
5. Zie bijvoorbeeld Verslag van de Commissie, benoemd bij besluit van GS van Noordholland
van 2 juni 1920 teinde het College van advies te dienen omtrent een stelsel van goede
waterwegen; J. Jongenellen, ‘Het Noordhollands kanaal’, in J. van der Kley, Vaarwegen in
Nederland (...). Assen e.a. 1967, p. 173-177; H. Lambooij, Een eeuw schipperen, Schoorl 1991;
R. Filarsky, Kanalen van de koning-koopman, Amsterdam 1995.
6. Bijvoorbeeld J. Arends, Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in
Nederland tot 1940, Delft 1994.
7. In 1925 stelde een ambtenaar bij de Zuiderzeewerken ‘de ongeëvenaarde schoonheid van de
Beemster’ als voorbeeld voor de inrichting van de toekomstige Wieringermeer, waartoe later
de architect en stedenbouwkundige Granpré Molière als adviseur voor de inrichting werd
aangetrokken, zie A. Bosch en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, Zaltbommel
1998, p.195.
8. Zie Van der Kley, op.cit. (noot 5), p. 4.
9. Oude Kanalen, samengesteld door de ANWB in overleg met KNWV en de Bond Heemschut,
met daarin opgenomen een beschrijving van een aantal bedreigde en afgesloten kanalen door
N. Servatius, Den Haag 1976.
10. Brief van voorzitter Dr. Ir. J.C. Visser bij het eindverslag van bovengenoemde werkgroep.
11. Uit de novelle van H.M. van den Brink, Over het water, Amsterdam 1998, p. 120.
12. Voor deze en andere projecten zie M.-L. de Vries, Nederland Waterland / Een nieuw leven voor
gedempte grachten, vaarten, havens en beken, Den Haag 1996. De uitgraving van het
tegenwoordig weinig luisterrijke Rokin werd nog recent bepleit door Max van Rooy, ‘De geest
van de potloodventer’, NRC-Handelsblad/CS 19-2-99, p. 25.
13. Anoniem, ‘Met de Santa Maria naar de onbekende wateren van Gelderland en Overijsel’, in:
Waterkampioen jg. 1927, p. 363 ff.
14. Zie de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland, BRTN/Den Haag 1997, een uitgave van
de Stichting Recreatietoervaart Nederland die zich op bekwame wijze beijvert voor zo'n integrale
aanpak van knelpunten in het toernet.
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W. Oomens, J. van 't Hof
‘Nostalgische gevoelens over monumentenzorg zijn niet te realiseren’
Bespiegelingen bij een beschermd stadsgezicht
Willem Oomens is secretaris van de commissie WAM (welstand,
architectuur, monumenten) van de gemeente Breda. J. van 't Hof van de
RDMZ vroeg hem hoe de gemeente Breda omgaat met de instandhouding
van het beschermde stadsgezicht. Oomens schuwt het niet daarover
prikkelende uitspraken te doen - als je op zoek bent naar ruimtelijke
kwaliteit moet volgens hem de monumentenzorg deel uitmaken van een
integrale afweging van vele belangen en geen doel op zich zijn. Doel moet
zijn: de vitaliteit van de stad op lange termijn. Dit artikel is geen onverkort
en letterlijk verslag van het interview. Wel is het de neerslag van de
persoonlijke visie van Oomens op de (Bredase) monumentenzorg.

Inleiding
Breda heeft zich sinds de Middeleeuwen ontwikkeld tot de stad die zij nu is. Het
centrum wordt in hoge mate bepaald door de oude structuur. Een centrale plek in de
oude stad wordt ingenomen door de net gerestaureerde Grote of Onze Lieve
Vrouwekerk. Afgezien van de historische kern heeft Breda waardevolle negentiende
en 20ste-eeuwse gebieden, zoals de statige Baronielaan, een uitleg van rond 1900
en de Heuvel, een wijk uit de Wederopbouwperiode. Breda telt in totaal zo'n
vierhonderd rijksmonumenten. De stad, en daarmee ook het welstands- en
monumentenbeleid, zien zich geplaatst voor grote opgaven zoals het levend houden
van de binnenstad en het aansluiting vinden op de hedendaagse infrastructurele
projecten.1. Eén van de instrumenten daarvoor is het beschermde bestemmingsplan.

Interview
Het beschermde gezicht heeft een speciaal regime vanwege het tot bescherming
strekkende bestemmingsplan. Vallen beschermd gezicht en bestemmingsplan samen?
Nee. Het stedenbouwkundige ‘concept’ van de stad is bepaald door allerlei sociale,
religieuze, politieke en andere factoren. Het stedelijk weefsel wordt niet
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1 De Bosschstraat paart een grote verscheidenheid aan gevels en stijlen aan al even diverse functies.
De parcellering is in hoofdzaak nog middeleeuws. Foto J. van 't Hof, 1999.

gevormd door een optelsom van panden, maar door de uitingen van de
bovengenoemde factoren. Het bestemmingsplan is opgesteld met deze invalshoek
als basis. Het bestemmingsplan beslaat dientengevolge een groter areaal dan het
beschermde gezicht, het omvat namelijk de gehele eerste omwalling en de uitlopers,
die ook grote waarde hebben. Eén van die uitlopers is de Boschstraat (afb. 1). Deze
straat valt buiten het beschermde gezicht, maar parcellering, pandbreedtes en
nokhoogtes zijn historisch te noemen. De gevelwanden zijn samengesteld met voor-
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beelden van stijlen en materialen uit vele eeuwen. Ook zo'n straat acht de gemeente
waardevol. In het bestemmingsplan zijn daarom ook voor zulke straten gevelwanden
beschreven en kunnen bouwplannen door welstand worden getoetst aan bijvoorbeeld
nokhoogte, relatie begane grond - hogere bouwlagen en kleuren. Gebouwen moeten
een voet, een middenstuk en een kop hebben. Mede vanwege een integrale aanpak
én kwaliteit is in Breda bewust een keuze gemaakt voor één afdeling en één
adviescommissie die welstand, architectuur en monumenten bestrijken.
Het is toch niet mogelijk om via een bestemmingsplan eisen aan nieuwbouw te stellen?
Inderdaad, maar welstand kan wel een toetsingskader vaststellen. Dat toetsingskader
is in Breda gegrondvest op een historische analyse van de stad. Een stad die haar
vorm heeft gekregen door haar verleden. Er is een Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
opgesteld waarin juist de analyse van de morfologie van de historische stad een grote
rol speelt.
Is het beschermend bestemmingsplan een effectief instrument om aan instandhouding
van de stad bij te dragen?
Dat is moeilijk te bepalen. ‘Juristerij’ vormt een contradictie met de dynamiek van
de stad. Als iets goed gaat heb je geen regels nodig, als iets fout gaat zijn ze niet
toereikend. Maar om beleid te formuleren heb je toch regels nodig, ze vormen een
kader. Bij het uitwerken van de regels in beleid en in concrete plannen moet, via een
continu proces, een evenwicht bereikt worden. De stad is daarbij niet gediend met
een hang naar het verleden die gepaard gaat met de angst nu keuzes te maken. Maar
ook niet met een negeren van historische waarden. Bij het vormgeven van het beleid
moet je uitgaan van een visie op de stad met een looptijd van vijftig jaar. Als je
daarbij de historie als uitgangspunt neemt, moet je de rol van de geschiedenis wel
omschrijven. Een voorbeeld is de actuele kwestie van ‘water in de stad’. (Ook elders
is dat aan de orde, zie het artikel van Brinkman in dit boek.) De vraag is of de haven,
tientallen jaren geleden gedempt en vervangen door een parkeergarage, weer moet
worden hersteld en in welke vorm. Voor je die vraag beantwoord moet je weten
welke rol die haven had. En hoe die met andere waterlopen verbonden was. Water
op zich heeft misschien wel kwaliteit, maar hoe ver moet je gaan met herstel? Het
is weinig zinvol een hele rivier te reconstrueren die én geen relatie heeft met de
huidige stad én van oudsher een betrekkelijk marginale rol speelde.
Breda staat voor een essentiële keuze: óf een scharnierpunt worden tussen de
Randstad en de Belgische vierhoek (Antwerpen, Gent, Brussel, Luik), een
verkeersknooppunt, óf een ‘residential and fun city’. Juist nu communicatie steeds
intensiever en electronischer wordt lijkt het laatste meer kansen te bieden. De plek
waar je woont en werkt, je ‘residentie’, is datgene waar je identiteit aan ontleent.
Monumenten geven, als onderdeel van de historie, identiteit aan een plek. Bovendien
vormen monumenten een economisch potentieel dat aangeboord dient te worden.
De vraag van het grote publiek naar cultuurhistorie is daarbij leidend: de
toeristenstroom heeft gevraagd om restauratie van de Dieze (een wijd vertakte
stadsrivier) in 's-Hertogenbosch, niet andersom.
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Breda heeft nog een andere belangrijk vraagstuk bij de kop: hoe worden de open
ruimten rond de oude kern ingevuld? Rond 1500 was Breda een boomtown. De
stadsuitleg, de tweede omwalling, was een enorm project, waarvan de invulling na
de stadsbrand en de Tachtigjarige Oorlog stagneerde. Later werden kazernes op deze
grote terreinen aangelegd. Op dit ogenblik wordt, bijvoorbeeld op het terrein van de
voormalige Chassékazerne, gewerkt aan de uitbouw van Breda als residential city.
Kan de traditionele manier van denken over monumentenzorg en het beschermde
stadsgezicht, een manier van denken die primair op behoud is gericht, deze grote
stappen over economische vitaliteit en culturele identiteit wel zetten?
Dat is niet de juiste vraag. Het móet gewoon wel, het is de huidige realiteit dat de
processen doorgaan. Monumentenzorg moet meedoen in de schaal van nu. Je kunt
niet verlekkerd naar een nutteloos pand kijken!
Verwerp je daarmee nostalgische gevoelens over de stad?
Op zich niet, maar ze zijn niet te realiseren. Of je krijgt een tweede Brugge. Dat is
bewust historisch gemaakt. Brugge is de MacDonald's van de geschiedenis.
Breda investeert toch juist in de monumentale aspecten van de binnenstad? Er wordt
dus wel degelijk waarde aan toegekend!
Ja, een voorbeeld is de nieuwe bestrating van het centrum. Die draagt bij aan de
identiteit van de stad, is historisch geïnspireerd, maar toch eigentijds.
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2 De Veemarktstraat heeft een uniforme, gelijkvloerse bestrating. Rechts de Anthoniuskerk. Foto J.
van 't Hof, 1998.

3 In de Nieuwstraat zijn, vanwege het autoverkeer, stoepen aangebracht. Links historische gevels,
rechts een tegenhanger in de vorm van een nieuwe gevelwand ten behoeve van eigentijds wonen. In
de gevel zijn entreepartijen van oudere gebouwen gehandhaafd. Foto J. van 't Hof, 1999.

Hoe is de bestrating dan geënt op de historie?
De bestrating doet recht aan de bestaande structuur en vormen van de stad, die op
hun beurt historisch bepaald zijn. Verder is de bestrating in díe zin historisch dat de
gevels, net als in de Middeleeuwen, gelijkvloers met elkaar verbonden zijn. Stoepen
ontbreken, de bestrating is van uniform materiaal en loopt van gevel tot gevel (afb.
2). Alleen daar waar in de regel ook auto's mogen komen is een horizontale geleding
aangebracht (afb. 3). De stad is als eenheid opgevat en het historische karakter
definieert termen om op voort te bouwen. De individuele monumenten moeten daarbij
worden beschouwd als ‘grassprieten in de monumentale wei.’ Aan die weide als
geheel moeten waarden worden toegekend.
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Kijk je daarbij naar de structuur of naar de functies? En welke rol spelen de objecten
daarin?
Je kunt structuren, functies en objecten niet loskoppelen. Wel kun je aan bepaalde
gebouwen extra belang toekennen. Soms zijn gebouwen op zichzelf zo belangrijk
dat dat hun legitimatie is. Hét voorbeeld in Breda is de Grote Kerk. Soms zijn
gebouwen van enorm belang vanwege de rol die ze in de ontwikkeling, de stedenbouw
en het functioneren van de stad hebben gehad. Voorbeelden in Breda zijn het kasteel
en de Kloosterkazerne. Objecten zijn dus van groot belang. Om de objecten te
ondersteunen is ook de regeling KGB in het leven geroepen - Kwaliteit Gebouwen
Binnenstad. Deze regeling beoogt de marginale woonfunctie in de stad te
ondersteunen. Wonen in de binnenstad is erg duur omdat de panden zo'n grote
verdiepingshoogte hebben en dus, bij twee of maximaal drie bouwlagen, relatief
weinig vloeroppervlak mogelijk maken op een beperkt perceel. De meeste Bredanaars
wonen buiten het historische
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4 Tolbrugstraat 15 is begin 1999 gesloopt. Het niet van rijkswege beschermde pand had een waardevol
casco. De voorgevel wordt in oude vormen herbouwd. Foto RDMZ, 1962.

centrum. Wonen in de binnenstad, gekenmerkt door veel steen en enkele groene
enclaves, kan een grote dynamiek (een eufemisme voor strijd) met zich meebrengen.
Hét voorbeeld daarvan is de Tolbrugstraat, waar begin 1999 enkele historische panden
met waardevolle kappen en kelders verdwenen om plaats te maken voor
appartementen achter een gereconstrueerde gevel (afb. 4).
De waarde van de panden aan de Tolbrugstraat bleek uit een bouwhistorische
rapportage. Hoe gaat de gemeente daar mee om?
De gemeente Breda werkt aan een unieke reeks bouwhistorische rapportages,
inmiddels zijn er ongeveer 80 verschenen. Deze rapportages vormen de basis voor
de toetsing van welstands- en monumentenbeoordeling. Daarnaast werkt de gemeente
met regieplannen, onderdeel van de welstandsnota, voor die plekken die buiten de
historische binnenstad vallen. Het gaat erom integraal naar de stad te kijken en de
hoofdrolspelers op elkaar af te stemmen. Sommige hoofdrolspelers moet je verjagen,
andere koesteren. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld panden die een geheel
andere gevelbehandeling en materiaalkeuze hebben dan de voor Breda typerende.
Het zijn vreemde eenden in de Bredase bijt. Maar het belang van een historisch pand
kan ook worden gerelativeerd. Breda gaat alle panden en archeologische vindplaatsen
op internet zetten. Je kunt op die manier, via ‘virtual reality’, een beeld vormen van
de opbouw van de stad door de eeuwen heen. Voor de kennis van de geschiedenis
zijn ‘research and development’ en internet even belangrijk als behoud van een
historische gevel. Je kunt je dan ook afvragen of je alle panden moet bewaren die op
die manier zijn vastgelegd.2.
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Wat is de belangrijkste conclusie ten aanzien van instandhouding van de historische
binnenstad?
Dat de economische potentie, het uitgavenpatroon in de binnenstad, van de inwoners
enorm wordt onderschat. En hoe je de menselijke maat van die inwoners op de schaal
van de stad kunt blijven betrekken.

Eindnoten:
1. Illustratief is de publicatie van de Commissie Welstand, Architectuur en Monumenten Gemeente
Breda, ‘Welstand, een overzicht 1993-1996’, Breda 1996.
2. Zie hiervoor ook W. Oomens, ‘De osmose van het monumentenbeleid van geschiedenis naar
toekomst’, scriptie Utrecht (Hogeschool voor de Kunsten), 1997.
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A.M. Nannen
Angelslo De metamorfose van een groene woonwijk1.
In de Cultuurnota 1997-2000 Pantser of Ruggengraat is aangekondigd dat
de RDMZ aandacht zal moeten besteden aan een volgende
monumentencategorie, de periode van de wederopbouw. Dit als logisch
vervolg op het Monumenten Selectie Project. Een door de RDMZ
ingestelde Projectgroep houdt zich momenteel bezig met de verkenning
van het erfgoed uit de periode 1940-1965.2. Vraagstukken op object- en
gebiedsniveau dienen zich aan. Dit hoofdstuk van het Jaarboek zal handelen
over de gebiedsgerichte aanpak van naoorlogse woonwijken. Een categorie
die momenteel aan verregaande veranderingen onderhevig is vanwege het
Stedelijke Vernieuwingsbeleid van het Ministerie van VROM. De
woonwijk Angelslo in het Drentse Emmen is een van de landelijk bekende
wijken die binnenkort in het kader van de herstructurering een metamorfose
zal ondergaan.

Van Stadsvernieuwing naar Stedelijke Vernieuwing
Op 26 juni 1997 werd door het Ministerie van VROM de nota Stedelijke Vernieuwing
uitgebracht. In deze nota werd de herijking van het Beleid voor de Stadsvernieuwing
in de Toekomst (BELSTATO) behandeld. Onder Stedelijke Vernieuwing valt een
breed pakket aan maatregelen die moet leiden tot het tot stand komen van
gedifferentieerde en gevarieerde steden. Met name in naoorlogse woonwijken is
zowel de woningvoorraad als de bevolkingssamenstelling eenzijdig (veel kleine
huishoudens, lage inkomens en werkloosheid). Deze eenzijdigheid hoeft niet in alle
gevallen op korte termijn voor problemen te zorgen, op lange termijn echter kan dit
leiden tot zichzelf versterkende processen van achteruitgang. De oplossing van de
hierboven genoemde problemen wordt door het Ministerie van VROM gezocht in
de ‘herstructurering’ van de naoorlogse gebieden. In de praktijk kan deze
herstructurering geschieden door middel van gedeeltelijke sloop en nieuwbouw op
strategische plaatsen, gecombineerd met renovaties en de verkoop van huurwoningen.
Daarnaast is een verbetering van de infrastructuur, de woonomgeving, de
voorzieningen en de bedrijvigheid noodzakelijk.3. Dit totale pakket aan maatregelen
houdt in dat veel naoorlogse gebieden binnenkort een metamorfose zullen doormaken.
In 2000 zal het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) ingevoerd worden.
Waar tot op heden nog gesproken werd over tijdelijke budgetten is er dan een budget
gereserveerd voor een periode van 10 jaar. In het ISV worden vrijwel alle geldstromen
gebundeld op het gebied van wonen, milieu, ruimte en economische activiteiten die
bestemd zijn voor stedelijke gebieden.4. Het is de vraag in hoeverre de
cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden van deze wijken worden
meegenomen in de besluitvormingsprocessen en de planvorming. In 1998 is hiernaar
een onderzoek verricht door de RDMZ in samenwerking met de Rijksplanologische
Dienst waaruit bleek dat de cultuurhistorische waarde onvoldoende wordt benut bij
het opstellen van herstructureringsplannen.5. Het blijft echter een interessante vraag
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hoe deze specifieke waarden in kaart gebracht kunnen worden. De oplossing moet
gezocht worden in de opzet van het oorspronkelijke plan van de woonwijk. Pas dan
kunnen kansen en risico's van een gebied in een breed perspectief tegen elkaar worden
afgezet.

Emmen Revisited6.
De gemeente Emmen is sinds 1997 bezig met het ontwikkelen van plannen voor de
herstructurering van een aantal van haar naoorlogse wijken, Angelslo, Emmerhout
en Bargeres. Dit jaar hebben de eerste ingrepen plaats gevonden in de wijken Angelslo
en
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1 Emmen rond 1845. Veengebieden en dorpen rondom Emmen. Tekening uit publicatie gemeente
Emmen, januari 1973.

Emmerhout. Dit hoofdstuk zal ingaan op de ontwerpgeschiedenis van Angelslo. Het
ontwerp is typerend voor veel Nederlandse wijken van na de Tweede Wereldoorlog.
De wijk is vooral interessant vanwege het integrale plan dat eraan ten grondslag ligt.

Van esdorp tot industriekern
Vanaf 1788 werd er op kleine schaal een aanvang gemaakt met de veenontginning
in Drenthe. Rond 1855 ging men in de omgeving van Emmen op grotere schaal
afgraven (afb. 1). Tot die tijd bestond de gemeente Emmen uit een aantal kleine
nederzettingen, te weten Emmen, Noord- en Zuid-Barge, Westenesch en Weerdinge.
Rond Emmen werden vanaf halverwege de 19de eeuw veenkoloniën gesticht waar
door de arbeiders, zowel mannen als vrouwen, turf werd gestoken die in eerste
instantie vooral als brandstof werd gebruikt. Bijkomend voordeel was dat de
ontgonnen veengronden later nog uitstekend geschikt waren voor landbouw: de
‘dalgrond’ was namelijk uiterst vruchtbaar.7. Een deel van de landschappelijke
structuur van de gemeente Emmen is in deze periode bepaald door de aanleg van
kanalen die benut werden voor het transport van turf en de afvoer van water. De
kanalen werden niet gegraven in het veen maar in de zandgronden, die van
grondbezitters gekocht moesten worden. Dit koopbeleid, dat echter niet altijd
succesvol was, bleek later bepalend voor het stramien van kanalen, wegen en
nederzettingen. Industrialisatie van het veenbedrijf vond al vrij vroeg plaats; rond
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1850 waren de eerste turfstrooiselfabrieken verschenen. De gestoken turf werd in
deze fabrieken gemalen en gedroogd. Het product dat ontstond werd turfstrooisel
genoemd. Hiervan maakte men een uiteenlopende reeks van eindproducten variërend
van bloempot tot medicijn.8. Na de Eerste Wereldoorlog was een groot deel van het
veen afgegraven en liep de werkgelegenheid in deze bedrijfstak terug. Een groot deel
van de vrouwelijke arbeidskrachten kwam te werken in de textielfabrieken die zich
in de gemeente Emmen vestigden; onder andere de Bendiens Confectiefabriek te
Emmen en de N.V. Textielindustrie Emmen te Klazinaveen. Deze bedrijven
onderhandelden met het gemeentebestuur over de afzet van producten in de regio,
maar niet over de mogelijkheden tot verbetering van de infrastructuur. Er veranderde
daarom in deze periode weinig aan het straten- en wegenpatroon.
Naast de afgraving van het veen vond er een andere ingreep in het landschap plaats
in de omgeving van Emmen. Om zandverstuivingen tegen te gaan breidden de boeren
de ca. 14 ha bos aan de oostkant uit tot ongeveer 235 ha. Dit gebied werd de
Emmerdennen genoemd. In 1918 werd het bosgebied eigendom van Staatsbosbeheer
en ging men verder met de aanplant. Door de aanleg van het Bargerbos in 1920 was
het gebied gegroeid tot ongeveer 350 ha. Tenslotte werd in 1923 begonnen aan een
grootschalig werkgelegenheidsproject: de aanleg van het Valtherbos. Het totale
bosgebied kwam hiermee op 950 ha. Bij de planning van de naoorlogse woonwijken
zouden deze bossen nog een belangrijke rol spelen.

Bebouwing
Vanaf het moment dat de eerste exploitatie van het veen een feit was, werden er
arbeiders aangetrokken. Deze gingen niet bij de boeren op het land wonen, maar op
het veen en dan bij voorkeur aan de kanalen. Dit was de enige manier om aan
drinkwater en water voor andere doeleinden te komen, een waterleiding bestond niet
in dergelijke gebieden. Aangezien deze kanalen recht door het veen liepen ontstond
er in de loop van de tijd een bebouwing met het zelfde patroon; de zogenaamde
lintbebouwing (afb. 2). De linten bestonden uit reeksen hutten, keten en krotten.
Deze waren vaak gebouwd van hout en plaggen. Er kwamen in de loop der tijd
protestgeluiden uit diverse hoeken van de samenleving. Deze wijze van bouwen was
niet alleen onoverzichtelijk en niet georganiseerd,
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2 Lintbebouwing langs een kanaal. Uit Stedebouw en Volkshuisvesting 1959, 17.

maar er was ook het nodige aan te merken op de hygiëne en de voorzieningen die
niet of nauwelijks aanwezig waren. In 1939 werd de Hattemse architect J.W.
Verdenius ingeschakeld om een uitbreidingsplan voor Emmen te maken.9. Verdenius
concludeerde dat de krotten en keten een groot probleem opleverden voor de
gemeente. Er zou volgens hem weinig verandering komen in deze situatie zolang de
bewoners van deze primitieve behuizing geen geld hadden om de huur van een beter
huis te betalen. Een verbetering van de economische situatie was daarom van het
grootste belang. Om dit te bereiken moest er meer industrie aangetrokken worden,
de fabrieken konden in de dorpen rondom Emmen geplaatst worden. Een groot
probleem was de geïsoleerde ligging van Emmen: er was geen goede treinverbinding,
het wegennet was ontoereikend, maar ook belangrijke zaken als de waterleiding en
het elektriciteitsnet lieten zeer te wensen over. Het dorp Emmen moest de functie
van regionaal winkel- en bestuurscentrum krijgen. Hiervoor zou het toenmalige
dorpscentrum uitgebreid moeten worden naar de westzijde van Emmen, in de richting
van de es (de hoger gelegen landbouwgronden). Het nieuwe centrum zou aan de
westzijde worden afgesloten met een nieuwe autoweg om de bereikbaarheid te
verbeteren.

Stedenbouwkundige ontwikkeling
Industrie na de oorlog
Naast de al eerder vermelde fabrieken vestigde zich in 1947 de Algemene Kunstzijde
Unie (AKU) in Emmercompascuum (afb. 3). Dit was een groot bedrijf dat kunstvezels
produceerde en op zoek was naar een vestigingsplaats waar voldoende goedkope
arbeidskracht aanwezig was. Een wederzijds belang dus voor de gemeente Emmen
en de AKU. Dit zou voor de gemeente een grote bron van inkomsten kunnen
betekenen. Na enige jaren gaf de AKU aan dat men een tweede fabriek in het dorp
Emmen wilde vestigen. Aangezien de woningnood, die voor de Tweede Wereldoorlog
al groot was, inmiddels was opgelopen tot een tekort van ca. 2600 woningen in 1947
en de werkgelegenheid niet aantoonbaar beter werd, was de noodzaak tot grootschalige
industrialisatie duidelijk.10. De nieuwe AKU-fabriek was ten zuiden van Emmen in
de Bargermeer ontstaan. Voor de arbeiders en leidinggevenden van deze fabriek
moest op korte termijn een geschikte woning en woonomgeving gecreëerd worden.
Op aanraden van de directeur Gemeentewerken W.G. Maas werd in 1951 de eerste
stedenbouwkundige van Emmen, ir. Z. Naber, aangesteld. De eerste naoorlogse
bouwactiviteiten vonden rond 1948 plaats ten noorden van Emmen. Hier werd in de
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lijn van het oude plan van Verdenius een tuindorpachtige uitbreiding gerealiseerd.
Tegen het eind van 1951 was het structuurplan van Naber klaar. Kort samengevat
leverde dit plan het volgende beeld op; Emmen zou in de toekomst uit een regionaal
centrum en drie uitbreidingsgebieden gaan bestaan. Het eerste deel was gepland ten
noorden van Emmen: Emmermeer (een wijk die tegen die tijd al bijna gereed was
gekomen zonder officiële toestemming van de Rijksdienst voor het Nationale Plan
en de provincie). Het tweede deel moest volgens

3 Emmen 1945. Het centrum van Emmen met het jonge bosgebied. Tekening gemeente Emmen, 1973.
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Naber ten oosten van de Emmerdennen worden ontwikkeld (dit gebied zou later de
naam Emmerhout krijgen) en het laatste deel zou onder het tweede deel komen te
liggen ter hoogte van het gehucht Angelslo. De Emmerdennen konden in de visie
van Naber een recreatieve functie krijgen en tussen Angelslo en Emmerhout moest
een gezamenlijk centrum komen te liggen omdat Naber verwachtte dat de afstand
naar ‘het dorp’ te groot zou zijn voor de dagelijkse behoeften van de bewoners van
de nieuwe wijken. Een groot voordeel was dat het bos en de es vrijwel onaangeroerd
bleven. Een meerderheid van de gemeenteraad en de bevolking van Emmen steunde
het plan, Naber vertrok echter in 1954 uit Emmen en tegen die tijd was zijn plan nog
steeds niet officieel goedgekeurd.
De plannen van Naber zouden toch enige gevolgen hebben voor het jonge bos,
staatsbosbeheer was tegen iedere vorm van aantasting van het bos en het gebruik
hiervan als stadspark. Er werden andere plannen gemaakt waarbij de uitbreiding van
Emmen niet ten koste zou gaan van het bos. In dat geval zou men moeten uitwijken
naar de es. In 1955 werd een nieuwe stedenbouwkundige aangetrokken: Niek de
Boer. Hij gaf het plan van Naber een nieuwe kans en werkte het uit tot het Plan in
Hoofdzaak. De enige echte verandering was dat De Boer eerst met de bouw van
Angelslo wilde beginnen en pas daarna met Emmerhout. Er was veel kritiek op het
plan; de afstanden tot het centrum van Emmen zouden te groot worden en het
wijkcentrum van Angelslo zou te veel concurreren met dat van Emmen. In 1960
kreeg Emmen toch toestemming voor de uitvoering na een beroep bij de Kroon.
Vanwege de inpassing van de stedelijke structuur in de bestaande groene ruimte werd
dit plan in de literatuur, maar ook door de toenmalige burgemeester en
stedenbouwkundige van Emmen het Plan van de Open Groene Stad genoemd.11. Bij
het concept van Emmen Open Groene Stad richtte men zich op de toekomst van
Emmen als Stedelijke Structuur, met de bestaande situatie als uitgangspunt. Het bos
kon benut worden bij de aanleg van de woonwijken, de essen dienden gehandhaafd
te blijven en aanwezige hoogteverschillen werden benut bij de aanleg van straten en
buurten binnen de wijken. Voor de veenarbeiders en de werknemers uit het westen
van het land moesten de voordelen van de landelijkheid gecombineerd worden met
het gemak van stedelijke voorzieningen. Van groot belang was de aanleg van een
betere infrastructuur, deze was tot op dat moment slechts zeer beperkt aanwezig. Er
moesten goede verbindingen komen tussen de toekomstige woonwijken en het
centrum van Emmen, maar ook verbindingen met het industrieterrein en andere delen
van het land. Het centrum van het dorp moest een stedelijke uitstraling krijgen met
overheidsgebouwen, kantoren, bioscopen, een zwembad, warenhuizen en
horecagelegenheden. De woonwijken dienden vrij in het landschap te liggen. De
eerste naoorlogse woonwijk ontstond ten noorden van het oude dorp en werd
Emmermeer genoemd. Binnen deze wijk vonden experimenten plaats met de
rijenwoning (onder anderen architecten A.C. Nicolaï, Th. Strikwerda en Y.S. Dijkstra),
de systeembouwwoning (onder anderen J.F. Berghoef) en de etagewoning (A.C.
Nicolaï en Y.S. Dijkstra). De etagewoning werd wel geaccepteerd in de behoudende
gemeenteraad, maar hoogbouw ging te ver, het zou niet passen bij het landschap en
de bewoners. Op slechts een aantal plekken in Emmen is echte hoogbouw (meer dan
vier woonlagen) te vinden: in Angelslo en Emmerhout. Dijkstra merkte hierover op:
‘Je kunt ze wel ontwerpen, maar houdt wel in je achterhoofd dat er ook mensen in
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moeten wonen’. Het cultuurhistorische belang van de wijk ligt voornamelijk in het
feit dat de ontwikkeling van de traditionele woningvorm, de vrijstaande woning met
zadeldak, naar de moderne woning, de etagewoning en de systeembouw hier op de
voet te volgen is. Deze ontwikkeling is een afspiegeling van discussies die binnen
de gemeente plaatsvonden ten aanzien van de overgang van Emmen van veenkolonie
en agrarische nederzetting naar nieuwe industriestad, waarbij een landelijke traditie
overging naar nieuwe stedelijkheid (afb. 4).

4 Emmen 1967. Het centrum van Emmen, met ten noorden de eerste woonwijk Emmermeer, ten oosten
Angelslo en ten noordoosten de wijk Emmerhout in aanbouw. Tekening gemeente Emmen, 1973.
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5 Angelslo, algemene wijkopzet. Tekening gemeente Emmen, 1973.

Angelslo (1956-1968)
Randvoorwaarden
Met de bouw van de eerste woonwijk Emmermeer waren de problemen rond de
huisvesting van arbeiders niet opgelost. Nieuwe huizen moesten worden gebouwd
in grote aantallen, liefst met redelijke tuinen en lage huren. Een interessante opgave
voor architect en stedenbouwkundige. Het kostenaspect had natuurlijk zijn neerslag
op de vormgeving. Lage bouwterreinprijzen waren een voorwaarde wanneer men
huizen met tuinen wilde bouwen. Met het bouwrijp maken van de grond had men
dertig procent van de kosten kunnen besparen door te bouwen op de aanwezige
ondergrond, in plaats van het opspuiten van het bouwterrein.12. Daarnaast werd ervoor
gekozen de bebouwing hoofdzakelijk te realiseren in laagbouw met platte daken.
Alleen op plaatsen die om een accent vroegen werd hoogbouw gerealiseerd. Een
ander zeer belangrijk punt waar al over gesproken is in het kader Emmen Open
Groene Stad was de bereikbaarheid. De afstanden tot de voorzieningen en het centrum
van Emmen dienden zeer beperkt te blijven. Al deze voorwaarden in ogenschouw
genomen ontstond het ontwerp voor de wijk Angelslo waarvan hieronder een
beschrijving zal volgen.

Beschrijving van de wijk
Angelslo ligt aan de oostkant van Emmen (afb. 5). Ten zuiden van de wijk ligt een
industrieterrein en aan de noordzijde is later de woonwijk Emmerhout gerealiseerd.
De wijk is vernoemd naar een gehucht dat op ongeveer dezelfde plaats gelegen was.
Een lokale verbindingsweg door het hart van de wijk, de Statenweg, verbindt de wijk
met het centrum van Emmen. Rond deze weg ligt een groot aantal van de centrale
voorzieningen zoals scholen, kerken en het centrale wijk-winkelcentrum van architect
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J.J. Sterenberg (afb. 6).13. Een aantal van de scholen en kerken is inmiddels aangepast
of verdwenen. Het winkelcentrum aan het begin van de wijk heeft, tezamen met een
aantal flats, een poortfunctie; de bewoner wordt zo de wijk binnengeleid (afb. 7). In
het verlengde van de centrale weg lopen fiets- en wandelpaden. De gehele middenzone
is gescheiden van de woonbuurten door een aantal groene zones. Het scheiden van
de verschillende functies was een van de principes van de wijkgedachte waar
ontwerper Niek de Boer een aanhanger van was. Links en rechts van de hoofdweg
liggen zes woonbuurten. De woonbuurten zijn bereikbaar via buurtstraten. Aan de
noordzijde van Angelslo lopen deze straten dood. Ze worden niet benut als doorgaande
wegen, maar puur
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6 Het winkelcentrum van Angelslo aan de westzijde van de wijk, oorspronkelijk ontwerp J.J. Sterenberg.
Tekening gemeente Emmen, 1973.

7 Hoogbouw in Angelslo tegenover wijkwinkelcentrum aan de westzijde van de wijk. Tezamen met
de hoogbouw bij het winkelcentrum vormen deze flats de entree van de wijk. Foto auteur.
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om ‘thuis te komen’. Elke buurt heeft één straat die een verbinding mogelijk maakt
met de ernaast gelegen buurt. Het autoverkeer wordt op deze wijze teruggedrongen.
Door de hele wijk lopen groene stroken die bedoeld zijn om de bewoners een kans
te geven elkaar te ontmoeten. De kinderen kunnen hier spelen, ongehinderd door
auto's. De noordzijde van de wijk is wat betreft het woningaanbod vrij eenzijdig; het
grootste deel bestaat uit rijenwoningen met platte daken. Toch hebben ook deze
woonbuurten een zeer aangename uitstraling vanwege hun ligging aan de groene
woonpaden (afb. 8). De buurten worden aan het einde afgesloten met hoogbouw.
Rondom het winkelcentrum is een aantal vrijstaande woningen te vinden die
bedoeld was voor artsen die werkten in het medisch centrum dat op deze plaats
gepland was, maar nooit werd uitgevoerd. De woningen ten zuiden van de Statenweg
zijn gevarieerder wat betreft vorm en afmetingen. Dit verschil in vormgeving is
voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat er aan deze kant minder sociale
woningbouw te vinden is. In de zesde buurt die ten oosten van de Statenweg ligt, is
meer geëxperimenteerd met de wijze van verkaveling. De rooilijn verspringt hier
steeds een stuk naar voren of naar achteren. Deze zesde buurt was oorspronkelijk
niet gepland, maar door een vertraging in de grondaankopen ten behoeve van
Emmerhout, de derde woonwijk, werd de buurt toegevoegd. Door deze uitbreiding
raakte het evenwicht in de wijk verstoord, de afstanden tot het wijkwinkelcentrum
en andere voorzieningen werden te lang. Uiteindelijk leidde dit tot de aanleg van
twee extra buurtwinkelcentra, die reeds na korte tijd niet goed bleken te functioneren.
Architecten van de woningen waren J.J. Sterenberg, Th. Strikwerda en A.A.
Oosterman.

8 Laagbouw in noordelijk deel van de wijk. De woningbouw is opgenomen in het bestaande landschap.
Foto auteur.

Conclusies met betrekking tot instandhouding
Gelet op de naderende herstructurering van Angelslo is het zaak om snel in kaart te
brengen welke elementen de cultuurhistorische waarde van deze wijk bepalen.
Vervolgens is het aan de gemeente en andere eigenaren van grond en gebouwen welk
gewicht zij aan deze analyse toekennen. In het algemeen kan worden opgemerkt dat
Angelslo een bijzonder gaaf praktijkvoorbeeld is van de wijkgedachte. Er zijn in
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Nederland veel naoorlogse woonwijken te vinden die volgens dit principe zijn
ontworpen, maar in lang niet al deze gevallen zijn deze principes zo puur toegepast
als in Angelslo. Hier is de scheiding van de functies, het ‘autoluw’ houden van de
woonbuurten, de combinatie met groen en de getrapte opbouw van woonstraat, naar
buurt en naar woonwijk in ultieme vorm te vinden. Al deze ingrediënten gecombineerd
met de ontwikkeling van esdorp naar industriekern, maken van Angelslo een
representatief voorbeeld van naoorlogse stedenbouw in Nederland.
Daarom dient er voldoende aandacht besteed te worden aan de oorspronkelijke
structuur van de wijk. Het gebied heeft een aantal belangrijke onderdelen die de wijk
haar bijzondere uiterlijk verschaft hebben. Ten eerste is de Statenweg van groot
belang. De weg vormt, in combinatie met de bijzondere gebouwen die er omheen
liggen, de ader van de wijk. Daarnaast moet de nodige aandacht geschonken worden
aan de poortfunctie die het winkelcentrum en de flats tezamen vervullen. Zonder
deze poort is er geen echte entree van de wijk. Ook het stratenpatroon van de buurten
met de keerpunten aan het einde van de buurt is van cruciaal belang.
Instandhouding in traditionele zin inclusief wettelijke bescherming van de objecten
lijkt bij een wijk
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van dergelijke schaal niet op zijn plaats. Zoals hierboven is omschreven ligt de
bijzondere waarde van de wijk vooral op het niveau van onderliggende structuur,
niet zozeer op het niveau van het afzonderlijke object. Bovendien valt de wijk,
vanwege de bouwdatum, buiten het beschermingsregime van het Rijk: instandhouding
door middel van het aanwijzen van monumenten is daarom geen optie. Het is van
groot belang dat er op gebiedsniveau weloverwogen keuzes worden gemaakt. Keuzes
enerzijds gerelateerd aan vraag en aanbod op de woningmarkt (Angelslo heeft te
kampen met leegstand en vraag naar een gedifferentieerd woningaanbod). Anderzijds
moet daarbij het waardevolle plan en de ontwerpgeschiedenis niet uit het oog worden
verloren. In de bestudering van het oorspronkelijke plan aan de hand van literatuur
en archiefonderzoek en gesprekken met de oorspronkelijke planmakers ligt een deel
van de oplossing van het probleem. Op deze wijze is een kader af te bakenen waar
binnen nog vele mogelijkheden open blijven voor verbetering en vernieuwing. Het
instrument van het beschermde stadsgezicht zou hierbij van nut kunnen zijn. Volgens
de Monumentenwet (artikel 1 lid f) is de definitie van stads- en dorpsgezichten:
‘groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid,
hun onderlinge of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of
cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten
bevinden. De gemeenteraad stelt ter bescherming van een beschermd stads- of
dorpsgezicht een bestemmingsplanvast als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (Monumentenwet artikel 36 lid 1)’.14. Aanwijzing tot beschermd gezicht
betekent in de praktijk dat de historische factor een verplichte afweging vereist bij
het vaststellen van het bestemmingsplan. De RDMZ heeft in het kader van de
Provinciaal Planologische Commissie de bevoegdheid om te toetsen of dit op
verantwoorde wijze is gebeurd. Bij elke bestemmingsplanwijziging blijft de historische
factor het uitgangspunt. Uit ervaring is gebleken dat investeerders eerder bereid zijn
tot investeren in een gebied, wanneer de continuïteit van de kwaliteit op deze manier
is gegarandeerd. Zoals gezegd, het beschermde gezicht is slechts een instrument, er
zijn ook andere methoden te ontwikkelen waarbinnen de oorspronkelijke structuur
van de wijk een hoofdrol kan spelen. Hierbij is het voornamelijk van belang dat de
gemeente zich bewust is van de aanwezige kwaliteit en bereid is om samen met haar
partners (woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere investeerders)
zorgvuldig om te gaan met de kansen en de risico's die liggen in het ontwerp. Er ligt
een grote opgave die hopelijk leidt tot een resultaat met ruimtelijke kwaliteit.

Eindnoten:
1. De basisinformatie van dit artikel is verkregen uit verschillende interviews gehouden met de
oorspronkelijke ontwerpers. In 1997, 1998 en 1999 zijn door de auteur gesprekken gevoerd
met Niek de Boer, Arno Nicolaï, Thom Strikwerda, Sytze Dijkstra en Jan Sterenberg. Daarnaast
is er overleg geweest met medewerkers van de gemeente Emmen en de betrokken
woningbouwcorporatie, Wooncom.
2. Uit de folder Wederopbouw, Plan van Aanpak in voorbereiding, verschenen in de RDMZ reeks
Architectuur en Stedenbouw, nr. 2 augustus 1998, tekst Jochem Hollestelle, Anne-Marie Nannen
en Peter Nijhof.
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januari 1999.
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Het dicterende gebouw
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P. van der Boom, R.W. van Straten
Klank en ruimte: ruimte voor klank?
Essentiële vraag bij het herstel van orgels is de wijze waarop de klank van
de instrumenten dient te worden gerestaureerd, c.q. geconserveerd. De
klankgeving van de orgels is in veel gevallen de artistieke vervolmaking
van het geheel ambachtelijk vervaardigde instrument. Op subtiele wijze
zal de orgelmaker een balans trachten te vinden tussen eigen voorkeuren
en het gewenste resultaat in relatie tot de ruimte waarin het instrument is
geplaatst. Dat daarin de akoestiek van de ruimte een grote rol speelt zal
geen betoog behoeven.

Ter inleiding
In Europa en zelfs ver daarbuiten geldt het Nederlandse orgellandschap als
toonaangevend: nergens ter wereld is een zo grote concentratie te vinden aan
historische en nieuwe orgels van zo een gedifferentieerde makelij en grootte. Het zal
dan ook niemand verbazen dat het Nederlandse orgelpatrimonium en de wijze waarop
de bescherming van de instrumenten is geregeld, als voorbeeld geldt voor veel andere
landen. De uitstekende staat waarin een groot deel van de circa 1500 beschermde
orgels verkeert is niet in de laatste plaats te danken aan een actief overheidsbeleid
waarin, in het kader van de diverse subsidieregelingen, ruime aandacht wordt gegeven
aan de beschermde instrumenten (afb. 1). Mede daardoor is ook het niveau van het
restauratie ambacht gestegen: toonaangevende orgelrestauraties hebben de afgelopen
jaren plaatsgevonden in tal van plaatsen. Volop is er aandacht gegeven aan de wijze
waarop de betreffende instrumenten dienden te worden gerestaureerd. In nauw overleg
tussen de adviseurs en restaurateurs is in veel gevallen diepgaand gediscussieerd
over uitgangspunten met name daar waar het is gegaan om de keuze voor consolideren,
restaureren of zelfs reconstrueren.
Hierbij moet bedacht worden dat een orgel niet alleen een meubel is maar ook een
muzikale integriteit vertegenwoordigt: het totaal van de afzonderlijk klinkende delen
dient in een verantwoorde samenhang gestalte te krijgen (afb. 2). Elementen uit
uiteenlopende periodes laten zich slecht met elkaar vermengen. We hoeven maar te
denken aan de combinatie van barok instrumenten met het 20ste-eeuwse moderne
instrumentarium om ons te realiseren dat die twee totaal verschillende klankwerelden
zich niet in een ensemble kunnen laten verenigen: zowel toonhoogte, timbre als
klanksterkte van deze verschillende groepen zijn zodanig onderscheiden dat
vermenging onmogelijk is. Het klavecimbel is simpelweg niet opgewassen tegen de
moderne vleugel, niet in klanksterkte maar zeker ook niet in timbre.

Orgelklank
Bij veel orgelrestauraties wordt ook gewerkt aan het herstel van de klank van de
instrumenten. Voordat daartoe besloten wordt, vindt uitvoerig onderzoek plaats naar
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de diverse klanktechnische ingrepen die in de loop van de bouwgeschiedenis aan het
instrument zijn verricht. Deze ingrepen kunnen plaats hebben gevonden aan het
originele pijpwerk maar ook komt het veelvuldig voor dat bepaalde klankgroepen
(registers) plaats maken voor andere klankgroepen. In een aantal gevallen wordt
teruggegaan naar de klankgeving (= intonatie) in een eerdere bouwfase van het
instrument, in andere gevallen wordt de aangetroffen klankgeving geconserveerd.
Bij de discussie over het wel of niet handhaven van latere wijzigingen in het totale
klankbeeld wordt vooral gekeken naar de praktische bruikbaarheid vanuit de
muziekbeoefening (afb. 3). Het verschil tussen een vleugel uit 1870 en een vleugel
uit 1990 is kleiner, en daardoor makkelijker te overbruggen, dan het verschil tussen
een klavecimbel uit 1750 en een ‘hammer’-klavier uit 1780.
Het aspect klankgeving in orgels behoeft een nadere toelichting. Diverse factoren
bepalen de wijze
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1 Frontpijpwerk van het orgel in de hervormde kerk te Oosthuizen (16de eeuw). Foto O.B. Wiersma.

waarop de klank tot stand komt:
- Materiaal (metaallegering of hout) en vormgeving (mensuur) van de orgelpijpen
- Technisch-artistieke ingrepen aan de pijpen om een specifiek timbre te kunnen
realiseren
- Winddruk (uitgedrukt in millimeters waterkolom)
- De werking van de ruimte waarin het orgel is geplaatst (de akoestiek)

Met name het laatste punt, de invloed van de akoestiek van de ruimte op de
klankgeving van het orgel, is een belangrijk gegeven. De technisch-artistieke ingrepen
aan de orgelpijpen om een specifiek timbre te verkrijgen kunnen niet los gezien
worden van het effect dat de akoestiek heeft op de klank. Indien de akoestiek vooral
de grondtonen versterkt zal, bewust of onbewust, de orgelmaker proberen een goede
balans te vinden tussen grondtonigheid en boventoonrijkdom waarbij de
grondtonigheid wellicht afgezwakt dient te worden om een juiste samenhang in de
klank te genereren. In een ander geval, als er sprake is van een grote mate van
boventoon-absorptie, zal de orgelmaker juist in dat gebied streven naar
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2 Doorsnede van een orgel met vier klavieren en pedaal (Breda, Grote Kerk).

een versterking van de boventoonrijkdom om te komen tot een goede klankbalans
(afb. 4).
Wijzigingen van de akoestiek hebben derhalve grote gevolgen voor de klankgeving
van de orgels zelfs op zodanige wijze dat de vraag moet worden gesteld of ingrepen
aan de klank in de actuele situatie wel gewenst zijn. Onbedoeld kunnen dan sporen
van een
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3 Blik op het inwendige van het orgel inde Nieuwe Kerk te Amsterdam (1652). Foto O. Oussoren.

meer authentieke klankgeving ongedaan worden gemaakt waardoor belangrijke
historische informatie verdwijnt.
Terugblikkend in het verleden kunnen diverse rampzalige veranderingen van de
akoestiek worden aangewezen waarbij de historische orgelklank tot een karikatuur
is verworden. Compenserende maatregelen in de vorm van het aanbrengen van
tapijten, geluiddempend materiaal, etc. leidden in de meeste gevallen niet tot de
gewenste verbetering.
Bij toekomstige restauraties zal dan ook steeds de vraag moeten worden gesteld
in hoeverre de bestaande akoestiek in overeenstemming is met de uitgangspunten
voor de te conserveren of te restaureren klank. In een aantal gevallen kan uit nader
onderzoek blijken dat het herstel van de klankgeving alleen dan mogelijk is indien
ook de akoestische verhoudingen weer worden hersteld.

Kerkakoestiek
De akoestiek van een ruimte - zoals een kerk - is niet zo maar te definiëren. Het gaat
weliswaar om de
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4 Het intoneren van pijpwerk waarbij de klankkleur wordt afgestemd op de ruimte. Foto Ton Kruithof.

klank van bijvoorbeeld een instrument of de spraakverstaanbaarheid, maar welke
fysische parameters zijn daarvoor bepalend?
De ruimte- of zaalakoestiek is al een klassieke ‘wetenschap’ in de letterlijke zin
van het woord. De Grieken en Romeinen bouwden reeds (amfi-)theaters waarbij een
vallende speld op het podium tot achterin hoorbaar was. Ook de beste concertzalen
ter wereld - zoals het Concertgebouw - zijn zonder veel akoestisch fysische kennis
maar met een trefzekere intuïtie gebouwd.
Inmiddels heeft de akoestische wetenschap zich volledig ontwikkeld, in de eerste
helft van deze eeuw te beginnen met de zaalakoestiek. Is de Rotterdamse concertzaal
De Doelen nog ontwikkeld via een schaalmodel, met een lampje op de plaats van
het orkest en reflecterende wanden (om te zien waar de reflecties terechtkwamen),
gebruikmakend van de fysische overeenkomsten tussen geluid en licht, latere
ontwerpen zijn gemaakt met behulp van computertechnologie.
Kerken verschillen in akoestische zin van concertzalen door het gebruik van de
ruimte maar ook door de gewenste (en te bereiken) klank.

Gebruik van de ruimte
Uiteraard hangt de gewenste akoestiek af van het gebruik van een ruimte. Is een kerk
- zeker na de Reformatie - vooral bedoeld voor de overdracht van religieus
gedachtegoed via spraak, daarvóór speelde kerkmuziek een belangrijker rol. Ook in
onze eeuw is het belang van kerkmuziek weer toegenomen.
Vooral het orgel en zang moeten goed klinken en orgelbouwers, componisten en
uitvoerende musici houden rekening met de wisselwerking tussen muziek en de
ruimte(akoestiek).
Het is zeer waarschijnlijk dat orgelbouwers - zoals hierboven al genoemd - rekening
hielden met de akoestische (on-)mogelijkheden van de ruimte waarin een instrument
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werd geplaatst. De uitwerking daarvan was sterk afhankelijk van de persoonlijke
voorkeur van de bouwer.
Aangezien de akoestiek afhankelijk is van de inrichting van de kerk, zoals banken,
vloeren, lambriseringen, bepleistering en dergelijke bepalen ook esthetische
overwegingen de klank in deze ruimtes.
De relatie tussen instrument en akoestiek van de ruimte is bij conservering dan
wel restauratie van een orgel of kerk dus van fundamenteel belang. Om de akoestiek
in een ruimte ook te (kunnen) kwantificeren in fysische grootheden moet de relatie
tussen klank, ruimte en inrichting daarvan bekend zijn. De fysica schiet daarbij te
hulp.

Akoestische parameters
Belangrijke akoestische factoren die de muziekkwaliteit in een kerk bepalen zijn de
levendigheid, warmte en sprankelendheid van de ruimte. Daarnaast hebben helderheid
en dynamisch bereik invloed op de muzikale beleving van een ruimte. Grootheden
als intimiteit en directheid zijn in een concertzaal wel maar in een kerk van weinig
betekenis.
Zo kan van een kerk een aantal parameters worden bepaald waarmee de akoestiek
van een ruimte (fysisch!) wordt vastgelegd. Hieronder volgt een aantal van deze
parameters met een beknopte omschrijving. Omdat het gehele muziekspectrum wordt
beoordeeld is ook spectrale informatie (dat wil zeggen van lage tot hoge tonen, zeg
63-8000 Hz) van wezenlijk belang en moeten parameters per frequentiegebied (octaafof tertsband) worden onderzocht. Parameters die uitsluitend voor de
spraakverstaanbaarheid van een kerk van belang zijn - zoals logatomen - blijven hier
buiten beschouwing. nagalmtijd T60:
Deze belangrijkste parameter is gedefinieerd als de tijd die een abrupt afgebroken
signaal nodig heeft om 60 decibel (dB) in niveau te dalen, oftewel de nagalmtijd
geeft dus aan hoe snel geluid ‘wegsterft’ (3 dBA afname betekent een halvering van
de geluidenergie). Bij lange nagalmtijden gaan klanken door elkaar lopen, bij korte
nagalmtijden is de ruimte
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akoestisch ‘droog’. Na elke reflectie in een oppervlak neemt de energie van een
geluidgolf af; bij een hoge absorptiegraad veel, bij weinig absorptie (als bij stenen
vloeren) weinig. Weinig absorberende ruimtes - als kerken - hebben derhalve een
relatief lange nagalmtijd. Deze grootheid speelt een belangrijke rol bij zowel spraak
als muziek. Levendigheid van een ruimte en volheid van de klank wordt bereikt door
een lange nagalmtijd. Een kerk kent een warme klank wanneer de lage tonen relatief
sterk zijn, dus wanneer de nagalmtijd in de lage frequenties wat langer is dan die in
de middenfrequenties. Muziek klinkt daarentegen sprankelend wanneer juist de hoge
tonen worden benadrukt (lange nagalmtijd in dit frequentiegebied).
Reflectogrammen (opeenvolging van reflecties): Deze geven inzicht in verstrooiing
en diffusie in een ruimte dat wil zeggen in welke mate geluid in een ruimte wordt
verspreid en de snelheid waarmee reflecties terugkeren. Vooral voor de
spraakverstaanbaarheid zijn reflectogrammen belangrijk. Ook de intimiteit wordt
bepaald door de eerste reflecties. De meeste kerken zijn door hun bouw niet (muzikaal)
intiem, hetgeen ook past bij de muziek die daarin ten gehore wordt gebracht; Het zal
dan ook zelden voorkomen dat de intimiteit van een kerkruimte voor verbetering van
de muziekkwaliteit aanpassing behoeft. Reflectogrammen spelen dan ook meestal
een onderschikte rol bij de bepaling van de muziekkwaliteit van een kerk.
Verhouding direct geluid / galmveld:
Een helder klinkende zaal kent weinig vertroebeling van klanken. In een kerk
betekent dit een goede verhouding tussen het directe geluid en geluid dat weerkaatst
(in het zogenaamde galmveld). Verder komt een goede klankverdeling (dat wil zeggen
goed evenwicht) tot stand door een gebalanceerde nagalmtijd; dit wordt bereikt door
een evenwichtige geluidabsorptie.

De inrichting
De zojuist besproken parameters worden met name bepaald door de mate van
geluidabsorptie in de kerk. Zo zal bij veel geluidabsorptie een korte nagalmtijd
ontstaan en zal het totaal te bereiken muziekvolume afnemen (zogenaamde droge
akoestiek). Ook de positie van de geluidbron (orgel, koor of spreker) en toehoorder
zijn overigens bepalend voor de akoestische beleving van een ruimte.
De afwerking van de ruimte bepaalt de geluidabsorptie. Deze zal bij hoge en lage
frequenties verschillen. In de regel absorberen zachte materialen (vloerkleden, zware
gordijnen e.d.) goed in de hoge frequenties en zware constructies op een luchtspouw
(houten vloeren of vlonders en plafonds, lambriseringen) goed bij de lage tonen.
Door luchtabsorptie in grote ruimtes worden vooral hoge tonen gedempt. Ook publiek
absorbeert geluid (met name hoogfrequent) zodat een lege kerk een aanzienlijk
langere nagalmtijd kan hebben dan een volle.
Wanneer bij restauratie van een kerk bijvoorbeeld het pleisterwerk wordt vervangen
of verwijderd, houten vloeren worden aangepast, vloerkleden worden neergelegd en
dergelijke kan de akoestiek van de ruimte sterk veranderen.
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De vraag is nu vooral hoe de wisselwerking is tussen de akoestische beleving van
de ruimte, de daar heersende of na te streven akoestiek en de daartoe te treffen
(technisch/bouwkundige) voorzieningen. Onderzoek daarnaar lijkt voor een
verantwoorde restauratie van zowel kerken als orgels onontbeerlijk.

Onderzoek
Onderzoek moet zich vooral gaan richten op de verhouding tussen (de waardering
van de) klank en de fysische akoestische parameters. Bestaande ‘van nature’
akoestisch goede en slechte kerken dienen daarbij als proefobjecten. Daaruit moeten
criteria voortkomen die gehanteerd kunnen worden bij restauraties. Uit het onderzoek
zal ook blijken op welke wijze een gewenste akoestiek kan worden bereikt. Hieronder
volgt een voorbeeld van de nagalmtijd (als functie van de frequentie) in een kerk
waarin de houten vlonders met houten banken en vloerbedekking worden vervangen
door harde tegels. Duidelijk is dat de nagalmtijd flink toeneemt waardoor het orgel
- dat in de bestaande ruimte tot ieders voldoening klinkt - na aanpassingen niet meer
optimaal zal klinken. Compensatie voor de verwijderde geluidabsorptie dan wel
verandering van de plannen moet zorgen voor behoud van de akoestische kwaliteit
van deze kerk (afb. 5).

Twee praktijkvoorbeelden
In de hervormde kerk te Roden (Dr.) bevindt zich een fraai orgel gemaakt door A.A.
Hinsz gemaakt in 1780. Het instrument verkeerde in een slechte staat als gevolg van
onoordeelkundig stookgedrag en overmatige slijtage. Daarnaast is het instrument in
het begin van de 50-er jaren gerestaureerd conform de inzichten en opvattingen van
die dagen. Met name het klankbeeld is bij die restauratie drastisch omgevormd. Het
kerkgebouw zelf is inwendig niet gepleisterd: onder invloed van de
restauratie-opvattingen in de dertiger jaren is het gebouw grotendeels
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5 Diagram theoretisch bepaalde nagalmtijd T60 als functie van de frequentie (octaafband in Hertz)
in een kerk, uitgaande van een lege en gedeeltelijke bezette kerk (400 personen), in de bestaande
situatie met houten vloeren en nieuwe situatie zonder houten vloeren. Tekening auteurs.

ontdaan van pleisterlagen waarbij de rode baksteen in het zicht kwam (afb. 6 en 7).
De gevolgen voor de akoestiek waren dramatisch: de totale nagalm werd drastisch
verkort en er is, door het open metselwerk, sprake van een zeer grote klankabsorptie.
Thans is het orgel technisch gerestaureerd waarbij, in de voorbereidingsfase,
uitvoerig gesproken is over het herstel van het klankbeeld. Het bij de vorige restauratie
gerealiseerde klankbeeld bevredigde in geen enkel opzicht: een onsamenhangende
klank in totale tegenspraak met de oorspronkelijke bedoelingen van de maker van
het instrument. Tal van goed bewaard gebleven Hinsz-orgels laten een totaal ander
klankbeeld horen. De behoefte was dus sterk aanwezig om de ingrepen uit de 50-er
jaren ongedaan te maken. In dit geval zou dat uitsluitend op een verantwoorde wijze
kunnen indien ook de akoestische kwaliteiten van de ruimte weer zouden worden
hersteld conform de situatie uit de bouwtijd van het orgel. Daartoe zijn voorstellen
gedaan aan de gebruikers van het gebouw, de hervormde gemeente Roden. Helaas
bleek het huidige interieur met de bakstenen muren zo zeer vertrouwd te zijn voor
een deel van deze kerkgemeenschap dat herbepleistering onacceptabel was. De
consequentie hiervan was derhalve dat ook herstel van het klankbeeld ongewenst
zou zijn. Op basis van de huidige akoestiek zou dusdanig in het bestaande klankbeeld
moeten worden ingegrepen dat daarmee veel historische informatie over het
oorspronkelijke klankbeeld verloren zou gaan. Immers, de huidige beperkte nagalm
en te grote absorptie in vitale frequentie gebieden, zouden leiden tot een geforceerde
ombuiging van het klankbeeld om daardoor deze negatieve effecten te kunnen
compenseren. Besloten werd dan ook, in nauw overleg tussen alle betrokken partijen,
om het instrument nu alleen technisch te herstellen en het bestaande klankbeeld
onaangetast te laten. Op deze wijze blijft de mogelijkheid open om in de toekomst
alsnog, indien herbepleistering wel acceptabel wordt gevonden, over te gaan tot
herstel van het originele klankbeeld.
In de hervormde kerk te Zuidbroek (Gr.) bevindt zich een orgel van F.C.
Schnitger/H.H. Freytag gemaakt in 1795. Dit instrument heeft na de ingrijpende
ombouw door Freytag geen grote restauratie meer ondergaan. Het klankbeeld van
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het orgel is redelijk ongeschonden en geldt als zeer authentiek. Het instrument verkeert
in een buitengewoon slechte conditie en is nagenoeg onbespeelbaar. Ook hier was
sprake van een kerkruimte met in de dertiger jaren grotendeels ontpleisterde wanden
en gewelven. De kerk is thans geheel gerestaureerd en in het kader van die restauratie
kwam herbepleistering aan de orde. Voor het orgel is een restauratieplan ontwikkeld
dat voorziet in het restaureren of consolideren van het bestaande klankbeeld. In de
discussie rondom herbepleistering kwam vanzelfsprekend het effect ervan op de
orgelklank aan de orde.
Duidelijk zal zijn dat het instrument nu in een akoestische omgeving staat die geen
enkel recht doet aan de oorspronkelijke intenties van de maker. Bij de bouw van het
orgel was de kerkruimte immers gepleisterd en was er derhalve sprake van een totaal
andere akoestische uitstraling dan thans het geval is. Voor een optimale restauratie,
waarbij recht gedaan zou kunnen worden aan de bedoelingen van de maker, leek het
zonder meer verantwoord de bepleistering opnieuw aan te brengen. Op basis van
uitgebreid
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6 Roden hervormde kerk, voor ontpleistering. Foto RDMZ ca. 1900.

onderzoek, ten aanzien van de samenstelling van de pleistermortel en de dikte van
de aan te brengen lagen, kon vrij nauwkeurig worden aangegeven hoe die
oorspronkelijke akoestische situatie moest zijn geweest en weer kan worden hersteld.
Juist het nog zeer gave en authentieke klankkarakter van het orgel speelde in de
beslissing over het bij restauratie tot stand te brengen kerkinterieur dus een
doorslaggevende rol.

Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat het van groot belang is meetbare criteria te
formuleren voor goede akoestiek in relatie tot de orgelklank. Bij orgelrestauraties
dient aan de hand van deze criteria te worden bepaald in hoeverre herstel van de
klankgeving, al dan niet naar een vroegere toestand, mogelijk en gewenst is. In
bepaalde gevallen kan de doelstelling bij het herstel van de klankgeving aanleiding
zijn tot het wijzigen, c.q. aanpassen van de akoestiek om te komen tot een verantwoord
klinkend resultaat waarbij dit zelfs kan leiden tot een discussie over het al dan niet
behouden van een in latere tijd aangebrachte bepleistering of zelfs een geheel
vernieuwd interieur tegenover het herstellen van ‘omgebogen’ orgelklank.
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7 Roden hervormde kerk, na ontpleistering. Foto RDMZ, A. v.d. Wal, 1983.
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M.W.J. van Rooden
Bouwvoorschriften en duurzame instandhouding van monumenten
De kwaliteit van het bouwen lijkt toe te nemen door de voorschrijdende
kwaliteit van bouwvoorschrift, ontwerp en uitvoering. Prestatie-eisen die
op meerdere niveaus worden gesteld dragen daaraan bij. De
bouwvoorschriften zijn echter primair gericht op nieuwbouw. Bij het
restaureren gaat het om instandhouding van authenticiteit. Wanneer zoveel
mogelijk materiaal behouden blijft is dat gewaarborgd en blijft ook de
vorm, het ontwerp, maximaal gehandhaafd, essentieel voor de
monumentenzorg. De introductie van moderne bouwconstructies en
materialen in monumenten vormt aanleiding om met enige voorbeelden
te bezien of het conserveren van monumenten niet een aanvullend
instrumentarium behoeft om te voorkomen dat monumentwaarden door
onjuiste interpretatie van moderne regelgeving afkalven of teloorgaan.

Bouwen in het verleden
Verspreid over ons land met een accent op het oosten en zuiden van ons land resteren
monumenten met een veelal agrarische bestemming die een beeld geven van de oude
wijze van bouwen. Het materiaal, hout, griendhout, leem, riet maar ook natuursteen,
komt meestal uit de omgeving. De wijze van construeren van de hoofdconstructie is
niet alleen ontstaan vanuit de eigenschappen van het materiaal maar ook vanuit de
wijze waarop het vrij ruwe soms grof gekantrechte hout werd aangeleverd. Dergelijk
constructiemateriaal vergt soortgelijke verbindingstechnieken. De gekozen constructie
en verbindingen zijn van dien aard dat aan het geheel een zekere flexibiliteit kan
worden toegekend.
De beganegrondvloer in die gebouwen werd gevormd door de aardbodem, waarin
ook de hoofdconstructie in aanvang verankerd was. Resultaten van archeologisch
onderzoek laten de sporen daarvan nog regelmatig zien. De hoofdconstructie is
samengesteld uit stijlen en dekgebinten die vervolgens de kapconstructie dragen.
Gevels werden gevormd door een geraamte gevormd door stijlen en liggers waarvan
de vakken gevuld zijn met staken en vlechtwerk van griendhout dat besmeerd is met
leem.
De dakconstructie werd gevormd door spanten, flieringen en sporen die afgedekt
werden met een
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1 Een schuilplaats voor mensen en vee; het binnenklimaat is nagenoeg gelijk aan dat van buiten.

bedekking van stro en later riet dat op latten werd vastgebonden.
Het aldus ontstane flexibele gebouw, met zijn organische bouwmaterialen vormde
een eenheid met het klimaat. Invloeden daarvan hadden ruim toegang tot het interieur.
Absorptie, accumulatie en evaporatie van vocht kon ruimschoots plaatsvinden. Het
gebouwde
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was in feite slechts een schuilplaats voor mensen en vee tegen de elementen. De
binnentemperatuur was nagenoeg gelijk aan die van buiten. Het open vuur, nodig
voor het bereiden van voedsel, dat in de ruimte op de vloer werd aangelegd gaf alleen
stralingswarmte. De warme lucht verdween gewoon met de rook door de
dakbedekking naar buiten. Van de rook ging een licht conserverende werking uit
naar het materiaal. Ook insecten werden door de rook geweerd. Een niet onbelangrijk
gegeven voor mens en dier maar ook voor het kwetsbare bouwmateriaal. Een
permanente bijna totale ventilatie droeg bij aan de instandhouding van dit organische
materiaal (afb. 1).

Vernieuwingen in de bouw
De behoefte aan meer comfort leidde tot veranderingen. De invloed van de elementen
werd steeds meer buitengesloten, zonder dat dit tot noemenswaardige bouwfysische
problemen leidde. De bodem werd afgedekt met plavuizen of houten vloeren, de
wanden soms bekleed en een ingebrachte zoldering scheidde de verblijfsruimte van
de kapruimte af. Er ontstond een iets meer te controleren binnenklimaat. De
brandgevoeligheid van het organische materiaal als hout en stro leidde echter in
verband met het risico voor brand tot het verbod in de steden nog langer zo te bouwen.
Het stadshuis versteende, met leem of hout afgewerkte gevels maakten plaats voor
baksteen. Met stro en riet gedekte daken werden vervangen door harde daken, gedekt
met daktegels of pannen en bij bijzondere gebouwen met leisteen.

2 Meer controle over het binnenklimaat; een verwevenheid met het omringende klimaat bleef aanwezig.
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3 Een bijzondere vorm van het nieuwe bouwen. De Openluchtschool maakt het lesgeven in de openlucht
mogelijk.

De onvolkomenheid van vloer-, wand-, en dakconstructie en de afwerking daarvan
maakte een kamerbrede ventilatie mogelijk.
De veranderingen leidden tot minder flexibele constructies ondanks het gebruik
van nagenoeg hetzelfde materiaal. Het gebruik van kalk in de metselspecie van gevels
en bouwmuren zorgde nog steeds voor een zekere flexibiliteit van de bakstenen
hoofdconstructie (afb. 2).

Nieuwe materialen, technieken en bouwvormen
Het bouwen onderging een wezenlijke verandering met de uitvinding van het cement
en het beton.
Weinig flexibele metselwerk- en betonconstructies waren het gevolg.
Houtconstructies werden als constructie in de 19de eeuw deels verdrongen door
ijzerconstructies (afb. 3).
Het binnenklimaat werd meer en meer beheersbaar door ondermeer het verbeteren
van zowel, vloer- als wand- en dakconstructies maar ook de ontwikkeling van kachels
die een economischer gebruik van brandstof mogelijk maakten. Ook de aanleg van
eenvoudige centrale verwarmingsinstallaties droeg bij aan een aangenamer
binnenklimaat. De introductie van spouwmuren maakte een eind aan het probleem
van de vochtbelaste buitenwand, verbeterde vensterconstructies droegen hun steentje
bij in het meer tochtvrij maken van vensters. Een doorsnee woning kende vaak maar
één stookplaats. Eenvoudige ventilatievoorzieningen in vensters maar ook ventilatie-
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kanalen verschenen waardoor het binnenklimaat meer en meer beheersbaar werd.
Niet zelden waren die ventilatiekanalen gecombineerd met rookkanalen waardoor
in het ventilatiekanaal een verhoogde trek ontstond die getemperd kon worden door
af te sluiten roosters. Ook de invloed van lij- en loefzijde van een gebouw speelde
een rol in het ventileren van de leefruimte.
In slaapruimten werd in de regel niet gestookt. De beperkte isolatiewaarde van
binnenwanden en vloeren leidde tot een overdracht van warmte van het vertrek waar
gestookt werd naar de ruimten zonder stookplaats of haard.
Deze positieve ontwikkelingen gingen niet op voor de vele betonwoningen die
werden gebouwd. Al snel ontstonden daar vocht- en ventilatieproblemen als gevolg
van het ontbreken van het absorberend, accumulerend en evaporerende vermogen
dat traditioneel in baksteen gebouwde woningen bezaten.
Het vermogen van bouwmateriaal om vocht op te slaan, vast te houden en te
bewaren om het later weer af te kunnen staan blijkt een belangrijke factor bij de
klimaatbeheersing. Overigens droeg ook de beperkte warmteweerstand van beton
ten opzichte van de steens buitenmuren bij aan condensvorming op de betonblokken
of -wanden. Veel van deze woningen uit de periode van het nieuwe bouwen zijn
inmiddels afgebroken of aan binnen- of buitenzijde geïsoleerd.

Het huidige bouwen
De tegenwoordige bouw wordt voornamelijk gekenmerkt door het toepassen van
vormvaste materialen en constructies. In toenemende mate worden onderdelen van
constructies in fabrieken, onder geconditioneerde omstandigheden gefabriceerd.
Geprefabriceerde vloer-, wand- en dakelementen, maar ook trapelementen, in beton
en staal zijn onderdelen geworden van het grote bouwpakket dat op de bouwplaats
wordt gemonteerd tot een gebouw. Van enige flexibiliteit in de hoofdconstructie is
geen sprake meer. Dilatatievoegen in de constructie zorgen voor het neutraliseren
van de krachten die als gevolg van voornamelijk thermisch en hygrische invloeden
optreden. De invloeden van het klimaat op het gebouw en het binnenklimaat worden
zoveel mogelijk buitengesloten.
De zo met prefabelementen gevormde ruimten zijn nagenoeg dampdicht en bevatten
conform de bouwvoorschriften ook nog eens materialen ter isolatie van het
buitenklimaat. Ook de vensters maken onderdeel uit van deze samengestelde
constructies, die alle moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
Het proces van absorptie, accumulatie en evaporatie van vocht in en vanuit vloeren,
wanden en plafonds, dat tot voor kort nog plaats kon vinden in gebouwen die op
meer traditionele wijze tot stand kwamen, is nu nagenoeg uitgesloten. Het was een
vorm van geleide regulatie van het binnenklimaat dat in samenhang met licht kierende
constructies voor een redelijk evenwicht met het buitenklimaat zorgde. In de moderne
woning is het buitenklimaat echter volledig van het binnenklimaat gescheiden. Een
geavanceerd verwarmingssysteem in combinatie met een mechanisch
ventilatiesysteem moet zorg dragen voor een aangenaam binnenklimaat. In
toenemende mate ontstaat daarentegen ook weer belangstelling voor de mogelijkheden
van het gebruik van de invloed van het klimaat op het gebouw. De toepassing van
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zonnepanelen en het opslaan van door de zon verwarmd water in de bodem zijn
daarvan voorbeelden.

Toepassing van gemengde bouwtechnieken en materialen in monumenten
Bij onderhoud, herstel of restauratie van monumenten lijkt het voor de hand liggend
gebruik te maken van bouwstoffen, materialen en constructies die de bouwmarkt
biedt. Geprefabriceerde en in het werk gestorte betonnen beganegrondvloeren vinden
hun toepassing in zowel oudere als jongere monumenten. Betonconstructies, ter
vervanging van houtconstructies blijken ook nogal eens aangebracht te zijn in jongere
monumenten. Herstelwerk aan oude in kalk gemetselde muren vindt plaats met specie
waarin cement als belangrijkste bindmiddel aanwezig is. Oude veelal licht
vochtbelaste in kalk gemetselde muren worden dampdicht afgepleisterd en ook nog
van een dampdichte verflaag voorzien. Menige dakconstructie wordt bij algeheel
dakherstel afgesloten met standaard dakelementen.
Die ‘mix’ van oude en nieuwe bouwpraktijk is niet onverdeeld succesvol. Zo blijkt
bijvoorbeeld het isoleren van oude houten zolderingen en kapconstructies nog al
eens nadelig te zijn voor de kwaliteit van de oude houtconstructies, getuige de
problemen met schimmels en houtaantastende insecten.

Schade als gevolg van vermenging van bouwstoffen, materialen en
constructies in monumenten
De praktijk van alle dag wijst uit dat het introduceren van wezensvreemde of nieuwe
bouwstoffen, materialen en constructies maar ook andere bouwprincipen tot problemen
kan leiden. Een aantal voorbeelden, waarbij wordt aangetekend dat vocht een
belangrijke rol speelt, maakt dit duidelijk.
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Schade door het afsluiten van de evaporerende aardbodem
Op jaarbasis verdampt uit het landoppervlak van de aardbodem 70.000 km3 water.
De hoeveelheid water die evaporeert kan van land tot land en van plaats tot plaats
verschillen. Dat is ondermeer afhankelijk van het klimaat, (neerslag, bezonning,
temperatuur), maar ook van de opbouw en samenstelling van de bodem, van de stand
van het grondwater en van de aanwezige soort verhardingen zoals bestratingen. In
veel monumenten, voornamelijk kerken, bestaat de beganegrondvloer uit natuurstenen
zerken die in een zandbed zijn gelegd. De voegen zijn gevuld met zand omdat de
zerk eenvoudig verwijderd moest kunnen worden voor een begraving. Die
ogenschijnlijk gesloten constructie laat echter wel een gedeeltelijke uitwaseming
van de aarde via de open voegen toe. Veel boerenhuizen kennen soortgelijke
vloerconstructies maar dan meestal samengesteld van plavuizen in kalkspecie, dragend
op een bed van bakstenen. Beide constructies zijn redelijk damp-open. Het proces
van evaporatie van de bodem kan plaatsvinden. De baksteen in de opbouw van die
bodem kan als vochtaccumulator werken voor het binnenklimaat in perioden dat de
relatieve luchtvochtigheid

4 Een matig damp-open vloerconstructie kan een bijdrage leveren aan een goed binnenklimaat en
schade aan de omringende constructie voorkomen.
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5 Het aanbrengen van een dampdichte vloerconstructie kan leiden tot schade aan de omringende
constructies.

laag is. Het tegengestelde effect, een verhoogde relatieve luchtvochtigheid, zal door
ventilatie gereduceerd moeten worden. Een flexibel, licht kierend huis maakt beide
reducties mogelijk (afb. 4).
Bij renovaties worden vaak moderne bouwtechnieken toegepast zonder dat de
consequenties van de ingreep worden overzien. Zo worden die steenachtige vloeren
opgenomen en later weer teruggelegd op een betonnen drager die soms ook nog
voorzien wordt van een vloerverwarmingssysteem. Met het inbrengen van de
betonvloer wordt aan het redelijk damp-open karakter van de oude bevloering een
eind gemaakt. De evaporatie van de bodem wordt geblokkeerd. Ook aan het
accumulerende en evaporerende effect van die oude vloer komt een einde. Een
vermenging van bouwprincipe, een dampdichte constructie in de plaats van een
damp-open, heeft plaats gevonden (afb. 5).
Het afsluiten van de aardbodem heeft gevolgen voor de aangrenzende constructies
zoals muren en kolommen die immers in direct contact met de bodem blijven. Deze
worden nu extra vochtbelast. Het gevolg is dat schade kan ontstaan aan het
kernmateriaal, maar ook aan de afwerking daarop, zoals pleisterlagen, betegelingen
en verflagen. Wanneer de ondergrond is verontreinigd met bouwschadelijke zouten
kan de schade nog meer toenemen. Veel muren en kolommen laten dat schadebeeld
zien.
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6 Ook een geventileerde houten vloerconstructie kan een bijdrage leveren aan een goed binnenklimaat.

Behalve het veranderen van stenen vloerconstructies worden ook houten
vloerconstructies weggenomen en vervangen door betonconstructies. Daar kan een
nog sterker effect optreden in de vorm van schade aan omringende constructies omdat
de ventilatie van de ruimte onder de houten vloerconstructies wordt weggenomen.
Ook hier is dan sprake van een constructie die tegen het oorspronkelijke bouwprincipe
ingaat (afb. 6).

Schade door het inbrengen van betonconstructies in oudere monumenten
In de twintiger en dertiger jaren van de 20ste eeuw toen het algemeen gebruik van
cement en beton meer ingang vond is dat materiaal ook toegepast in oudere
monumenten. In slechte staat verkerende houtconstructies in kerktorens, maar ook
muurplaatconstructies aan de voet van grote kapconstructies zijn toen door
betonconstructies vervangen. Er was onvoldoende inzicht dat problemen zouden
ontstaan als gevolg van het vermengen van twee verschillende constructieprincipen,
het maken van een starre betonconstructie in plaats van een redelijk flexibele
houtconstructie die de even zo flexibele in kalk gemetselde baksteenconstructie
ondersteunde. Daarnaast blijkt nu met het voortschrijdende proces van carbonatatie
van beton dat deze steeds stijver wordende betonconstructies zich uit de
baksteenconstructies beginnen los te werken.

Schade door het opsluiten van vochtbelaste wandconstructies
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Veel gevels en bouwmuren van oudere monumenten zijn licht vochtbelast, sommigen
zelfs zwaar vochtbelast. Vaak hangt daarmee een bouwschadelijke zoutbelasting
samen. Het contact met de dragende bodem, zoals dat hiervoor is geschetst, maar
vooral ook onvoldoende zorg tijdens een restauratie aan het ondergrondse deel van
deze wandconstructies zijn veelal hoofdoorzaak van vochtoverlast.
Wanneer aan de bodem grenzende constructies zoals, gevels, bouwmuren en
kolommen een- of tweezijdig worden afgewerkt met dampdichte pleisters en of
verflagen neemt de vochtbelasting toe. Dat kan ook het geval zijn wanneer een klamp
wordt aangebracht. Houtconstructies zoals muurstijlen, balklagen en vensters die
zich in zo'n vochtbelaste constructie bevinden worden aangetast met alle gevolgen
van dien. Het introduceren van een dampdichte afwerking in een in beginsel
damp-open constructie leidt ook hier tot problemen.
Wanneer een in kalkspecie gemetselde gevel of bouwmuur van een pleisterlaag
wordt voorzien waaraan het bindmiddel cement is toegevoegd kan extra schade
ontstaan. De toenemende carbonatatie van de cementpleister leidt op den duur tot
afstoting van die pleisterlaag. Dit is mede verklaarbaar als gevolg van het verschil
in mechanische, thermische en hygrische eigenschappen van de pleisterlaag en
ondergrond.
Een dampdichte verflaag op zwak- of sterk vochtbelaste wandconstructies kan
leiden tot opeenhoping van vocht achter de afwerklaag en/of pleisterlaag. Ook nu
weer is er het risico van afgestoten van verf en pleisterlaag.
Niet alleen binnenzijden van buitenwanden kunnen als gevolg van het aanbrengen
van dampdichte afwerklagen schade ondervinden, ook binnenwanden die in contact
staan met de vochtige bodem laten de bekende schadebeelden zien.

Schade door het voegen met cementspecie op in kalk gemetseld werk
Op kleiner schaal vindt een soortgelijk proces van afstoting plaats als hiervoor is
beschreven. Wanneer de voegen van in kalkspecie gemetseld en gevoegd werk worden
hersteld met cementspecie, wordt vroeg of laat deze met cement gebonden voeg
afgestoten. Zijn deze schaden nu verklaarbaar vanuit een algemeen mechanisme dat
hier optreedt en zijn ze van
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daaruit verklaarbaar? Het antwoord is ja, en de schadegevallen zijn eenduidig
herleidbaar. Aangetoond is in de eerste plaats dat het blokkeren van vochttransporten
tot vervolgreacties en ook schaden aan omringende constructies kan leiden.
Aangetoond is verder dat het vermengen van constructieprincipes eveneens tot
ongewenste situaties leidt. En tenslotte komt ook uit het gebruik van verschillende
materialen in één en dezelfde constructie schade voort. Daarmee zijn drie
hoofdprincipes vastgesteld. De interactie tussen de principes maakt deel uit van het
soms ingewikkelde proces dat tot schade leidt, maar ook is die interactie oorzaak
van de lastige herkenbaarheid van oorzaken van schade.
De schaden zijn beter verklaarbaar wanneer nadere studie wordt gemaakt van het
verschil in fysische en mechanische eigenschappen van constructies en bouwstoffen,
zoals hygrische (dampdiffusiecoëfficiënten) en thermische uitzettingscoëfficiënten
en ook elasticiteitsmoduli.

Had de schade voorkomen kunnen worden?
Schade aan monumenten leidt tot verlies van historische waarden. Ook herstellingen
kunnen leiden tot verlies van authentiek materiaal waardoor het historisch karakter
wordt aangetast. Onjuist uitgevoerde herstellingen versterken dat proces van neergang
van waarden.
Dat leidt tot de vraag of al die oorzaken van schade zijn te beïnvloeden en of
voldoende kennisniveau beschikbaar is om ontstane schade deskundig te herstellen.
Kunnen randvoorwaarden geformuleerd worden waaraan de omstandigheden waarin
monumenten verkeren moeten voldoen? Kunnen die omstandigheden permanent
gemonitord worden? Kan dat ook voor constructies en materialen gedaan worden?
Er zijn immers grenswaarden die niet overschreden kunnen worden. Kunnen er nadere
eisen worden gesteld aan te gebruiken constructies, materialen en bouwstoffen bij
het herstel van monumenten om te voorkomen dat onverenigbare constructies,
materialen en of bouwstoffen worden samengevoegd. Met de huidige kennis die bij
monumentenzorgers aanwezig is kan dat. Toch zal eerst de vraag beantwoord moeten
worden of het Bouwbesluit toereikend is om in deze behoeften te voorzien.

Voorkoming van verval en schade bij monumenten en het Bouwbesluit
De kwaliteit van het gebouwde wordt bepaald door het ontwerp van de architect en
een correcte uitvoering in relatie tot de voorschriften van het Bouwbesluit, als deel
van de Woningwet. Beschermde monumenten zijn daarvan niet uitgezonderd. Het
Bouwbesluit richt zich echter primair op het bouwen van bouwwerken en niet op het
conserveren van monumenten; verder stelt het Bouwbesluit prestatieeisen aan de
kwaliteit van het gebouwde in directe relatie tot het welzijn van mensen. Twee
essentiële verschillen met monumentenzorg, waar het gebouw centraal staat. In het
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Bouwbesluit komt dit tot uitdrukking in de paragrafen die voorschriften bevatten
met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Veiligheid
Voor monumenten is het overgrote deel van deze voorschriften van secundair belang.
Voor monumenten is het belangrijker veiligheidseisen te stellen met betrekking tot
de conditie waarin het monument verkeert. Waarbij vooral de hiervoor geschetste
problemen rond schade als gevolg van geblokkeerde vochttransporten in het oog
genomen moeten worden.

Gezondheid
Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid zouden op de gezondheid van
constructies en materialen gericht moeten zijn. Het niet vermengen van niet
verenigbare bouwprincipen zou een onderdeel van een voorschrift kunnen zijn maar
ook het niet vermengen van niet verenigbare bouwstoffen en materialen.
Ook dit is een aspect van het duurzaam instandhouden van bouwmateriaal. Dit
versterkt de bijdrage die monumentenzorg nu al meer dan honderd jaar levert aan
het duurzaam bouwen.

Bruikbaarheid
Ook de voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid zijn secundair voor
monumenten; het monument is een gegeven, waaraan de functie zich aanpast. Veel
problemen door niet passend en/of excessief gebruik van het gebouw ontstaan
ondermeer als gevolg van het maken van woon- en/of werkruimten in kappen en
souterrains.
Het gaat bij monumenten primair om het op verantwoorde wijze instandhouden
van historische objecten, representanten van ons culturele erfgoed.

Energiezuinigheid
De voorschriften met betrekking tot energiezuinigheid zouden, nu er zoveel vocht
en schimmelproblemen in Nederlandse woningen zijn wel eens effectiever kunnen
uitwerken wanneer die voorschriften meer rekening zouden houden met natuurlijke
pro-
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cessen. Zoals de invloed van luchtstromingen op- en in het gebouw die veroorzaakt
worden door wind- en zonbelasting op het gebouw.
Ook de conditie van het klimaat in een ruimte zou evenwichtiger kunnen zijn
wanneer rekening gehouden wordt met het bufferende vermogen van bouwmaterialen.
Ook dit is een wijze van duurzaam opgaan met energie op zowel macro als
microniveau. Het gaat bij monumenten in de eerste plaats om het op verantwoorde
wijze instandhouden van monumenten. Alle factoren die de duurzame instandhouding
van het monument beïnvloeden, zoals een duurzame en permanente vorm van
ventilatie, zullen gebruikt moeten worden nu een eenzijdig technisch ventilatiesysteem
onvoldoende blijkt te zijn.

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat het Bouwbesluit niet toereikend is als instrument voor
het duurzaam instandhouden van monumenten omdat het Bouwbesluit:
- onvoldoende veiligheidseisen bevat met betrekking tot de omgevingscondities
(bijvoorbeeld relatieve luchtvochtigheid) waarin het monument behoort te
verkeren;
- geen voorschriften bevat met betrekking tot de onverenigbaarheid van
constructies, materialen en bouwstoffen;
- geen voorschriften bevat voor het veiligstellen van de conditie van constructies
en materialen (bijvoorbeeld houtvochtgehalte);
- onvoldoende rekening houdt met de effecten van natuurlijke lucht- en
warmtestromen in en rond een monument;
- niet uitgaat van het positieve effect dat uit kan gaan van processen als absorptie,
accumulatie en evaporatie, zowel in thermische als hygrisch opzicht.

Nu dit is vastgesteld is het belangrijk na te gaan of het ontwerpen van een
Monumentenbesluit met hoofdthema's zoals hiervoor globaal geschetst, als deel van
een nieuwe Monumentenwet een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het volwaardig
instandhouden van Monumenten.
Deze studie lijkt des te meer gewenst omdat bij herhaling monumentenzorgers
aangeven behoefte te hebben aan kaders, richtlijnen en of randvoorwaarden die
gebruikt kunnen worden bij het maken van conserverings- en restauratieplannen
maar ook bij het op de juiste wijze uitvoeren daarvan.
Die behoefte is verklaarbaar omdat binnen de nieuwbouw in toenemende mate,
ondanks de onvolkomenheden daarvan, aan dat verlangen wel tegemoet wordt
gekomen. Beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen getuigen daarvan.
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W.F. Westgeest
Instandhouding en bouwfysica: traditionele oplossingen voldoen niet
altijd
Bij traditionele restauratie van een monument kan een gebouw in stand
worden gehouden in zijn historische kwaliteit. Er bestaat de laatste tijd
echter steeds meer vraag naar monumenten die ook aan hedendaagse,
hoogwaardige functionele eisen voldoen. Vooral jonge monumenten in
binnensteden zijn in trek. Functionele instandhouding gaat dan
noodgedwongen verder dan uitsluitend restauratie. Om in dergelijke
situaties cultureel en functioneel resultaat te boeken zal er meer in
multidisciplinaire ontwerpteams moeten worden gewerkt. De complexiteit
van de opgave vraagt daarom. De inventieve bouwfysicus kan een
faciliterende en verbindende rol in dit proces spelen. Tijdens het
ontwerpproces moet met een open geest worden gezocht naar oplossingen
die lang niet altijd traditioneel zullen zijn.

Inleiding
De uitgangspunten van de restauratie moeten vooraf worden omschreven in voor
alle partijen duidelijke doelen. De gewenste toegevoegde functionaliteit wordt in
kaart gebracht door inventarisatie van het beoogde gebruik. Alle uitgangspunten
worden vervolgens omschreven in een integraal programma van eisen waarbij in het
bouwfysisch hoofdstuk concrete en meetbare eisen zijn geformuleerd. Overige
uitgangspunten voor de restauratie worden gevormd door de resultaten van een
multidisciplinair onderzoek van het monument. De bouwfysicus speurt hierbij naar
mogelijkheden en beperkingen van het gebouw.
Een ontwerpteam waarin deze disciplines zijn vertegenwoordigd ontwikkelt diverse
integrale concepten die vervolgens worden getoetst aan de geformuleerde
uitgangspunten. Het gekozen ontwerp kan daarna door de diverse disciplines worden
uitgewerkt. Voor de bouwfysicus staat een groot scala aan instrumenten ter
beschikking zowel voor het technische onderzoek, het ontwerp als voor de controle
achteraf. De toepassing van hedendaagse materialen en technieken biedt voor het
ontwerp mogelijkheden die traditioneel niet voorhanden waren.

Doel van de restauratie
Geen enkel (restauratie) project kan een succes worden als niet vooraf voor alle
betrokken partijen duidelijk
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1 Restauratie en herstel van monumenten kan worden uitgevoerd puur voor instandhouding van het
gebouw, uitsluitend voor de functionaliteit of voor een combinatie van beide. Tekening Van Zanten
raadgevende ingenieurs.

is wat het uiteindelijke resultaat moet zijn. Hoe meer disciplines bij een project
betrokken zijn hoe groter de kans dat over het te realiseren doel verschillen van
inzicht bestaan. Juist bij de van nature gecompliceerde restauratieprojecten zijn veel
disciplines betrokken met elk hun eigen specialisme en specifieke
verantwoordelijkheid.
De belangrijkste keuze is hierbij die voor de uiteindelijke functie van het in stand
gehouden monument: wordt er gerestaureerd louter vanuit een oogpunt van
cultuurbehoud of is het toekomstige gebruik van het monument voor de eigenaar van
doorslaggevend
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2 Gashouder van de Westergasfabriek te Amsterdam (1884, Isaac Gosschalk; de gashouder is uit
1902). Het gehele terrein is herbestemd als centrum voor kunst en cultuur. Het resterende fundament
van de voormalige gashouder met een binnendiameter van circa 57 m en een hoogte van 15 m krijgt
de functie van multifunctionele zaal. Foto RDMZ, 1978.

belang. De keuze blijkt niet zwart wit te hoeven zijn: functionaliteit en behoud van
monumentaliteit kan ook samengaan (afb. 1).
De noodzaak tot instandhouding van waardevolle monumenten op
cultureel-historische grond is evident. Tegelijkertijd bestaat er duidelijk behoefte
aan gebouwen die een functionele en passende huisvesting aan personen en bedrijven
bieden. De combinatie van vraag en aanbod levert de zakelijk succesvolle formule
waarbij een monument in stand wordt gehouden op een wijze die het geschikt maakt
voor hedendaags functioneel gebruik. Het nieuwe gebruik hoeft daarbij niet overeen
te stemmen met de oorspronkelijke functie (afb. 2). Door het groeiend aantal
monumenten, zal het vaker noodzakelijk zijn instandhouding en functioneel gebruik
te combineren. Het is immers kostbaar om monumenten te behouden zonder dat daar
gezonde financiering tegenover staat afkomstig van een tevreden gebruiker.
‘Functionele instandhouding’ betekent dus dat er meer en vooral nieuwe monumenten
in leven kunnen blijven. Functionele instandhouding kent een extra dimensie die bij
puur technisch behoud en herstel van een monument niet aanwezig is. Het proces is
complexer en het team van betrokken specialisten zal uitgebreider zijn.
De laatste jaren bestaat er meer en meer interesse voor het bedrijfsmatige gebruik
van monumenten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de voorspoedige
economische ontwikkeling. Ook is er voldoende geld beschikbaar voor goede
huisvesting. De nieuwbouwprijzen in de stedelijke gebieden stijgen sterk en de
bouwmogelijkheden daar nemen juist af. Bovendien is er een toenemende vraag naar
huisvesting die een eigen en uniek karakter heeft, wat bij monumenten altijd het
geval is. Veel jonge industriële monumenten bevinden zich op gewilde locaties bij
binnensteden en bieden de door bedrijven gewenste uitstraling en ruimte.
Het beoogde gebruik is voor succesvol behoud van groot belang. De wensen van
de toekomstige gebruiker moeten in een vroeg stadium bekend zijn en vertaald worden
naar een duidelijk en eenduidig kwantitatief programma van eisen. De wensen
betreffen de vakgebieden van de diverse specialismen die later bij het ontwerpproces
zullen worden ingeschakeld. Van groot belang is het dat de afzonderlijke programma's
van de disciplines worden samengevoegd en bewerkt tot één document. Alleen dan
ontstaat er een integraal programma van eisen waarin alle wensen en verwachtingen
van de gebruiker in onderling verband zijn vastgelegd. Goede samenwerking tussen

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

Monumentenzorg, (restauratie) architect, installatieadviseur, constructeur en
bouwfysicus is daarom in de vroegste fase noodzakelijk.

Bouwfysisch programma van eisen
Voor het bouwfysische deel van het integraal programma van eisen vindt vaak nader
overleg plaats met de toekomstige gebruiker om de gebruikscondities precies te
kunnen vertalen naar bouwfysische eisen. Het is duidelijk dat kantoorgebruik heel
andere eisen oplevert dan gebruik als museumdepot of muziekzaal (afb. 3). Vragen
die daarbij gesteld moeten worden gaan over de aard van het gebruik, de
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gebruiksduur en de specifieke fysische condities die vereist worden.
Naast deze primaire wensen van de gebruiker is er bovendien het monument zelf
dat vragen en eisen stelt en dat beperkingen en specifieke mogelijkheden kent. In
een bouwfysisch onderzoek moeten deze specifieke eigenschappen worden
vastgesteld. Voor het monument zullen voor de instandhouding van de diverse
historische of kritische karakteristieken en onderdelen eveneens eisen moeten worden
geformuleerd in de vorm van bouwfysische condities. Een houten kap beperkt
bijvoorbeeld de toelaatbare luchtvochtigheid met het oog op condensatie; historische
schilderingen vallen wat dit betreft onder nog scherpere eisen.
De verschillende aspecten die onderdeel kunnen vormen van een bouwfysisch
programma van eisen zijn in deelgebieden onder te brengen.
stedenbouwfysica

- windhinder of -gevaar

- schaduwwerking
omgeving

- zonreflectie

- warmtestuwing

- geluiduitbreiding naar
omgeving
licht

- daglichttoetreding

- uitzicht

- verblinding

- verlichtingssterkte

- gelijkmatigheid

- helderheidsverhouding

- kleurtemperatuur

- kleurweergave

- beeldschermvriendelijk

- lichtwering

- ultraviolet gehalte
lucht

- luchtkwaliteit

- te openen ramen

- doorspoeling

- luchtdrukregime

- filterklasse

- luchtsnelheid

- hoeveelheid verse lucht

- recirculatie

- luchtdichtheid gebouw
vocht

- condensatie op installaties - koudebruggen
- inwendige condensatie

- waterdichtheid

- relatieve luchtvochtigheid
behaaglijkheid

- binnenklimaat zomer

- binnenklimaat winter

- verschil tussen ruimten

- verschil met buiten

- interne warmtelast
(personen, licht en
apparatuur)
- stralingsasymmetrie

- koudeval
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- voetwarmte
energie

akoestiek

- bijzondere ruimten

- energiegebruik
energieprestatiecoëfficiënt
- thermische isolatie

- luchtlekkage

- verkeerslawaai

- installatiegeluid

- interne geluidisolatie

- contactgeluidisolatie

- ruimteakoestiek (galm,
spraakverstaanbaarheid
enz.)
- trillingen
Bij geen enkel bouwproject, of het nu een monument is of niet, kan of mag
bovendien worden voorbijgegaan aan de overheidsregelgeving. Bij monumenten die
een bestemmingswijziging krijgen, bijvoorbeeld van kerk naar kantoor, gelden in
principe de regels van het Bouwbesluit inzake die nieuw te realiseren

3 Legermuseum in het Armamentarium Delft. Onderzocht is hoe de bestaande gebouwen geschikt
gemaakt kunnen worden als depotruimten voor het museum. Hierbij wordt gestreefd naar museale
condities. Foto RDMZ, 1992.

gebouwfunctie. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit is onverkort van toepassing.
In veel gevallen bestaat er echter een reële mogelijkheid tot het verkrijgen van
ontheffingen per onderdeel. Diverse ontheffingen zijn echter wettelijk beperkt tot
een minimaal te realiseren kwaliteits-
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4 Koninklijke Shell Polymerencentrum te Amsterdam (1973, prof. ir. M.E. Zwarts). De destijds
vooruitstrevende industrieel vervaardigde gevelelementen zijn in 1993 vervangen door elementen die
aan de huidige bouwfysische en arbo-eisen voldoen. Zie tevens Architectuur & Bouwen nummer 4
1995. Foto Van Zanten raadgevende ingenieurs.

niveau. Het zal vaak zo zijn dat aangetoond moet worden dat de gestelde eisen
redelijkerwijs niet gerealiseerd kunnen worden. Afwijken van de norm is mogelijk
als kan worden aangetoond dat op een gelijkwaardige wijze aan de gestelde
uitgangspunten wordt voldaan. Een rapport van een bouwfysicus is wat de meeste
gemeenten hiervoor als bewijs vereisen.
Met betrekking tot de bouwfysica bestaat er in dit kader veel discussie over de
eisen inzake de energieprestatie, de thermische isolatie, isolerende beglazing,
voorkomen van koudebruggen en de wering van verkeerslawaai (afb. 4). Alleen met
kennis van regelgeving, van bouwfysica en met verstand van het monument in kwestie
kan een acceptabel resultaat worden verkregen dat vervolgens kan worden verwerkt
in het integrale programma van eisen.

Multidisciplinair onderzoek van het monument
Ook het monument zelf zal onderwerp van onderzoek moeten vormen. Het doel
daarvan is enerzijds het opsporen van kritische onderdelen en anderzijds het speuren
naar technische mogelijkheden en onmogelijkheden voor beoogde bouwkundige,
installatietechnische en bouwfysische voorzieningen.
In een multidisciplinair onderzoeksteam heeft elke specialist een eigen taak: de
restauratiearchitect is de generalist; hij leidt het team en onderzoekt onder meer de
noodzaak en mogelijkheden tot restauratie van de diverse onderdelen; hij zet de
gebruikseisen af tegen de mogelijkheden en beperkingen die de aanwezige
monumentenwaarden opleveren, de constructeur onderzoekt het gebouw bijvoorbeeld
op toe te laten vloerbelasting en stabiliteit terwijl de installatieadviseur kan zoeken
naar mogelijkheden voor het herbergen van eventuele installaties, kanalen en
leidingen.
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In veel gevallen zal blijken dat het vakgebied van de bouwfysicus uitgebreide
overlap heeft met de overige disciplines. Vaak is het zelfs zo dat de bouwfysicus de
verbindende schakel vormt tussen de vakgebieden bouwkunde en installatietechniek
enerzijds en de eisen die volgen uit het beoogde gebruik anderzijds.
De onderzoekstaak van de bouwfysicus is uitgebreid en divers. Alle eerder
genoemde bouwfysische aspecten zullen in principe in de bouwfysische beoordeling
worden meegewogen. Een aantal aspecten ervan zal leiden tot een concreet onderzoek
waarbij bijvoorbeeld metingen en beproevingen worden uitgevoerd.
Voorbeelden van dergelijke bouwfysische onderzoeken uit de praktijk zijn:
- Het bouwkundig opsporen en gedetailleerd in kaart brengen van bouwfysisch
bepalende en kritische gebouwdelen zoals houten kapconstructies,
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gewelven, gevels, vloeren, kozijnen en speciale beglazingen. De endoscoop is
een veelgebruikt gereedschap bij dit type onderzoek.
Het beoordelen van detailleringen op oppervlaktecondensatie (bijvoorbeeld
koudebruggen in metselwerk, bij kozijnen of stenen vloeren op zand). Eventueel
kan hierbij gebruik gemaakt worden van moderne rekentechnieken en infrarood
fotografie.
Het beoordelen van constructies op inwendige condensatie bijvoorbeeld
tengevolge van luchtlekkage vanuit de binnenzijde van het gebouw
(kapconstructie, balkkoppen, raamkozijnen, beglazing). Ook hier kunnen
modelberekeningen inzicht bieden.
Het signaleren en verklaren van in het verleden opgetreden vochtproblemen
zoals optrekkend of doorslaand vocht, lekkages of condensvorming.
Het meten of berekenen van de bestaande geluidisolatie tussen delen van het
gebouw (bijvoorbeeld met het oog op het realiseren van een nieuwe technische
ruimte).
Het meten van de luchtdichtheid van delen van de gebouwschil (onder meer
ter informatie voor de ontwikkeling van het installatieconcept of de berekening
van het energiegebruik).
Het over een langere periode registreren van temperatuur en luchtvochtigheid
op specifieke plaatsen (bijvoorbeeld in dakconstructies) gedurende winter of
zomer teneinde de noodzaak van bouwfysische maatregelen te bepalen.
Het meten van luchtstromen (bijvoorbeeld tengevolge van bestaande
installaties of ventilatievoorzieningen).
Het meten van de intensiteit van het daglicht van zowel zichtbaar als
ultraviolet licht ter plaatse van kwetsbare materialen of schilderingen.

Multidisciplinair ontwerpteam
Was in de voorafgaande projectfasen werken in teamverband nodig, voor de eerste
ontwerpfase geldt dit nog sterker. In deze fase worden de bepalende keuzes gemaakt
die het welslagen van de restauratie en het latere functionele gebruik van het
monument mogelijk maken. Doordat een renovatie tot een functioneel monument
bijzonder complex is en elk monument bovendien een uniek object is, zijn er vrijwel
nooit standaardoplossingen voorhanden. Er moet worden voorkomen dat al te snel
in termen van oplossingen wordt gedacht: de doelen zijn belangrijk en de middelen
volgen hieruit vanzelf. Binnen het ontwerpteam zal dus zonder vooringenomenheid
moeten worden gewerkt aan de ontwikkeling van concepten waarbij gebouw en
installaties kunnen leiden tot het realiseren van de doelen uit het programma van
eisen. De evaluatie van deze concepten ten aanzien van cultuurhistorische waarde,
kosten en mate waarin aan de overige gestelde doelen wordt voldaan bepaalt welke
concepten afvallen en welke verder uitgewerkt worden tot een volwaardig plan.
Doordat de bouwfysische condities een sterke verbinding vormen tussen de diverse
disciplines zal de bouwfysicus een belangrijke en integrerende rol kunnen spelen in
het ontwerpteam.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

Bij het bouwfysisch ontwerp komen vrijwel alle genoemde bouwfysische aspecten
in onderling verband te staan. De hoeveelheid ventilatielucht bepaalt bijvoorbeeld
de uiterste temperaturen en de stabiliteit van de ruimtetemperatuur. Ook de
mogelijkheden voor de regeling van de luchtvochtigheid wordt hierdoor bepaald. De
ventilatiestromen bepalen de tochtrisico's en niet in de laatste plaats de overlast door
stromings- en ventilatorgeluid. Indien minder lucht kan worden toegelaten zal
mogelijk iets aan de wering van zonlicht moeten worden gedaan. Dit heeft weer een
relatie met de toetreding van daglicht en ultraviolet enz.
Deze verwevenheid van effecten vormt de reden dat gesproken wordt van een
integraal bouwfysisch ontwerp: alle aspecten moeten gezamenlijk worden ontwikkeld
tot een totaalconcept dat bovendien is afgestemd op de overige disciplines.
Onderstaand worden op een overigens niet uitputtende wijze stappen uit het
bouwfysische ontwerpproces genoemd die bij de restauratie van monumenten aan
de orde komen.

Vaststellen klimaatcondities
Op basis van de inventarisatie van gebruikerswensen en het gebouwonderzoek zal
een compromis voor de te realiseren klimaatcondities moeten worden gevonden.
Voor kwetsbare kunstobjecten wordt bij voorkeur een museaal binnenklimaat
nagestreefd maar dit schept dikwijls onoverkomelijke problemen door
condensvorming bij de gebouwschil. Ook is de wens van het esthetisch wegwerken
van installatieonderdelen zoals luchtroosters en -kanalen een veel voorkomende
beperkende factor. Op basis van het gekozen concept wordt een afgewogen voorstel
geformuleerd voor de toelaatbare temperatuur en luchtvochtigheid, met de stabiliteit
hierbij als essentiële factor.

Bepalen van te klimatiseren volume
Een van de belangrijke taken van de bouwfysicus wordt gevormd door het zoeken
naar een afbakening van de te klimatiseren ruimte (afb. 5 en 6). In dit volume zullen
bijvoorbeeld temperatuur en lucht-
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5 Doorsnede van de Elleboogkerk te Amersfoort. De keuze van de vorm en afmetingen van het te
klimatiseren volume bepaalt in grote lijnen waar er in het gebouw bouwfysisch kritische constructies
optreden (pijlen). Tussen het te klimatiseren volume (gearceerd) en de gebouwschil (stippellijn) kan
een tussenklimaat worden gecreëerd zodat bijvoorbeeld de kapconstructie minder kritische details
bevat. Tekening Van Zanten raadgevende ingenieurs.

6 Elleboogkerk te Amersfoort, 1820. Ten behoeve van de nieuwe functie als multifunctioneel gebouw
zijn onder andere klimaatinstallaties toegevoegd en is de beglazing aangepast. Foto Van Zanten
raadgevende ingenieurs.

vochtigheid door middel van installaties op het gewenste niveau moeten worden
gehouden. De begrenzing of schil van dit volume valt soms samen met de omhulling
van het gebouw: het dak, de gevels of de ramen en kozijnen. In veel gevallen is het
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echter gunstiger of zelfs onvermijdelijk het te klimatiseren volume te beperken tot
een deel van het gebouw. Een voorbeeld zijn zolders met houten kappen die uitsluitend
met zeer uitgebreide voorzieningen ter voorkoming van condensatie en overmatig
warmteverlies bij het te klimatiseren gedeelte kunnen worden betrokken. Het valt in
dergelijke gevallen te overwegen om de thermische schil een niveau lager of verder
naar binnen te leggen. Ook is het creëren van een specifiek bufferklimaat in de
tussenruimte een optie.
De diverse schillen die de bouwfysicus om het te klimatiseren volume heen zal
trachten te realiseren zijn van binnen naar buiten: een lucht- en dampdichte schil,
een thermisch isolerende schil en tenslotte een waterdichte schil. Er zullen
detailoplossingen moeten worden gevonden voor eventuele discontinuïteiten in of
verwisselingen tussen deze schillen.

Bepalen van het installatieconcept
Vervolgens zal in nauw overleg met de installatieadviseur worden gewerkt aan het
ontwikkelen van een installatieconcept: hoe worden de gewenste condities in het
gekozen volume het beste gerealiseerd. De principiële keuze voor het soort
verwarming zoals lucht-, radiatoren- en/of vloerverwarming komt hierbij aan de
orde. Bij deze systemen moet in onder-
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7 Grafische weergave van de resultaten van een binnenklimaatsimulatie. In een dergelijk onderzoek
kan de invloed van diverse parameters zoals de intensiteit van het gebruik, zomer of winter en de
capaciteit van de klimaatinstallatie worden nagegaan. Grafiek Van Zanten raadgevende ingenieurs.

ling overleg de positie van de luchtarmaturen of radiatoren worden bepaald zodat er
geen hinder wordt ondervonden van tocht, koudeval of bijvoorbeeld koude voeten.
Met name zal de bouwfysicus bij luchtverwarming veel aandacht moeten besteden
aan het tegengaan van overlast door installatiegeluid. Geluiddempers kunnen hier
weliswaar een oplossing bieden, maar het is principieel beter om te zorgen dat de
hoeveelheid verplaatste lucht niet groter is dan strikt noodzakelijk (lage
luchtsnelheden, gering stromingsgeluid). Gedetailleerde klimaatberekeningen kunnen
het minimale luchtdebiet bepalen waarbij aan de gestelde condities wordt voldaan
tijdens het gewenste gebruik en juist ook op de kritische tijdstippen.

Klimaatberekeningen; casus Huis ten Bosch
Als voorbeeld van een studie naar de minimaal benodigde capaciteit van de
ventilatielucht kan hier een parameterstudie door middel van een serie
computerberekeningen worden gegeven (afb. 7 en 8; zie ook pag. 196). Deze studie
is gemaakt voor de restauratie van de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch.
Hierbij zijn diverse kritische situaties onderscheiden: de zaal moet geschikt zijn
voor incidentele muziekuitvoeringen waarbij het geluidniveau van de
klimaatinstallaties voldoet aan eisen die vergelijkbaar zijn met een concertzaal.
Tijdens een dergelijke uitvoering zijn uiteraard veel mensen in de zaal aanwezig
waardoor zeker in de zomer de temperatuur hoog op kan lopen. De berekeningen
hebben aangetoond dat gedurende dit concert de klimaatinstallatie op halve kracht
kan werken. Op deze wijze kan de geluidoverlast voldoende worden beperkt en zal
gedurende de korte duur van het concert een voor de bezoekers aanvaarbaar klimaat
wordt gehandhaafd. De duur van de overschrijding van de temperatuureisen voor de
kunstwerken wordt bovendien verantwoord kort gehouden. De kunsthistorische
betekenis van de Oranjezaal maakt dat het te creëren klimaat vooral ook conserverende
werking op de kunstvoorwerpen en constructiedelen heeft.
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Ontwikkelen van details
Een van de laatste maar beslist niet de onbelangrijkste of gemakkelijkste stap in het
bouwfysische ontwerpproces is het ontwikkelen van bouwkundige details. De opzet
van deze details wordt bepaald door de vele bouwfysische eigenschappen. Vaak is
er echter wel een primaire functie voor de constructie aangewezen zoals: thermische
isolatie, damprem, luchtdichting, geluidisolatie, licht- en/of ultravioletwering enz.
Met bijvoorbeeld als uitgangspunt het binnenklimaat en het gekozen verloop van
de diverse bouwfysische schillen moeten concrete en bovendien in de praktijk
uitvoerbare voorstellen worden gemaakt. Vervolgens komt de isolatie van onder
andere dakconstructies en geveldelen aan de orde.
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9 Met behulp van hedendaagse materialen zoals dampdichte coating, hoogwaardig kunststof
isolatieschuim en folie kan een dun pakket worden samengesteld. Dit vervangt het oude beschot terwijl
voldoende bouwfysische kwaliteit wordt geboden zonder toename van de dikte en het bijbehorende
verlies van de genuanceerde detailleringen. Tekening Van Zanten raadgevende ingenieurs.

Het uitgangspunt van reversibiliteit en bij voorkeur onzichtbaarheid van
maatregelen is bij monumenten sterk afwijkend van dat bij nieuwbouw. Bij restauratie
is het niet alleen van belang een goede kennis te bezitten van de oude bouwmaterialen
en constructiewijzen maar moet vaak een oplossing worden gerealiseerd met behulp
van de kennis van hedendaagse bouwmaterialen. De toepassing van dampdichte
coating, hoogwaardig kunststof isolatieschuim en diverse specialistisch folies maakt
oplossingen mogelijk die in het verleden nauwelijks denkbaar waren (afb. 9).
Essentieel daarbij dat letterlijk en figuurlijk de historische materie wordt ontzien en
dat de nieuwe, eventueel vervangbare producten het klimatologische werk doen.
Het ontwikkelen van de details leidt tot het specificeren van bouwmaterialen en
het vervaardigen van technische omschrijvingen, principetekeningen en
uitvoeringsinstructies.

Uitvoering en oplevering
Voor de bouwfysica geldt dat begeleiding en inspectie tijdens de uitvoering van
wezenlijk belang zijn. Veel van de bouwfysische voorzieningen worden immers
uiteindelijk aan het zicht onttrokken en zijn dan niet meer te beoordelen. Diverse
bouwfysische voorzieningen vergen bij de uitvoering een goede inzicht in het hoe
en waarom van de oplossingen. Deze specialistische bouwfysische uitvoeringskennis
stelt extra eisen aan de betrokken bouwkundige opzichters en uitvoerende
ambachtslieden.
Als goed voorbeeld kan de aansluiting van dampdichte lagen worden genoemd of
het aanbrengen van akoestische scheidingen en dichtingen. Kleine gebreken bij
uitvoering hiervan leiden reeds tot het volledig falen van het systeem: niet rondom
of onderling hechtende dampremmende folies, niet afgedichte doorvoeren, direct
contact tussen geluidisolerende wanden of kleine naden en openingen leiden hier
veelal tot grote afwijkingen van het beoogde doel en tot grote instandhoudingsrisico's.
Directe instructie van de bouwfysicus aan de uitvoerenden op de werkplek
voorkomt problemen achteraf.
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Voordat constructies zoals daken en wanden worden voorzien van de definitieve
afwerklaag kan de bouwfysicus dit deel van het werk reeds inspecteren en opleveren.
Eventueel kan een specifieke beproeving worden uitgevoerd. Er is veel meetapparatuur
beschikbaar waarmee beproevingen in het werk kunnen worden gerealiseerd. Zo kan
bijvoorbeeld de lucht- en waterdichtheid onder geconditioneerde omstandigheden
worden gemeten.
Nadat de bouwkundige werkzaamheden zijn afgerond zijn controlemetingen van
het gerealiseerde binnenklimaat steeds nodig. Zoals gezegd is elk monument uniek
en als het goed is ook iedere gekozen oplossing. Hierdoor is het mogelijk dat
afwijkingen ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten optreden die groter zijn dan
bij reguliere bouw- en installatietechniek. Het wrange is dat juist bij monumenten
de te realiseren condities van veel groter belang zijn. De controlemetingen zullen
aangeven of de installaties en regelsystemen goed zijn ingesteld en presteren wat
ervan verwacht mag worden. Dergelijke controlemetingen kunnen op geavanceerde
wijze worden uitgevoerd met behulp van elektronische dataverwerkingstechnieken
waarbij op talrijke posities de temperatuur en luchtvochtigheid langdurig wordt
gemeten. Via een communicatienetwerk kan ‘op afstand’ gemeten en geregistreerd
worden.
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De meeste bouwfysische aspecten zoals eerder genoemd kunnen tegenwoordig ook
buiten het laboratorium goed worden gemeten:
licht

daglichttoetreding, verlichtingssterkte en
gelijkmatigheid, luminantieverhouding,
kleurweergave, ultravioletgehalte

lucht

ruimtedoorspoeling,
luchtstromingspatronen, luchtsnelheid,
buitenlucht infiltratie, hoeveelheid
ventilatielucht, luchtdichtheid

vocht

oppervlaktetemperatuur, vochtgehalte,
waterdichtheid, luchtvochtigheid

behaaglijkheid

luchttemperatuur, warmtestraling,
voetwarmte

energie

energiegebruik, thermografie
(koudebruggen)

akoestiek

geluiduitbreiding naar omgeving
(bijvoorbeeld door installaties),
verkeerslawaai, installatiegeluid, interne
geluidisolatie, contactgeluidisolatie,
ruimteakoestiek (galm, spraak
verstaanbaarheid enz.), trillingen

Het feit dat deze parameters gemeten kunnen worden betekent dat het zorgvuldig
opgestelde programma van eisen geen lege dop hoeft te zijn: de kwantitatieve eisen
kunnen op objectieve wijze worden geverifieerd.

Resumé
Indien de trend van de herbestemming van vooral jonge monumenten doorzet zoals
de laatste jaren het geval is zal meer in multidisciplinaire ontwerpteams moeten
worden gewerkt. De grotere complexiteit, onder andere door de gevraagde
toegevoegde functionaliteit, maakt dit noodzakelijk.
De gespecialiseerde restauratie-bouwfysicus kan een wezenlijke rol in dit proces
spelen doordat hij zowel een gelijkwaardige gesprekspartner is van de architect als
van de installatieadviseur. Het zal meer en meer noodzakelijk zijn om te zoeken naar
niet-reguliere oplossingen. Hierbij is het creatief en conceptueel denken, zonder
direct in termen van traditionele oplossingen te vervallen, van groot belang. In het
kader van prestatiegericht bouwen zal controlemeting van bouwfysische aspecten
steeds belangrijker worden. Dat daarbij de cultuurwaarden maximaal behouden
blijven is het uitdagend beginsel.
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C. van Weeren
Instandhouding van historische constructies
Onderhoud, herstel of ‘verbetering’?
Bij monumenten met constructieve gebreken wordt vanuit de betrokkenen
veelal een ‘volledig’ herstel nagestreefd, zodat ‘het monument weer de
eeuwen kan trotseren’.
Er wordt dan gekozen voor de ‘beste’ oplossing, zoals bij voorbeeld een
compleet nieuwe fundering.
Maar is de essentie niet dat gestreefd wordt naar een duurzaam voortbestaan
van het monument? En is dàt doel niet op véél manieren te bereiken?

Inleiding
Bij discussies omtrent de noodzaak van bepaalde constructieve herstelwerkzaamheden
lopen er vaak twee vragen door elkaar heen.
Enerzijds de vraag welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om het gebouw en het
oorspronkelijke materiaal duurzaam te behouden.
Anderzijds de vraag naar de toelaatbaarheid van het blijven voortbestaan van
bepaalde gebreken in de verschijningsvorm van het bouwwerk. En, wat vaak nog
zwaarder weegt, de vraag naar de toelaatbaarheid van onderhoud, dat nodig is om
de gevolgen van constructieve gebreken acceptabel te houden.

Vragen vanuit behoud
Wanneer we, uitsluitend vanuit het oogpunt van behoud van het gebouw en het
oorspronkelijk materiaal, kijken naar de mogelijke oplossingen is er een aantal vragen
dat beantwoord moet worden.
De eerste vraag is naar de mate waarin alle oorzaken van de geconstateerde
gebreken daadwerkelijk bekend zijn. Soms is er namelijk wel schade herkenbaar
maar kunnen er verschillende oorzaken verantwoordelijk worden gesteld.
Een direct aansluitende tweede vraag is in welke mate het in de tijd mogelijk is
een afdoende inspectie op het punt van de geconstateerde gebreken, en de oorzaken
ervan, uit te voeren. Bij het volgen van de ontwikkeling van gebreken in de tijd
moeten ook de eventuele secundaire schaden worden betrokken. Wanneer het mogelijk
is de ontwikkeling in de tijd van geconstateerde gebreken goed te volgen is de derde
vraag op welk ogenblik het voor het behoud van het gebouw en het oorspronkelijke
materiaal nodig is om een vorm van onderhoud of herstel te plegen.
Maar met dat inzicht moet wel iets gedaan kunnen worden en dat is de vierde
vraag. In welke mate is planmatig onderhoud aan constructieve delen technisch
mogelijk? Maar ook: in welke mate is niet te voren planbaar onderhoud aan
constructieve delen technisch mogelijk?
De vijfde en laatste vraag is er een van financiële aard. Veelal zijn er varianten
denkbaar, waarbij als extremen een eenmalig groot onderhoud of herstel met slechts
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beperkt onderhoud staat tegenover uitsluitend (vrij uitgebreid) onderhoud in de
toekomst. Wanneer in beide varianten in dezelfde mate een duurzaam voortbestaan
van het monument wordt gegarandeerd en in dezelfde mate het oorspronkelijk
materiaal wordt behouden, is het de vraag voor welke variant de gekapitaliseerde
kosten het laagste zijn.

Vragen vanuit verschijningsvorm
De vragen naar de mogelijke oplossingen met het oog op de toelaatbaarheid van
gebreken in de verschijning van het bouwwerk zijn van een andere orde.
Wanneer de gebreken van invloed zijn op de functionaliteit van het monument is
de eerste vraag of het voor het bereiken van een voldoende mate van functionaliteit
nodig is de gebreken te verhelpen. Zijn er ook andere manieren om het gewenste
resultaat te bereiken? Overigens worden bij monumenten door vrijwel iedereen zaken
geaccepteerd die niemand bij
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een nieuw gebouw zou accepteren, zoals krakende, doorbuigende en (enigszins)
hellende vloeren.
De tweede vraag, die vaak zeer gevoelig ligt bij de eigenaren en gebruikers van
monumenten is in hoeverre het (steeds opnieuw) zichtbaar blijven of worden van de
gebreken acceptabel is.
De derde vraag is die naar de toelaatbaarheid van de hinder door onderhoud, dat
nodig is om de gevolgen van constructieve gebreken beheersbaar te houden.
Onderhoud met een regelmatig terugkerende overlast, dat ook een soort symbool is
voor het ‘niet in orde zijn’ van het monument blijkt vaak niet gemakkelijk te worden
geaccepteerd.

Vaststelling van de oorzaken van de geconstateerde gebreken
Als het gaat om constructieve gebreken dan uiten die zich in de meeste gevallen:
- bij houtconstructies door vervormingen
- bij steenachtige constructies door scheuren, al dan niet in combinatie met
verplaatsing van de muurdelen.
Een enkele maal is bij steenconstructies sprake van vervormingen zonder dat er
scheurvorming optreedt (afb. 1).
Indien houtconstructies ernstig vervormen, dan is de schadeoorzaak meestal snel te
achterhalen in de

1 Noordeinde Den Haag. Onder het pand is een ondiep gelegen veenlens aanwezig. De voorgevel is
boven het niveau van de veenlens gefundeerd. De beide zijgevels zijn onderdeel van respectievelijk
Paleis Noordeinde en de Koningspoort en zijn onder het niveau van de veenlens gefundeerd. Doordat
de veenlens betrekkelijk langzaam is vervormd en het metselwerk met een plastische kalkmortel is
gemaakt heeft de vervorming van ruim 100 mm geen scheurvorming veroorzaakt. Foto auteur.

vorm van aangetaste balkopleggingen of verbindingen. Voor het bepalen van de mate
van aantasting van het hout kan gebruik worden gemaakt van het meten van de
inboorsnelheid van een zeer dunne boor. Maar meestal is dat niet eens nodig: bij
grote vervormingen is de aantasting wel met het oog te constateren, tenzij het hout
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door afwerkingen als plafonds aan het oog is onttrokken. Een endoscoop - een
buisvormige groothoekkijker met lichtbron waarmee men via een kleine opening
holle ruimten kan inspecteren - kan dan uitkomst bieden.
Scheurvorming in steenachtig materiaal is een teken dat ter plaatse van de scheur de
treksterkte van het materiaal is overschreden, niet meer en niet minder. Het is echter
lastig om daar de oorzaak van te achterhalen. We kunnen kiezen uit een uitgebreid
scala van mogelijke oorzaken.
Toch is het mogelijk door het systematisch nagaan
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van deze mogelijke oorzaken te komen tot de juiste oorzaak. Daarvoor is het wel
nodig om enige tijd te nemen. Voor het classificeren van scheuren is het van belang
een uitspraak te kunnen doen over het gedrag in de tijd. Daarvoor kan het beste
tenminste één jaar worden genomen.
Voor het bepalen van de oorzaken moet eerst een onderscheid worden gemaakt
naar de aspecten die de verschijningsvorm bepalen:
- scheurpatroon: solitaire scheuren of scheuren, die deel uitmaken van een
scheurenpatroon
- scheuromvang: doorlopende scheuren, die een metselwerkconstructie in
stukken verdelen of plaatselijke scheuren
- scheurverloop: scheuren met globaal dezelfde wijdte over de scheurlengte of
scheuren, die duidelijk variëren in wijdte
- scheurrichting (dit geldt voor muren, ten aanzien van gewelven en vloeren
kan een ongeveer gelijk onderscheid worden gehanteerd): horizontale scheuren,
verticale scheuren of schuine scheuren
- gedrag in de tijd (al dan niet periodiek): scheuren met een stationaire wijdte,
scheuren met een in de tijd toenemende wijdte of scheuren met een in de tijd
variërende wijdte
- bewegingsrichting: scheuren met beweging loodrecht op de scheur in het
muurvlak, scheuren met een beweging loodrecht op de scheur uit het muurvlak
(wisselende scheuren) of scheuren met een beweging langs de scheur.
De verschillende verschijningsvormen kunnen soms tegelijk voorkomen. Ook kan
het voorkomen dat in de loop van de tijd de verschijningsvorm verandert.
Scheurvorming is altijd het gevolg van het aanwezig zijn van trekspanning. Als we
praten over de oorzaken van scheurvorming, hebben we het in feite dan ook over de
oorzaken van het aanwezig zijn van trekspanningen (die groter zijn dan de aanwezige
materiaalsterkte).
In alle gevallen van scheurvorming kan het teruglopen van de materiaalsterkte
van invloed zijn, bijvoorbeeld door de aantasting van voegen. Het zal echter bijna
nooit voorkomen dat deze invloed als enige aanleiding geeft tot scheurvorming.
Trekspanningen kunnen ontstaan door:
- (over)belastingen;
- concentratie van belastingen; daarbij gaat het veelal om splijtkrachten,
bijvoorbeeld door randspanningen;
- interactie tussen gebouw en fundering, veelal foutief aangeduid als ‘zetting
van de fundering’; hierbij kan ook de aantasting van een fundering (bijvoorbeeld
houtrot) of een wisseling van de geohydrologische situatie een andere
krachtverdeling onder de muur (het gebouw) tot gevolg hebben, die niet (meer)
overeenstemt met de verdeling van de belasting op de muur, en/of deze krachten
alleen nog levert met een grotere vervorming dan voorheen. Bij muren, die op
vloeren staan, kunnen overeenkomstige verschijnselen optreden.
- thermische werking, zowel als gevolg van temperatuurverschillen binnen een
metselwerkconstructie als temperatuurverschillen tussen metselwerk en daarmee
in verbinding staande elementen (bijvoorbeeld grondslag);
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-

hygrische werking; een weliswaar optredend verschijnsel, maar veel minder
effect hebbend dan temperatuureffecten;
- inwendige volumevergroting van elementen binnen het metselwerk, met name
ijs (vorstschade door afdrukken van schollen metselwerk) en roestend ijzer. Als
voorliggende oorzaak is hier vaak een vochtprobleem aan te wijzen.

2 Citadel Den Bosch. Scheurvorming door ongelijke fundering, deels op de restanten van een
stadsmuur. Foto auteur.

Op basis van de classificatie kan veelal de scheuroorzaak worden bepaald.
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In het voorgaande is de fundering niet genoemd. Dat is omdat gebreken aan de
fundering vrijwel nooit rechtstreeks worden gesignaleerd. Pas vanuit de zetting van
een gebouw of het optreden van scheuren komt men tot een vaststellen van gebreken
aan de fundering (afb. 2).

Gebreken als ‘verklikkers’ van funderingsproblemen
Wanneer een gebrek eenmaal is geconstateerd en de oorzaak is achterhaald dan moet,
zolang de oorzaak van het gebrek niet is weggenomen, in de gaten worden gehouden
hoe de schadeoorzaak en daarmee het gebrek zich ontwikkelen.
Maar zo'n inspectie moet wel uitvoerbaar zijn. Zo zal het inspecteren van een
paalfundering over het algemeen niet mogelijk zijn. Men moet zich behelpen met
het inspecteren van de door een gebrek aan de fundering ontstane zetting of
scheurvorming. Of dat afdoende is hangt af van de aard van het gebrek. Gezien het
belang van schadeoorzaken vanuit de fundering en de moeilijkheid van inspectie zal
nu nader ingegaan worden op de mogelijke aantastingen en schadeverlopen bij
funderingen met de (on-)mogelijkheden die dat in het kader van inspecties oplevert.

Paalfunderingen
Bij aantasting van houten paalfunderingen is afhankelijk van de vorm van de
constructie en van de soort aantasting sprake van vervormingen en/of verlies van
draagvermogen. Zowel de vervormingen als het verlies aan draagvermogen kunnen
van langzaam tot snel verlopen.

Negatieve kleef
Naast aantasting van een houten paalfundering kunnen ook geotechnische factoren,
zoals negatieve kleef, aanleiding geven tot zettingen en verlies van draagkracht.
Negatieve kleef treedt op door het zakken van het maaiveld ten opzichte van de palen.
Het zakken van het maaiveld heeft meestal te maken met het toenemen van de
korrelspanningen in de grond door ophoging van het maaiveld of door verlaging van
de grondwaterstand.
Het meest bekende voorbeeld van paalzettingen door negatieve kleef is misschien
wel de Beurs van Berlage. Door het dempen van het Damrak nam de korrelspanning
in de samendrukbare lagen onder het maaiveld dusdanig toe dat grote zettingen van
het maaiveld en verschuiving van de grond langs de palen optrad. Nog steeds treedt
in de Beurs schade op door verzakkingen. Op dit ogenblik wordt dan ook overwogen
een groot aantal nieuwe palen aan te brengen.

Verlaging grondwaterstand
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In vele landelijke gebieden is verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van het
agrarisch bedrijf de oorzaak van schade aan oude boerderijen.

Eénzijdige ophoging
Door eenzijdige ophoging van het maaiveld, bij voorbeeld door het ophogen van een
straat kunnen palen onder een gebouw horizontaal worden belast, hetgeen uiteindelijk
kan leiden tot het uitknikken van palen.

Vorm paaljuk
In het geval de kespen onder de fundering zijn aangetast zullen de palen in de kespen
worden gedrukt. Ook in ‘normale’ omstandigheden is er vaak al sprake van
overbelasting van de kespen, aangezien dit hout op zeer ongunstige wijze, loodrecht
op de vezel, wordt belast. Zolang alle palen binnen de muur zijn geplaatst, is er geen
gevaar voor bezwijken, maar kunnen wel zettingen optreden die maximaal gelijk
zijn aan de dikte van het kesphout. Indien palen geheel of gedeeltelijk buiten de muur
zijn geplaatst, in de vorm van paaljukken, kan bezwijken van de kesp ook het
(plaatselijk) bezwijken van de fundering tot gevolg hebben.

Vormen van aantasting
Bij aantasting van de paal kan sprake zijn van bacteriologische- of
schimmelaantasting. Schimmelaantasting treedt alleen op indien het hout zich
langdurig boven het grondwater bevindt en kan relatief snel verlopen. Bacteriologische
aantasting verloopt veel langzamer maar kan ook onder water doorgaan.

Dikte spinthout
Bij palen is het spinthout veel kwetsbaarder voor aantasting dan het kernhout. Bij
houtsoorten met een beperkte laag spinthout zal niet snel het gevaar voor het
(plaatselijk) bezwijken van de fundering bestaan. Wel zal een aangetaste paal zich
sneller in het kesphout drukken, doordat als gevolg van de afname van de
paaldoorsnede de contactspanning toeneemt.
Bij palen met een dikke laag spinthout zoals grenehout kan het resterende kernhout
te beperkt van afmetingen zijn om de paalkracht op te nemen. Ook kan, indien de
aantasting over een aanzienlijke lengte heeft plaatsgevonden, het bovenste deel van
de paal uitknikken. In ieder geval zal er sprake zijn van een relatief snelle indrukking
van de kespen, door de zeer hoge contactspanningen.
Juist in de bovenlagen van de ondergrond, ter hoogte van de paalkoppen en de kespen,
varieert de grondslag vaak sterk. Daardoor kunnen de omstandigheden over de
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fundering soms sterk verschillen en is een volledig betrouwbare inspectie niet
mogelijk.
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Het moment van ingrijpen voor behoud van het monument
Wanneer de ontwikkeling van de schadeoorzaak en daarmee het gebrek gevolgd
kunnen worden kan ook het ogenblik worden bepaald, waarop een niet meer
beheersbaar proces van verval optreedt. Afhankelijk van het gebrek kan door
onderhoud soms opnieuw het verloop van de aantasting afdoende worden beheerst,
maar dat is niet altijd het geval.
Als voorbeeld wordt weer een houten paalfundering van een gebouw genomen.
Aantasting van een fundering heeft altijd zettingen als gevolg. Afhankelijk van
de ongelijkmatigheid van deze zettingen, de grootte en de snelheid ervan zal schade
optreden aan het er boven aanwezige gebouw. Maar ook de mate waarin de
bovenliggende constructie krachten kan spreiden is van invloed.
Per geval zal moeten worden bezien of de optredende schade in het bovenliggende
werk ernstig genoeg is om te besluiten de fundering te verbeteren.
Indien er sprake is van een plaatselijk bezwijken van de paalfundering, dan wordt
de ernst van de gevolgen bepaald door de mate waarin het bouwwerk belastingen
kan herverdelen en door de grondslag.
Veel oude gebouwen, die op kleigrond zijn gebouwd, hebben paalfunderingen.
Vaak is daarbij in de loop der tijden onder invloed van vervormingen een deel van
de belasting rechtstreeks komen te rusten op de grondslag onder de muuraanzet en
zijn de palen functieloos geworden.
Wanneer in dit geval het bouwwerk de krachten uit

3 Provinciaal Tuchthuys Zwolle (1739). Het gebouw is gezakt door wegrotten van het bovenste
gedeelte van de palen. Door de stijfheid van het gebouw en de goede kwaliteit van de ondergrond is
geen schade opgetreden. Foto RDMZ.

wegvallende palen kan herverdelen of indien de grondslag deze krachten rechtstreeks
kan overnemen is er geen acute bedreiging voor de veiligheid of instandhouding.
Wel zullen er zettingen optreden die, afhankelijk van ongelijkmatigheid, grootte en
zettingssnelheid, tot schade in het bovenliggende werk kunnen leiden. Wanneer het
bouwwerk de belastingen niet (meer) kan herverdelen en er direct onder de fundering
slappe lagen aanwezig zijn dienen met het oog op veiligheid en behoud van het
gebouw direct maatregelen te worden genomen.
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Een extreem gunstig voorbeeld betreft het huis van bewaring - oorspronkelijk
Provinciaal Tuchthuis - uit 1739 in Zwolle (afb. 3). Het gebouw is zeer massief en
bezit een grote mogelijkheid tot het herverdelen van belastingen.
Op een gegeven ogenblik werd geconstateerd dat het gebouw ten opzichte van
een oppervlakkig op staal gefundeerde uitbreiding zakte. Uit grondonderzoek bleek
dat de grondslag ter plaatse van de onderkant van het metselwerk draagkrachtig
genoeg was voor een fundering op staal. Evenwel bleek het gebouw gefundeerd te
zijn op houten palen die door een gedaalde grondwaterstand over de bovenste 200
mm vrijwel geheel weggerot waren.
Na enig onderzoek bleek deze funderingswijze te maken te hebben met het eb- en
vloedregime dat ten tijde van de bouw in de Zuiderzee heerste. Omdat men in die
tijd de waterstand in een bouwput slechts met tonmolens kon verlagen, was er tijdens
hoogwater
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al snel sprake van een soort drijfzand, waarin men om te kunnen bouwen houten
paaltjes heide.
Een korte berekening van het volume aan resterend paalhout dat recentelijk nog
boven de grondwaterstand lag toonde aan dat een zakking die slechts iets groter was
dan die welke het gebouw al had ondergaan voldoende zou zijn om het gebouw veilig
‘te laten landen’ op de draagkrachtige ondergrond. De restzetting kan dus zonder
problemen plaatsvinden.

Opgaand werk
Bij schade aan metselwerk wordt de vraag wanneer overgegaan moet worden tot
onderhoud in belangrijke mate bepaald door de vraag in hoeverre secundaire schade
kan optreden. Het gaat dan om schade die een indirect gevolg is van de schade, zoals
een falende balkoplegging door een scheurende en wijkende muur.
Bij de secundaire schade gaat het niet meer de oorzaak die leidde tot het ontstaan
van de scheur, maar zuiver om de schade door het aanwezig zijn van de scheur. De
secundaire schade, is naar de ernst van de verschijnselen te verdelen in:
- het verlies van draagvermogen en/of stabiliteit van (een deel van) de
metselwerkconstructie;
- het verlies van draagvermogen en/of stabiliteit van een op de
metselwerkconstructie aansluitende draagstructuur (bijvoorbeeld verlies van
oplegging van een balk);
- het plaatselijk losraken van metselwerk ter plaatse van de scheur (bijvoorbeeld
het naar beneden vallen van stenen uit een gewelf ter plaatse van een scheur
zonder dat hierdoor het gewelf bezwijkt);
- het gevoeliger worden voor de inwerking van vocht/vorst van het metselwerk
rondom de scheur, zodat (ver)snel(d) vorstschade kan ontstaan.
De vraag naar het soort onderhoud wordt bepaald door het kunnen voorkómen dat
deze effecten op zich weer vervolgschade opleveren. Dat betekent dat in veel gevallen
in het kader van het onderhoud niets wordt gedaan aan de oorzaak van het gebrek
maar dat de gevolgen beheersbaar worden gemaakt.
Bij het Rijksmuseum in Amsterdam was sprake van een verticale scheur in de
gevel aan het Museumplein, die over de gehele gebouwhoogte doorliep. Gezien de
grote lengte aan ongedilateerd metselwerk speelden thermische spanningen
waarschijnlijk een grote rol bij het ontstaan van de scheur. Na het uitvoeren van een
scheurwijdtemeting in de tijd bleek dat de scheur in de tijd in wijdte varieerde maar
niet in belangrijke mate in wijdte toenam.
Een vervelende omstandigheid was dat de scheur dwars door een van de
tegeltableaus in de achtergevel liep. Het tableau liep hierdoor het risico van ernstige
schade als gevolg van de inwerking van vocht en vorst via de scheur. Ook het
esthetische aspect vormde zo een factor van belang bij het probleem.
Daarom werd besloten de scheur weliswaar te handhaven, maar het scheurverloop
aan te passen. Daartoe werd naast het tableau een deels nieuwe scheur gezaagd, die
onder en boven het tableau aansluiting kreeg op de bestaande scheur. Hierna kon het
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scheurdeel in het tableau door injecteren worden geconsolideerd en kon de ‘nieuwe’
scheur van een kitvulling worden voorzien die inwateren tegen ging.
Bij schade aan houten gebouwonderdelen door houtrot heeft inspectie meestal weinig
zin als niet al direct iets aan de schadeoorzaak wordt gedaan.
Het inspecteren van een houten balkkop, die nog steeds in een te vochtig milieu
verkeert, betekent niet veel meer dan dat achter de feiten aan wordt gelopen. Wèl
zinnig is het om direct iets aan de oorzaak, veelal vocht, te doen en dan te inspecteren
of de oorzaak blijvend is weggenomen.

Planmatig onderhoud aan constructieve onderdelen
Als het uitsluitend gaat om het beheersen van de schade met het oog op het behoud
van het gebouw, dan is onderhoud aan metselwerk vaak betrekkelijk eenvoudig te
plannen. Afhankelijk van het type schade is het gewenst een bepaalde frequentie vast
te stellen. Schaden, die met de inwerking van vocht en vorst te maken hebben zullen
voor hun onderhoud hierop worden gepland.
Anders ligt het met schade aan houtwerk en funderingen.
Waar geen mogelijkheden aanwezig zijn om te inspecteren en vertrouwd moet
worden op gegevens uit de tweede hand, zoals gemeten vervormingen, is het plannen
van onderhoud moeilijk. In situaties waar sprake is van aantasting, niet goed
geïnspecteerd kan worden en een plotseling bezwijken kan optreden zal daarom al
snel worden afgezien van oplossingen, waarbij op onderhoud moet worden vertrouwd.

Oplossingsmogelijkheden en kosten
Het vergelijken van oplossingen op het punt van kosten dient mijns inziens altijd te
gebeuren nadàt alle eerder genoemde technische vragen zijn beantwoord en vóórdat
vragen worden gesteld op het gebied van verschijningsvorm.
Dat betekent beslist niet dat altijd de goedkoopste oplossing moet worden gekozen
die technisch moge-
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lijk is, met alle consequenties ten aanzien van verschijningsvorm en benodigd
onderhoud. Het betekent wel dat afwegingen over de verschijningssvorm dienen te
gebeuren in het volledige besef van de financiële gevolgen.
Bij de NH kerk in Goudriaan vertoonden enkele binnenmuren steeds terugkomende
scheurvorming. De

4 Boerhave Museum Leiden. De sterk overhellende gevel wordt met behulp van betonnen ‘spalken’
overeind gehouden. Foto auteur.

5 Boerhave Museum Leiden. De inrichting van de bibliotheek is aangepast op de aanwezigheid van
de verankering van de betonnen spalken. Foto auteur.

oorzaak lag hier in een fundering op staal op een samendrukbare ondergrond. De
mogelijke afdoende remedie was helder: het alsnog voorzien in een zeer kostbare
paalfundering. Het noodzakelijke onderhoud zonder die paalfundering zou echter
slechts enkele duizenden guldens per jaar bedragen en ook bij die ‘oplossing’ zou
het gebouw behouden blijven.
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6 Woonhuis te Delft. Scheurvorming als gevolg van een samendrukbare ondergrond geeft geen
aanleiding tot funderingsherstel. Het uiterlijk, mèt scheuren, wordt geaccepteerd. Foto auteur.

Functionaliteit en gebreken
Door bepaalde gebreken kan de functionaliteit van een gebouw worden aangetast.
Dat hoeft echter niet meteen te betekenen dat het gebrek weggenomen behoeft te
worden om aan de functionele eisen te voldoen. Soms zijn er andere manieren, waarop
het doel ook kan worden bereikt. Zo waren er in de doopsgezinde kerk in Almelo in
1993 problemen met het (vrij kleine) orgel. Door het vervormen van de fundering
van de kerk zakte het orgel dusdanig scheef dat het steeds opnieuw ingeregeld moest
worden. Er was geen sprake van grote schade aan de kerk waardoor de fundering
zou moeten worden verbeterd. Daarom was er een afweging mogelijk tussen het
vaker inregelen van het orgel, het op een apart, nastelbaar tableau zetten van het
orgel en het apart, los van de kerk op een nieuwe fundering zetten van het orgelbalcon.
Voor de instandhouding van een deel van het Boerhave Museum in Leiden is na
uitgebreide discussie zelfs gekozen voor enige aantasting van de functionaliteit om
daarmee een scheefstaande gevel te fixeren (afb. 4 en 5).

Zichtbaarheid van gebreken en hinder door onderhoud
Bij het accepteren van zichtbaarheid van gebreken en onderhoud gaat het om de
meest subjectieve vraag, die speelt bij het instandhouden van monumenten. Waar
van subjectiviteit sprake is betekent dit niet dat hier geen waarde aan mag worden
gehecht. Het betekent wel dat hier sprake moet zijn van een aparte discussie, die niet
vermengd mag worden met technische argumentaties.
Bij de restauratie van een annex bouwdeel van Paleis Noordeinde speelde in
principe dezelfde vraag als bij een woonhuis in Delft (afb. 6). Is de scheurvorming
aan de gevel, die niet bedreigend is voor het voortbestaan van het bouwwerk esthetisch
acceptabel? Niemand zal het vreemd vinden dat deze vraag in beide gevallen
verschillend is beantwoord.
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Conclusie
Indien bij een monument met constructieve gebreken eerst alle vragen op het gebied
van oorzaak, inspectiemogelijkheden, onderhoud en kosten worden beantwoord is
een goed overzicht van alternatieven mogelijk.
Die alternatieven zullen liggen op het terrein van niets doen, via vormen van
onderhoud tot meer of minder ingrijpend herstel of verbetering.
Bij veel restauratieplannen wordt echter ‘gevoelsmatig’ al veel eerder een keuze
gemaakt voor een vergaande verbeteroptie, waardoor niet alle alternatieven serieus
worden bekeken. Sommige alternatieven worden dan op subjectieve gronden niet
eens tot de discussie toegelaten!
Toch is de enige weg die leidt naar verantwoord, nuchter en betaalbaar
monumentenbehoud die route, die het subjectieve afweegbaar maakt en die niet op
de voorhand alle ‘mindere’ methoden van conservering uitsluit ten gunste van de
‘beste’ oplossing.
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M.C. Kuipers
Renovatie van innovatie
Betondorpen in onderhoud
Moderne monumenten stellen ons voor klassieke restauratieproblemen als
het gaat om authenticiteit en functionaliteit. Maar de technische
instandhoudingsproblemen zijn veelal nieuw, omdat bij de bouw werd
geëxperimenteerd met onbekende materialen, zoals bij de honderden
betonwoningen uit de jaren '20. In de volkshuisvesting komen experimenten
zelden toe aan evaluatie vanuit het oogpunt van monumentenzorg.
Aanpassing of afbraak is vaak al uitgevoerd voordat eventuele bescherming
kan worden overwogen. In dit artikel wordt de balans opgemaakt van
diverse renovaties.

Betonbouw als noodgreep
Na de Eerste Wereldoorlog waren woningnood en materiaalschaarste zo groot dat
her en der experimenten werden gewaagd met standaardwoningen in beton, op een
destijds ongekend grote schaal, om snel de voorraad huurwoningen uit te breiden.
De toepassing van beton in de woningbouw werd dan ook door gemeenten,
woningcorporaties en architecten voor woningzoekenden als een noodgreep
beschouwd.
Voor de bouwondernemers betekende deze innovatie echter een stap verder op
weg naar standaardisatie van onderdelen en industrialisering van het bouwproces.
Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld het Amsterdams Betondorp, gerealiseerd
in 1920-28 als onderdeel van het Tuindorp Watergraafsmeer in de gelijknamige,
zojuist geannexeerde polder. Hier werden tien verschillende betonbouwsystemen
getest, merendeels van buitenlandse oorsprong en behorend tot de blokken-, giet-,
montage-, of skeletbouwmethode. Daarbij waren bekende architecten betrokken
onder wie D. Greiner, W. Greve, J.B. van Loghem, H.F. Mertens, J.H. Mulder, D.
Roosenburg en H.W. Valk. Tezelfdertijd vonden vergelijkbare projecten plaats in
binnen- en buitenland, ondermeer in Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, Teteringen,
Utrecht, Engeland, Duitsland, België en Frankrijk. Hoewel de Nederlandse
betonwoningen waren geïnspireerd door tamelijk traditioneel vormgegeven
voorbeelden in Engeland en Duitsland, was hun architectuur in de meeste gevallen
modern van karakter en werden zij op hun beurt nagevolgd.1.
Na de politieke, doch kortstondige euforie rond de
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1 Amsterdam, afbrokkelend korrelbeton tengevolge van roestvorming aan de Oogststraat nr. 26; op
de achtergrond andere, niet-ontijzerde Korrelbetonwoningen naar ontwerp van W. Greve; situatie
in 1947. Foto Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam.
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experimenten - die tevens tot doel hadden de monopoliepositie van de
baksteenfabrikanten te doorbreken - volgde spoedig de ontnuchtering bij het dagelijks
beheer van de resultaten. Vochtoverlast en roestvorming zorgden voor grote
problemen (afb. 1), nog afgezien van de huurdersstakingen (die overigens snel werden
opgeheven). Later kwamen hier nog de steeds hogere comfort-eisen bij. Telkens
moet aan strengere woon- en exploitatienormen en grotere woningvraag worden
voldaan.
Dat geldt zowel voor de voor- als naoorlogse betonwoningen, waarvan er bij de
laatste duizenden zijn gebouwd in een nog verder gaande mate van standaardisatie
en industrialisatie dan bij de eerste prototypen het geval was.2.
In de afgelopen decennia zijn de vooroorlogse betonwijken in Nederland op heel
verschillende wijze beheerd en gewaardeerd. Sommige ensembles zijn volledig
afgebroken (onder andere de Betonbuurt te Utrecht), andere gedeeltelijk; weer andere
zijn van een bakstenen bekleding of pleisterlaag voorzien. Ook zijn enkele complexen
als gemeentelijk of rijksmonument beschermd wegens de architectuur-, bouw- en
sociaal-historische waarden. Hoe verschillend in techniek en ontwerp de vooroorlogse
betondorpen ook zijn, zij werpen alle dezelfde principiële beheersvragen op:
- is volledige instandhouding wel gewenst, gegeven de technische gebreken?
- zo ja, welke methode is het meest geschikt, mede gelet op de wensen van de
bewoners en de eisen van isolatie, ruimte-indeling, comfort en financiering?
- hoe om te gaan met de bijna tegengestelde belangen van monument en
experiment en huisvesting?
De lotgevallen van de Amsterdamse en Rotterdamse betondorpen duiden op een
grote verscheidenheid in opvattingen omtrent doelmatigheid, woningbeheer en
authenticiteit op verschillende niveaus: oorspronkelijk concept, verschijningsvorm,
ruimtelijke indeling, constructie, detaillering, kleur- en materiaalgebruik. De belangen
van de volkshuisvesting lijken bij de uitgevoerde renovaties soms zwaarder te wegen
dan die van de monumentenzorg, maar zonder de alliantie tussen beide zouden de
overlevingskansen van de vroege betondorpen nog veel kleiner zijn geweest.

Amsterdams Betondorp in Watergraafsmeer
Situatie en constructie
Op de slappe poldergrond werden in totaal 900 tweelaags woningen gebouwd, samen
met 35 winkels, 10 karrenbergplaatsen, café, bibliotheek, verenigingsgebouw,
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2 Amsterdam, J.B. van Loghems BBB-woningen tijdens renovatie; de combinatie van bims-betonplaten
en houten balkvloeren is hier duidelijk zichtbaar; situatie 1985. Foto auteur.

toren, opzichteres-kantoor en andere wijkvoorzieningen. Alleen de hoekhuizen van
het systeem Winget hadden drie bouwlagen, met een winkel op de beganegrond. Het
Betondorp bevond zich in het zuidoostelijk deel van het Tuindorp Watergraafsmeer
en had de zeszijdige Brink, waarop vijf hoofdstraten uitkwamen, als ruimtelijk en
sociaal middelpunt. Alle gebouwen waren opgetrokken met lichtbetonnen muren en
platte daken, wat in die tijd een tamelijk nieuw verschijnsel was in de woningbouw.
De samenstelling van het beton varieerde per systeem: Korrelbeton, Kossel, Non
Plus (alle monoliet constructies); Bims Beton Bouw (BBB), Bron/Occident,
Hunkemöller (alle montagebouw van prefab-elementen); Bredero (Olbertz), Isotherme,
Winget (alle blokkenbouw) en Dorlonco (staalskelet met cement muren). De
funderingen waren zo licht mogelijk: gewapend betonplaten, deels met onderheiing.
Materiaal- en gewichtsbesparing stond voorop. De meeste vloeren waren van hout
in plaats van beton, hetgeen destijds lichter en goedkoper was (afb. 2). Sommige
betonsoorten bevatten goedkope
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hoogovenslakken - al dan niet ontijzerd - als toeslagmateriaal, andere betonwanden
hadden een stalen wapening. De meeste muren hadden kleine ventilatieroosters en
een afwerklaag van pleisterwerk of bitumen tegen inwatering. Kleurige muurverven
waren niet toegestaan omwille van kostenbesparing, in tegenstelling tot decoraties
in teer. Bovendien zorgde het kleurig houtwerk van ramen (en bijbehorende
roedenverdelingen) en deuren voor de nodige levendigheid in de architectuur.

Technische problemen
Alleen de betonblokken van het systeem Olbertz, dat Bredero's Bouwbedrijf in licentie
had, waren voorzien van een waterafstotende waslaag. Daarnaast had architect Valk
curieuze decoraties toegevoegd in de vorm van profiellijsten en ei-vormig bekroonde
obelisken in beton. De constructieve gebreken van dit systeem manifesteerden zich
al in het eerste jaar na oplevering. De blokken scheurden, de voegen lekten en er was
condensatie-overlast. Daarom werden de vochtdoorlatende wanden reeds in 1925
aan de buitenzijde bedekt met houten rabatdelen, ten koste van de profiellijsten. In
deze opgelapte toestand hebben de Olbertz-woningen nog zestig jaar gefunctioneerd
voordat ze opnieuw werden gerenoveerd.
Vochtproblemen deden zich ook voor bij andere betonwonigen en werden soms
nog verergerd doordat de bewoners, die met grote gezinnen in de kleine kamers
huisden, de ventilatieroosters hadden dichtgemaakt tegen tocht, of door gebrekkige
constructies van lateien boven de ramen waardoor regenwater binnen kon dringen.
Zo werden zachtboardplaten aangebracht tegen de binnenwanden van de woningen
volgens de systemen Winget, Non Plus en Bron (Occident). Roestvorming en
cement-afbrokkeling traden op bij de systemen Bron, Korrelbeton en Non-Plus. Naar
verhouding voldeden de systemen BBB, Dorlonco, Isotherme en Kossel nog het
beste, zeker in de eerste twintig jaar.
Om de problemen van vocht en roest langduriger op te lossen waren in de jaren
'50 serieuzere maatregelen nodig dan de vooroorlogse lapmiddelen. In het geval van
de 54 Korrelbetonwoningen naar ontwerp van Willem Greve was renovatie niet meer
mogelijk. De keuze voor niet-ontijzerde hoogovenslakken bleek fataal; de
roestvorming en afbrokkeling van de betonmuren waren niet meer te stuiten. Nadat
in 1955 een bovenwoning aan de Tuinbouwstraat was ingestort, werden uit voorzorg
ook de overige woningen afgebroken. Wegens de structurele mankementen was
vervanging de enige optie. Maar was het logisch om de witgepleisterde woningen
met gebogen erkers en zwarte teerbanden te vervangen door rechtgelijnde huizenrijen
in schoon metselwerk rondom een driehoekig plein? In materiaal- en kleurgebruik
en detaillering wijken de nieuwe woningen (ontworpen door Woningdienst-architect
D. Veldhorst) sterk af van de oorspronkelijke blokjes. In hoofdvorm (twee bouwlagen
onder plat dak) passen ze echter wel in het algemene concept van een modern
tuindorp.

Zuinige renovaties
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Voor de renovatie van de resterende betonwoningen hanteerde de Woningdienst een
zuinig beleid om de huurprijzen en gemeentelijke uitgaven in de hand te houden.
Renovatie- en individuele huursubsidies bestonden in de jaren '50 nog niet. Het
gevolg was dat de technische verbeteringen weinig respect toonden voor de
karakteristieke details van de oorspronkelijke architectuur. De meeste gevels werden
met een pleister- of bitumineuze laag bekleed, waarachter de opvallende decoraties
in teer verdwenen: de meanderpatronen bij de BBB-woningen van Van Loghem en
de alternerende banden bij de Wingetwoningen van Mulder. De Bron-woningen van
Greiner kregen luifeldaken met groot overstek (60 cm) en bij de ingepakte
Olbertz-woningen werden Valks obelisken verwijderd. Voor collectieve verbeteringen
in de interieurs - zoals douches - had de gemeente geen geld. Wel werden de
achtertuinen gemeenschappelijk verbeterd en van nieuwe schuurtjes voorzien, want
aan de sociale en stedebouwkundige kwaliteiten van het tuindorp werd niet
getwijfeld.3. Dankzij de uitwendige opknapbeurt - meer symptoombestrijding dan
structurele oplossing - konden de woningen weer lange tijd mee.

Bescherming en instandhouding
In 1971 werd de bibliotheek, hoewel uitgevoerd in ontijzerd korrelbeton, wegens
bouwvalligheid gesloten en gestut in afwachting van restauratie. Die liet meer dan
tien jaar op zich wachten en hetzelfde gold voor de betonwoningen. Renovatie werd
bemoeilijkt door de beperkte onderhoudsbudgetten en een serieus respect voor de
bewoners, die samen met de woningen oud (en gebrekkig) waren geworden. Zij
wilden niet verhuizen, noch meer dan dubbelhoge huren betalen na de voorziene
verbouwingen. Inspraak telde zwaar sinds eind jaren '70 de stadsvernieuwing op
gang was gekomen. Bovendien werd - mede onder het motto Bouwen voor de Buurt
- steeds meer de voorkeur gegeven aan verbetering van de bestaande bebouwing in
plaats van sloop en nieuwbouw.
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Terwijl de renovatieplannen werden uitgewerkt, werd in 1982 de kernbebouwing
rondom de Brink van Dick Greiner (winkelwoonhuizen, bibliotheek,
verenigingsgebouw, pergola, toren, opzichtereskantoor en karrenbergplaatsen)
aangewezen als beschermd monument; dit in het kader van het eerste
aanwijzingsprogramma voor de ‘evidente’ of ‘bijzondere monumenten van jongere
bouwkunst’ dat door de desbetreffende Subcommissie van de Monumentenraad in
samenwerking met de RDMZ was opgesteld.4. De monumentenstatus leidde weliswaar
tot een strengere beoordeling van de bouwkundige ingrepen, maar schiep anderzijds
betere financiële voorwaarden voor de instandhouding. Het merendeel der
betonwoningen moest het echter zonder wettelijke bescherming en
monumentensubsidies stellen. Bij voorgaande renovaties hadden zij al veel van de
karakteristieke details verloren en bovendien waren ingrijpende veranderingen nodig
om ze überhaupt te laten voortbestaan, aangezien de woontechnische eisen inmiddels
waren verzwaard. Een groot aantal was destijds opgezet als duplex-woningen, met
de bedoeling om de tijdelijk gesplitste eenheden na de leniging van de woningnood
tot één normale gezinswoning samen te voegen, maar wanneer zou dat moment ooit
aanbreken?
Twee architectenbureaus werden aangetrokken. Onno Greiner kreeg in 1981 de
opdracht tot restauratie en gedeeltelijke herbestemming van de creaties van zijn vader
rondom de Brink. Dick Peek stond voor de moeilijke taak om de overige
betonwoningen te renoveren. In beide gevallen werden de betonnen buitenmuren
gehandhaafd, doch verdikt met isolatiemateriaal en een pleisterlaag en werd dubbele
beglazing aangebracht, meestal ten koste van de karakteristieke

3 Amsterdam, bibliotheek na restauratie en herbestemming; de oorspronkelijke karrenbergplaatsen
aan de Landbouwstraat zijn ‘in stijl’ verbouwd tot buurtcentrum het Brinkhuis naar ontwerp van
Onno Greiner; situatie 1985. Foto RDMZ.

roedenverdeling, die bij vele woningen overigens toch al verwijderd was bij vorige
renovaties. Verder werd door de een deoorspronkelijke vormgeving meer in het oog
gehouden dan door de ander.

Restauratie en renovatie
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Onno Greiner besloot om de korrelbetonmuren van de Brink-bebouwing ‘in te pakken’
en af te werken met een minerale pleisterlaag van een vergelijkbare korrelstructuur
als het origineel. In de aldus met 6 cm verdikte wanden werden de goed bewaard
gebleven houten kozijnen en deuren, gedetailleerd door vader Dick, op dezelfde
dagkant-diepte geplaatst. Voor het grote gevelraam in de bibliotheek was echter een
andere oplossing nodig omdat tijdens de langdurige periode van leegstand en stutting
de oorspronkelijke glas-in-loodvulling was gestolen, evenals van het raam in de
scheidingswand van de leeszaal. De leeszaalramen werden gereconstrueerd aan de
hand van de bewaard gebleven ontwerptekeningen (nu in het NAi), met kleurige
voorstellingen van zeilschepen, zon en sterren onder de belerende spreuk TIMEO
HOMINEM UNIUS LIBRI (hoed u voor degene die slechts één boek heeft gelezen). De
zorgvuldige reconstructie van vorm en beeld sluit echter niet aan op de materiaalkeuze
van een kunststof kozijn, zij het wel met dezelfde kleine roedenverdeling als vroeger.
De bovenwoningen kregen meer ramen in dezelfde stijl. De aangrenzende
karrenbergplaatsen werden verbouwd tot het Brinkhuis. Een nieuw buurtcentrum
was nodig omdat het oorspronkelijke verenigingsgebouw (aan de noordoostzijde van
de Brink, door middel van een betonnen pergola met de bibliotheek was verbonden),
inmiddels als paramedische
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4 Amsterdam, gerenoveerde betonwoningen op de hoek van Duivendrechtselaan en Graanstraat; bij
de Wingetwoningen van J.H. Mulder zijn de horizontale banden alternerend weer gekleurd (nu
donkergrijs), terwijl de BBB-woningen van J.B. van Loghem van geheel nieuwe deuren en kunstwerken
zijn voorzien; situatie 1998. Foto auteur.

5 Amsterdam, gerenoveerde BBB-woningen aan de Graanstraat, met vergrote roedenloze
kunststoframen en dubbelglas en met nieuwe kunstwerken naar ontwerp van Dick Cassée; situatie
1998. Foto auteur.

praktijkruimte in gebruik was genomen, met behoud van de karakteristieke decoraties.
Voor deze bestemmingswijziging werden de garagedeuren vervangen door
onderverdeelde ramen en zijn enkele tussenmuren weggebroken (afb. 3). Alle
tegelpartijen, uitgevoerd in zwart/witte meanderpatronen bij de ingangen, werden
na het aanbrengen van de buitenisolatie teruggebracht.
Dezelfde combinatie van buiten-isolatie en herplaatsing van originele kozijnen
werd toegepast bij de woon/winkelhuizen.5. Recentelijk hebben sommige winkeliers
nieuwe reclame aangebracht aan de gevels, deels in verwante trant als de
oorspronkelijke belettering, deels afwijkend, maar hoe dan ook demonstrerend dat
de buurtwinkels nog steeds in bedrijf zijn.

Keuzen en compromissen
De overige betonwoningen, niet beschermd, werden gerenoveerd door Dick Peet.
Hoewel de oorspronkelijke series per systeem in uiterlijk verschilden en soms ook
naden van blokken of elementen in ongepleisterde gevels lieten zien, besloot Peet
om alle woningen met een minerale pleisterlaag af te werken en naar de vroegere
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verschillen te verwijzen door middel van nieuwe detailleringen in kleur en plasticiteit.
Omdat voorgaande renovaties al eerder de oorspronkelijke architectuur hadden
aangetast en er geen beperkingen waren opgelegd vanuit monumentenzorg, voelde
hij zich vrij om nieuwe keuzen te maken bij de renovatie. Eén daarvan was om meer
de eenheid van het Betondorp als geheel te benadrukken in plaats van de systeemen architect-gebonden verschillen. Tegenwoordig is niet langer zichtbaar welk
betonsysteem is toegepast - al moet gezegd dat bij sommige betonsystemen al van
begin af aan de bouwkundige structuur verhuld was. Daar staat tegenover dat de
woningen de oorspronkelijke afmetingen, hoofdvormen en casco-materialen hebben
behouden. Niettemin valt te twisten over de keuze van hardhouten kozijnen en
thermopane beglazing zonder roeden uit overwegingen van kosten- en
energiebesparing. Ook andere ingrepen zijn discutabel, met name de hernieuwde
detaillering van de elementaire BBB-woningen van van Loghem. De - gedeeltelijk
verlengde - verdiepingramen zijn zorgvuldig ingepast in het uitspringend lijstwerk,
maar knalgele deuren met ronde vensters zijn geplaatst onder nieuwe geometrische
decoraties. Hetzelfde deurtype, in blauw, is toegepast bij de nu voor het eerst
gepleisterde Olbertz-woningen van Valk, die in oorsprong geen enkele gelijkenis
vertoonden met Van Loghems architectuur. Indien niet geaarzeld werd om sommige
deuren en opvallende details elders wel te
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reconstrueren (zoals de ‘zebra-strepen’ bij Mulders Winget-woningen (afb. 4), de
kleurenschema's bij Gratama's Hunkemöller-woningen, de horizontale teergroeven
bij de Bron-woningen van Greiner en de adelaarssculpturen van Adr. Remiëns aan
de Bronwoningen (Veeteeltstraat)), waarom dan niet de meanders en deuren die Van
Loghem had ontworpen? Vooral wegens de opmerkelijke architectonische
detailleringen zijn Van Loghems woningen het meest afgebeeld en juist die zijn
radicaal gewijzigd. De hiertoe uitgenodigde kunstenaars, Harmen Abma
(Schovenstraat) en Dick Cassée (Graanstraat), kregen de opdracht om nieuwe
decoraties te ontwerpen in dezelfde geest als de oorspronkelijke architectuur doch
met een eigentijds karakter. Nu sieren in kleur verlopende vierkanten en horizontale
en verticale blinddruk-reliëfs de BBB-woningen (afb. 5). Een vergelijkbare opdracht
had Norman Dillworth voor de Olbertz-huizen (Sikkelstraat) die immers van hun
obelisken waren ontdaan. Hij ontwierp abstracte stalen sculpturen die bovenaan de
as van de deurpartijen licht boven de daken uitsteken.

Principiële dilemma's
Voor andere kunstopdrachten werd de subsidie ingetrokken. De werkgroep Kunst
in Mokum die de dienst Volkshuisvesting over de kunsttoepassing in Betondorp
adviseerde was daar rouwig om. Onbewust rakelde zij daarmee de oude discussie
over reconstructie en eigentijdse toevoeging bij restauraties, zoals gevoerd door H.P.
Berlage en andere leden van de Rijkscommissie voor de Monumentzorg naar
aanleiding van de door Jan Kalf geformuleerde Grondbeginselen, weer op.6. Op
zichzelf zijn de nieuwe toevoegingen knap ontworpen, maar zij schenden de
herkenbaarheid van de oorspronkelijke creaties van de architecten. Anders dan bij
de oude monumenten zijn van de betonwoningen de meeste ontwerptekeningen
bewaard gebleven, samen met diverse foto-opnamen. Dat gegeven maakt eventuele
reconstructies, mits zorgvuldig uitgevoerd en gebaseerd op degelijke historische
studie, op zijn minst een bespreekbare optie. Anderzijds zijn gebouwen - en zeker
sociale woningbouw - niet bedoeld als museum-objecten; men moet er kunnen wonen,
werken, leven en daarom telkens weer veranderingen kunnen doorvoeren. Modern
comfort moet daartoe met vindingrijkheid, soms ‘op maat’, worden ingebracht. Bij
de grote renovatie van het Betondorp sprak het voor Peek vanzelf dat ook de interieurs
werden betrokken. Bijna alle betonwoningen kregen een douche, moderne
keuken-inrichtingen en centrale verwarming. De bewoners konden kiezen uit twee
of drie indelings-varianten zonder uitbreidingen. Een enkeling wilde helemaal geen
modernisering en creeërde daarmee onbedoeld een soort ‘museumwoning’, al was
het motief voor de non-interventie uitsluitend kostenbesparing en rust. De
Amsterdamse betonwoningen konden betrekkelijk eenvoudig aan de woonwensen
worden aangepast, omdat zij inmiddels minder intensief bewoond werden. Het concept
‘gezinswoning’ was in de loop der tijd verdund tot ‘bejaarden’ - of ‘starterswoning’
voor echtparen zonder kinderen. Juist deze ‘doelgroep-verandering’ bleek van
essentieel belang voor het voortbestaan van de kleine betonwoningen.
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Renovaties in Rotterdam-Zuid
Minimumwoningen voor maximale resultaten
Rotterdam overtrof Amsterdam in het aantal uitgevoerde betonwoningen, maar
experimenteerde met minder systemen. Favoriet waren de monoliete gietbouwmethode
van de Duitse firma Paul Kossel en de Isola-blokken van de Bredase firma Stulemeijer
(IGB). Hoewel de Woningdienst de firma Kossel had gekozen op grond van
inspectiereizen naar Engeland en Duitsland, was naar aanleiding van een raadsmotie
ook Nederlandse firma's een kans geboden om aan de woningbouw-experimenten
mee te doen.
De proefnemingen vonden plaats op de drassige Linkeroever van de Maas, waar
enkele jaren later J.J.P. Ouds beroemde woonwijk de Kiefhoek (1925-29) zou verrijzen
vlakbij het complex Isola II bij Hillesluis. In drie stadia zijn liefst 1300 betonwoningen
en 31 winkels gebouwd nabij het gemeentelijk tuindorp Bloemhof. De wijken zijn
genoemd naar de bouwsystemen en de bouwfasen: Kossel I (1921-22 naar ontwerp
van J. Hulsbosch met 788 woningen), Kossel II (1923-24 met 489 woningen), Isola
I (1921-22 naar ontwerp van J.M. van Hardeveld), Isola II (1923-24) en Korrelbeton
(1930, met 30 woningen naar ontwerp van W. Greve en W. van Tijen).7.
Voor het eerste Kossel-project had de gemeente voorgeschreven dat de aan
Bloemhof grenzende woningen (in casu rondom de Tweede Balsemienstraat) met
een schuin pannen dak zouden worden afgedekt. Dit voorschrift was deels ingegeven
door esthetische overwegingen in verband met de visuele aansluing van de ene wijk
op de andere, waar hoge kappen overheersten, en deels door praktische overwegingen,
met name van het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid, Suze Groenweg (SDAP),
die pleitte voor voldoende droogruimte voor de was. Alle overige betonwoningen
kregen platte daken, wat in de jaren '20 nog een esthetisch omstreden zaak was in
de volkshuisvesting en ook voor problemen bij de hemelwaterafvoer kon zorgen,
maar wel geschikt
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6 Rotterdam, Bloemhof, Kossel-woningen aan de Korenbloemstraat, met op de achtergrond de
puntdakwoningen, beide naar ontwerp van J. Hulsbosch; diverse ramen hebben nog de oorspronkelijke
roedenverdeling, andere zijn al gewijzigd; situatie 1985. Foto auteur.

was voor de betonbouw (afb. 6). Omwille van kostenbesparing waren de funderingen
en bouwvolumes tot een absoluut minimum teruggebracht, evenals in het Amsterdams
Betondorp. De eerste projecten omvatten tweelaags-blokken met één en
tweegezinswoningen. Voor de tweede serie waren de budgetten nog meer gekort,
zodat ook drie lagen hoge etagewoningen werden gebouwd (onder andere aan de H.
Croesinckstraat bij Hillesluis), zonder verzwaarde fundering. Het aantal slaapkamers
varieerde van twee tot vier (voornamelijk drie, in verband met de toenmalige
woningvoorschriften waarin gescheiden slaapkamers voor jongens, meisjes en ouders
werden vereist). Gangen werden achterwege gelaten om ruimte te sparen voor bedden.
Wel werden vaste kasten ingebouwd en balkons aangebracht aan de achterzijde van
de bovenwoningen voor kolenberging en het drogen van de was (de benedenwoningen
hadden de beschikking over een kleine achtertuin).

Radicale ingrepen
Toen de voortvarende stadsvernieuwing rond 1980 de wijken van Rotterdam-Zuid
bereikte, kwam juist een hernieuwde belangstelling op voor de architectonische
kwaliteiten van de vroege beton-experimenten. Dit resulteerde in pleidooien voor
behoud in plaats van afbraak, wat het aanvankelijke voornemen was. Maar anders
dan in Amsterdam, waar de betrekkelijk geringe verhuisbewegingen en
woning-afmetingen van Betondorp gehandhaafd bleven, besloot de Rotterdamse
Woningdienst dat de betonwoningen - hoewel oorspronkelijk bedoeld voor bewoning
door gehele gezinnen - nu te klein waren geworden. Zowel het volkshuisvestingsbeleid
als de bevolkingssamenstelling toonden in Rotterdam een grote dynamiek.8. Zo waren
op Zuid inmiddels veel immigranten-families komen wonen (veelal van mediterrane
afkomst en kroostrijk), voor wie de lage huren aantrekkelijk waren. Paradoxaal
genoeg was het noodzakelijk om de woningen ingrijpend te veranderen teneinde een
handhaving van de oorspronkelijke bestemming mogelijk te maken. Aldus werden
in de jaren '80 de meeste woningen vergroot, door uitbreidingen aan de achterzijde,
of in het geval van Kossel II, door samenvoeging van twee woningen tot één, naar
ontwerp van Rob van der Heiden (van het architectenbureau Peters en Boogers).
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Tegelijkertijd werd een nieuwe buitenisolatie aangebracht, samen met een eigentijdse
kleurige afwerking, terwijl het interieur van modern comfort werd voorzien.
Omstreeks 1990 kwamen de tegengestelde belangen van volkshuisvesting en
monumentenzorg het scherpst aan het licht. Enerzijds werden de betonwoningen
beschermd als gemeentelijk monument, anderzijds werden de ingrepen voor
woningverbetering nog radicaler dan tevoren. Het hart van Kossel I, met de puntdaken
en kleurige tegellambrizeringen, werd geheel gereconstrueerd; dat wil zeggen volledig
nieuw opgetrokken met moderne materialen naar oude vormen (afb. 7). Enkele
aangrenzende blokken werden wegens de slechte fundering vervangen door
onmiskenbaar eigentijds ogende nieuwbouw-blokken. Deze waren ontworpen door
drie verschillende architectenbureaus (DKV, A3, Rob Boekraad), die meer of minder
respect toonden voor de specifieke kwaliteiten van de resterende onderdelen van de
experimentele woningwijk wat betreft concept,
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7 Rotterdam, Kossel-woningen na renovatie, waarbij de hoofdvorm is behouden, maar detaillering
en materiaalgebruik grotendeels zijn gewijzigd; situatie 1995. Foto auteur.

vorm, materialen, kleuren, en details, binnen de smalle marges van de gemeentelijke
voorwaarden en financiën.9.

Kleurherstel en isolatie
Hoe verrassend anders is de renovatie van de 129 betonwoningen van Isola I aan de
West-Pietermanstraat en omgeving, door architect Jaap Franso (die ook Jan Wils'
Papaverhof in Den Haag heeft gerestaureerd). De oorspronkelijke scheppingen van
Jan van Hardeveld, gekenmerkt door subtiele plasticiteit en opvallende kleurbanden,
was in diverse toonaangevende tijdschriften als De Stijl en L'Architecture vivante
geroemd om de moderniteit van de architectuur, die waarachtig innoverend was in
zowel ex- als interieur. Later werden de woningen echter herhaaldelijk gewijzigd
wegens aanhoudende klachten over vocht- en geluidsoverlast en andere technische
gebreken. Deze problemen waren deels veroorzaakt door de sterke bezuinigingen en
de onprofessionele uitvoering bij de bouw (waarvoor ondermeer werkloze
sigarenmakers en andere ongeschoolde bouwvak-arbeiders waren aangetrokken),
maar vereisten wel een goede oplossing, die behalve aan de hedendaagse woon-eisen
ook recht zou doen aan de oorspronkelijke architectuur.
Daarom maakte Franso eerst een grondige analyse van de architectonische en
technische kenmerken voordat hij enig renovatie-ontwerp maakte. Hij ontdekte dat
Van Hardeveld vernieuwende constructieve details had aangebracht, zoals dragende
binnenmuren evenwijdig aan de gevel, op de binnenspouwmuur opgelegde
draagbalken en driehoekige betonblokken voor de regenpijpen. Bij de plattegronden
waren de alcoven uitgebannen, een verschijnsel dat in Amsterdam al in 1905 was
verboden maar in Rotterdam onder druk van de particuliere bouwondernemers tot
1937 werd toegestaan. Bovendien waren bij de typen II en III de woonkamers centraal
gesitueerd als enig verwarmde ruimte waaromheen de keuken en de slaapkamers
waren gegroepeerd. Door ingenieuze ingrepen wist Franso de kleine binnenruimten
opnieuw in te delen om afzonderlijke slaap- en badkamers te verkrijgen. Bij de
benedenwoningen van de typen II en V voegde hij aan de achterzijde kleine
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uitbreidingen toe die de op vierkante kolommen steunende balkons van de
bovenwoningen intact lieten. Aan beide zijden van de betonmuren werden
isolatielagen aangebracht; uitwendig tegen inwatering en inwendig - ondanks de
kleine binnenmaten der kamers - tegen de gehorigheid. Voor de finishing touch van
de façades reconstrueerde Franso de oorspronkelijke kleurenschema's op grond van
historisch kleuronderzoek (afb. 8, pag. 197). De nu weer in het oog springende
oranjebruine plinten en zwarte banden tussen de bovenramen zijn gebaseerd op
schriftelijke en fysieke bronnen: contemporaine beschrijvingen, oorspronkelijke
ontwerptekeningen, de omslag van de Isola-brochure en aangetroffen verfresten op
de Isolablokken.10.

Modernisering en vernieuwing
In schril contrast met deze zorgvuldige restauratie staan de ingrijpende renovaties
van het drie lagen hoge Isola II-complex te Hillesluis dat is aangelegd rondom een
driehoekige binnenhof met gemeenschappelijke

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

126

9 Rotterdam, het drie lagen hoge Isola II-complex aan de H. Croesinckstraat na renovatie omstreeks
1980, waarbij ‘moderne’ kleuren zijn aangebracht en de ingangspartijen zijn gemoderniseerd;
inmiddels zijn alle woningen van een witte pleisterlaag voorzien. Foto Ypie Attema.

binnentuin en aansluitende privé-tuinen. Hier zijn omstreeks 1980 de ingangspartijen
vernieuwd en de gevels gepleisterd en afgewerkt met frisse, doch onhistorische
kleuren (afb. 9). Op zichzelf is het aanbrengen van kleur en moderniseringen een
gangbare renovatie-praktijk, die best te verdedigen valt, maar die ver afstaat van de
restauratieopvattingen omtrent authenticiteit. Bovendien had de renovatie tot doel
om de woningen weer een nieuwe levenscyclus te geven. Of die nog lang door zal
gaan, is momenteel de vraag. De woningen zijn zwak gefundeerd en vertonen scheuren
en verzakkingen - gebreken die wel herstelbaar zijn maar ook veel geld kosten.
Behouden of vervangen is nu het grote dilemma. Vanuit oogpunt van monumentenzorg
verdient dit complex zonder meer behoud. Voor Rotterdam, door de oorlogsschade
toch al niet gezegend met een rijk monumentenbezit en sterk gewend aan
moderniserende stadsvernieuwing, is het in deze tijd van herstructurering en
bezuiniging op cultuurwaarden niet eenvoudig om zorg te dragen voor het recente
erfgoed van de sociale woningbouw. Maar deze gemeente kan op deze erfenis even
trots zijn als haar eeuwige rivaal Amsterdam. Is het herstel van Van Doesburgs
opvallende kleuren in de ‘Papegaaienbuurt’ van Drachten of bij Wils' Papaverhof
niet genoeg, dan kunnen beide steden zich laten inspireren door de recente restauraties
van buitenlandse woningbouwcomplexen uit het interbellum, zoals in Berlijn,
Maagdenburg en Deurne.11. Historisch kleuronderzoek en internationale
kennisuitwisseling beginnen nu ook door te dringen tot het domein der
volkshuisvestings-monumenten.12. Hopelijk zal Rotterdam zich hierbij aansluiten.

Blijvende innovatie
Al met al hebben de Nederlandse beton-experimenten geen expiratiedatum voor
architecten en monumentenzorgers. Veeleer zijn zij een bron van inspiratie om een
interessant aandeel van het jongere erfgoed te revitaliseren. Uit het brede scala aan
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mogelijkheden van reparatie, restauratie, reconstructie, renovatie en radicale
vernieuwing blijkt vaak een gemengde keuze te zijn gemaakt. Sommige uitkomsten
roepen gemengde reacties op wanneer men de oorspronkelijke architectuur-beelden
in gedachten heeft, omdat de renovaties hiervan wel sterk afwijken. Aan de andere
kant zijn bepaalde dilemma's niet te vermijden en moeten de woningen zoveel
mogelijk als woningen kunnen blijven functioneren, echter niet
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tot elke prijs. Soms is het beter om deze voor een andere doelgroep te bestemmen
om zodoende nog zoveel mogelijk van de oorspronkelijke architectuur te kunnen
bewaren dan om koste wat het kost vast te houden aan het concept van de
‘gezinswoningen’, die daarvoor naar de huidige maatstaven inderdaad te klein zijn
geworden. Wat de gevolgen zijn van laatstgenoemde keuze laten Ouds monumenten
in de Kiefhoek en in Hoek van Holland zien. Ondanks serieuze pogingen om een
compromis te vinden tussen de verschillende belangen, is de materiële authenticiteit
vrijwel geheel verdwenen. In het geval van de Bergpolderflat te Rotterdam (1933-34,
W. van Tijen e.a.) is tenminste het exterieur nog behouden gebleven, maar was
wijziging van de uitgekiende plattegronden voor dag- en nachtgebruik daarvoor het
noodzakelijk offer. Het restaureren van sociale woningbouwmonumenten is balanceren
op het scherpst van de snede tussen authenticiteit, moderniteit en rentabiliteit en
slechts weinigen verstaan de kunst om tussen al deze klippen door te laveren. Daarom
is het van belang om zich opnieuw te bezinnen op de Grondbeginselen, opgesteld
vlak vóór de bouw van alle bekende woningbouwcomplexen, deze zonodig te herzien
voor de jongste monumenten en alle beheerders en architecten aan te sporen om de
cultuurhistorische waarden niet te zeer door de economische waarden te laten
overheersen.
Tegenwoordig worden de 20ste-eeuwse woningbouw-complexen in Nederland,
zowel van voor als na de Tweede Wereldoorlog, meer en meer bedreigd door een
verzakelijkte volkshuisvestingspolitiek. De huidige herstructureringsplannen voorzien
steeds vaker in nieuwbouw van koopwoningen voor midden- en hogere klasse ten
koste van de bestaande huurwoningen voor de minder goed betaalde
bevolkingsgroepen. Lang niet alle woningbouwcomplexen verdienen behoud, maar
sommige bijzondere projecten zijn zorgvuldige restauratie waard, zoals de vroege
betondorpen. Daarom staan monumentenzorg en volkshuisvesting nu voor de
gezamenlijke uitdaging om de bijzondere waarden van dit architectuuren
sociaalhistorisch erfgoed te bewaren. Ook historisch geworden innovaties vragen
om een blijvende integratie in het veranderend leefmilieu.

Eindnoten:
1. Zie voor achtergrond en ontwikkeling: M.C. Kuipers, Bouwen in beton, experimenten in de
volkshuisvesting voor 1940, 's-Gravenhage 1987.
2. Zie H.T. Siraa, Een miljoen woningen, Den Haag 1987 en N. de Vreeze, Woningbouw en
kwaliteit, inspiratie en ambitie, Almere 1988.
3. Zie A. Bocanet, Tj. Boersma en L. Hermans, Betondorp gebouw/verbouwd 1923-1987,
Amsterdam 1987; F. van de Laar, Zeg nou zelf, dit is toch het mooiste plekje van heel Betondorp?,
Amsterdam 1988, en noot 1.
4. Zie M.C. Kuipers, ‘Een weerbarstig onderzoeksveld ontgonnen’, in: Monumenten van een
nieuwe tijd, Jaarboek Monumentenzorg 1994, Zwolle/Zeist 1994, p. 12-13.
5. Zie noot 4.
6. Zie Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van
oude bouwwerken. Met inleiding door J. Kalf. Uitgegeven door den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, Leiden 1917;

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

7.
8.
9.

10.

11.

12.

W.F. Denslagen, Omstreden herstel, kritiek op het restaureren van monumenten, 's-Gravenhage
1987; C. Peeters, ‘Een oud verlangen naar het nieuwe’, Jaarboek Monumentenzorg 1991,
Zwolle/Zeist 1991, p.8-25; noot 4.
Zie noot 1 en Tuindorp in beton, bouwexperimenten op Zuid, 1921-1929, Rotterdam 1989.
Zie Stadsvernieuwingsplan Hillesluis, Rotterdam 1983 en noot 7.
Zie H. Baaij en J. Oudenaarden, Monumenten uit Rotterdam, Rotterdam 1992, p. 58-63; Eerste
Rotterdamse Monumentenatlas, Rotterdam 1992; J. Duursma, ‘De Kossel gered?’, De Architect,
maart 1991, p. 94-98.
Hierbij dank ik Jaap Franso, actief lid van de Nederlandse DOCOMOMO-werkgroep, voor zijn
ruimhartig verstrekte en gedetailleerde informatie over de uitgevoerde restauratie, waartoe hij
tevens gebruik maakte van de recente ervaringen met de kleurreconstructies bij de experimentele
Siedlungen in Berlijn.
Zie V. Freijser e.a., De stijl van Jan Wils, restauratie van de Papaverhof, Den Haag 1989
(VOM-reeks 1989 nr. 4); F. Feddes, Zo goed als nieuw, esthetiek en particuliere
woningverbetering, Amsterdam 1991, p. 66-77;
W. Brenne (e.a.), Siedlunge der zwanziger Jahre - heute, vier Berliner Großsiedlunge 1924-1984, Berlijn 1985; M. Debruyn, ‘Kleuren in de Unitaswijk (1923/1932-1998)’,
Monumenten en Landschappen 17/4, juli-augustus 1998, p.37-68.
Daarom zal de internationale organisatie DOCOMOMO voorjaar 2000 te Leuven een
internationaal seminar organiseren over kleurgebruik in moderne monumenten.
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I. Finaly
Kazernes onder vuur!
Typologische kenmerken als basis voor instandhouding en herinrichting
van kazernes
Als kazernes worden afgestoten volgt sloop of hergebruik van de gebouwen
en herinrichting van de terreinen. Hergebruik van het hoofdgebouw leidt
in de volksmond al gauw tot het predikaat ‘succesvolle herbestemming’,
maar de herinrichting van het terrein doet slechts zelden recht aan de
wezenlijke stedenbouwkundige karakteristieken van de vroegere kazerne.
Dat kan beter.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de bestuurlijke en
ontwerpinhoudelijke principes die ten grondslag zouden moeten liggen
aan een cultuurhistorisch verantwoorde herinrichting van kazernes. Tevens
is bekeken welke kazernes het meest in hun wezenlijke kenmerken worden
bedreigd; deze blijken nauwkeurig getypeerd te kunnen worden.

Afstoting van kazernes
In het kader van de herstructurering en inkrimping van de krijgsmacht worden door
het Ministerie van Defensie sinds 1988 veel landmachtkazeres afgestoten. In totaal
zal ongeveer de helft van alle 120 landmachtkazernes overtollig en afgestoten
worden.1. De oude militaire enclaves komen dan vrij voor andere functies. Het proces
van afstoting en herbestemming wordt gekenmerkt door een bestuurlijk traject dat
de afstoting, overdracht van beheer, verkoop, grondpolitiek en bestemmingswijziging
behelst en een ontwerpinhoudelijk traject dat betrekking heeft op de verschijningsvorm
waarmee de nieuwe bestemming gepaard zal gaan.

Herbestemming
Uit een planologisch onderzoek naar herbestemming van militaire terreinen blijkt
dat bij het zoeken naar een nieuwe bestemming doorgaans goed op de specifieke
context van het militaire terrein wordt gelet.2. Ten opzichte van de ruimtelijke en
milieukundige aspecten wegen de economische belangen echter vaak erg zwaar, zo
niet te zwaar, mee. Daardoor wordt de inhoudelijk optimale bestemming niet altijd
gerealiseerd. Met name bij herbestemming van militaire terreinen die aan de rand
van de bebouwde kom liggen, worden door de stedelijke druk vaak te intensieve
stedelijke bestemmingen (woningbouw, grootschalige instellingen) gerealiseerd.
Ook bij de afstoting van kazernes in het buitengebied is het realiseren van de optimale
bestemming geen sinecure. De afstoting en verkoop van een kazerne die midden in
het Centraal Veluws Natuurgebied stelt de verkoper (de Dienst der Domeinen van
het ministerie van Financiën) voor een groot probleem: ruimtelijk gezien zou dit
terrein het beste terug bestemd kunnen worden tot natuurgebied, hetgeen ook aansluit
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bij het rijksbeleid van VROM en LNV, maar voor Financiën betekent zo'n verkoop
een enorme strop.
Vanuit een oogpunt van ruimtelijk kwaliteitsbeleid zou de
herbestemmingsprocedure geoptimaliseerd kunnen worden indien eerst de meest
gewenste herbestemming wordt bepaald, vervolgens de definitieve taxatiewaarde en
daarna pas de verkoop plaatsvindt. Idealiter zou, vanuit een oogpunt van ruimtelijk
kwaliteitsbeleid, verkoop slechts moeten plaatsvinden aan degene die met zijn
ontwikkelingsvisie en ontwerp de beste invulling geeft aan de gewenste nieuwe
bestemming.

Sloop of instandhouding?
Om een afgewogen besluit te kunnen nemen over sloop of (gedeeltelijke)
instandhouding van een kazerne is het van evident belang dat de gemeentelijke
overheid weet welke kwaliteiten de kazerne heeft. De cultuurhistorische waardering
van kazernes
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1 Typologie van kazernes en hun erfindeling. Tekening auteur, 1994.
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richt zich meestal alleen op de architectuurhistorische kwaliteiten van de aanwezige
gebouwen. Dat een kazerne ook specifieke open ruimtes heeft, wordt vaak
onvoldoende beseft. Herkenning van de stedenbouwkundige waarden is de eerste
stap in het proces naar erkenning en behoud. Om de waarden te kunnen herkennen
is kennis nodig van de kazernebouw door de eeuwen heen. Op grond van typologische
kenmerken blijken bepaalde kazernes kwetsbaarder dan andere.

De ontwerp-inhoudelijke kenmerken van kazernes: een typologie
Bij bestudering van het kazerne-ontwerp door de eeuwen blijkt dat kazernes qua
locatie, ruimtelijke indeling van het erf en architectonische opzet in bepaalde
categorieën kunnen worden ingedeeld. Een analyse van de Nederlandse kazernebouw
van 1730 tot 1980 levert een typologie op waarin ongeveer acht verschillende types
zijn te onderscheiden (afb. 1), elk met hun eigen historisch-geografische,
stedenbouwkundige, architectonische en ideologische kenmerken.3.
Vanaf ongeveer 1730 zijn in Nederland incidenteel kazernes gebouwd, maar pas
vanaf 1815 nam de kazernebouw een grote vlucht. In 1815 werd immers de
dienstplicht ingevoerd en moesten ook in vredestijd vele duizenden militairen
permanent gehuisvest worden. Steeds terugkerende, dus wezenlijke, kenmerken van
kazernes zijn: het naar binnen gerichte karakter van de kazerne in zijn omgeving
(enclavekarakter), gebouw(en) voor de logiesfunctie, de aanwezigheid van een
appèlplaats en een vlaggenmast.

Massalegering
Tussen ca. 1730 en 1900 is er sprake van massalegering, waarbij alle functies zijn
ondergebracht in één gebouw. De kazernes zijn gelokaliseerd binnen de oude
vestingwallen van steden en later ‘op de ontmantelde bolwerken’ (afb. 2). De
gebouwvorm ontwikkelde zich naar Frans voorbeeld van lineair gebouw via carré
naar U-vorm en ‘lineair met achtervleugels’. De omvang van het eigen erf is beperkt
tot de oppervlakte van het gebouw plus de appèlplaats en beslaat 0,5 tot ca. 8 ha. De
architectuur moest orde, regelmaat en gezag uitstralen, de stijl was in de 19de eeuw
gerelateerd aan de bouwstijl van de overige overheidsarchitectuur.
- Type I ‘lineair’ (1730-1820)
De kazernes zijn binnen de vestingwerken gesitueerd. De gebouwvorm is een
lineair blok., in de 18de eeuw met ontsluitingen via een portiek-etage-systeem, in de
19de eeuw door middel van lange corridors. De
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2 Situering van de kazernetypes in de stedelijke of landelijke omgeving. Tekening auteur, 1999.

omvang van het erf is ca. 0,5 tot 3 ha. De architectuurstijl in de 18de eeuw is sober
ambachtelijk-traditionalistisch, in de 19de eeuw neo-classicistisch.
Voorbeelden zijn de inmiddels gesloopte kazerne Het Grote Blok (1730) te Venlo
en de Oranje Nassaukazerne (1813, zie ook afb. 5) te Amsterdam.
- Type II ‘carré’ (1820-1870)
Ook deze kazernes lagen binnen de vestingwerken. De carré-vormige gebouwen
hadden een binnenplaats voor exercitie en parade. Ontsluiting van de ruimtes
geschiedde middels lange middencorridors of gangen langs de binnengevel. De
omvang erf bedroeg ca. 1 tot 3 ha. De architectuurstijl was neoclassicistisch of
waterstaatsstijl. Voorbeelden zijn de Cavaleriekazerne aan de Sarphatistraat (1840)
te Amsterdam en de Frederikkazerne (1829, herbouwd ca.1861) te Leeuwarden.
- Type III ‘U-vormig’ en type IV ‘lineair met achtervleugels’ (1875-ca.1900)
De situering was op de ontmantelde bolwerken of vlak daarbuiten. Omdat de
carrévorm uit hygiënisch oogpunt nogal wat nadelen had, werd de gebouwvorm naar Frans voorbeeld - weer opengebroken. Het Franse ‘type du Genie’ bestond uit
lineaire gebouwen en variaties op de het lineaire gebouw, waarbij de logiesfunctie
werd ondergebracht in vleugels. Het erf werd wat groter: ca. 3 tot 8 ha. De architectuur
toont de neo-stijlen en het eclecticisme. Voorbeelden zijn de voormalige
Knoopkazerne (1882, type III) te Utrecht in neo-renaissancestijl; de Ripperdakazerne
(1888, type IV, zie ook afb. 8) te Haarlem in neo-barokstijl; de Chassékazerne
(1892-1899, type IV) te Breda in neo-gotische stijl; de
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Maurits- en Johan Willem Frisokazere (1904, type IV) te Ede in eclectische stijl. Bij
type IV wordt ook de opzet van hoofdgebouw met enkele bijgebouwen waargenomen,
maar van een doelmatig doorgevoerde functiescheiding is nog geen sprake.

Paviljoenbouw
Rond de eeuwwisseling doet de paviljoenbouw zijn intrede in het kazerne-ontwerp,
waarbij de diverse functies worden ondergebracht in verschillende gebouwen voor
onder andere de logiesfunctie, burelen, keuken, eetzalen, magazijnen, materieel,
ontspanningsgebouw, et cetera (zie ook afb. 1). Het benodigde erf wordt daardoor en door het omvangrijker wordende materieel - groter. De logiesgebouwen zijn
gegroepeerd aan de appèlplaats. Verschillende verkeersroutes voeren naar de overige
paviljoens. De oefenterreinen liggen meestal buiten het eigen erf. De kazernes worden
vanaf omstreeks 1900 gesitueerd buiten de oude vestingwerken, namelijk op de
vroegere schootsvelden of juist daarbuiten (zie ook afb. 2). Wat vormgeving betreft
moest een kazerne niet alleen gezag, orde en regelmaat, maar ook functionaliteit
uitstralen.
- Type V ‘overgangstype’ (ca. 1905)
De situering is buiten de oude vestingwerken. De hoofdgebouwen worden gevormd
door H-vormige logies- annex bureelgebouwen die worden gecompleteerd door
enkele bijgebouwen voor sanitaire voorzieningen, opslag, eetzalen en keukens.
Voorbeelden zijn de uit 1907 daterende Arthur Kool- en Van Essenkazerne te Ede
(voor veldartillerie), gebouwd in chaletachtige bouwtrant.
- Type VI ‘vooroorlogse paviljoenbouw’
Vanaf 1910 worden kazernes meestal op de oude schootsvelden of juist daarbuiten
gebouwd. De omvang van het erf bedraagt ca. 8 tot 12 ha. De noodzaak tot
paviljoenbouw wordt fraai verwoord door genieofficier W.M. Dudok, de latere
stadsarchitect van Hilversum, die naar aanleiding van de bouw van de
Kromhoutkazerne te Utrecht (1910) schreef: ‘De massabouw is wel meer
monumentaal, maar door de groote verscheidenheid der onderdeelen van een
kazernement is daarmede nooit een architectuur te verkrijgen van orde en regelmaat.
Er is geen samenhang mogelijk tusschen plattegronden en gevels, zoodat aan de
gebouwen een onlogische opzet moet worden gegeven, waarbij concessies zijn te
doen, welke naar onze moderne opvatting niet in overeenstemming zijn met de
artistieke moraal. Door den paviljoenbouw wordt een overzichtelijke en systematische
organisatie juist getypeerd. De karakteristieke samenstelling van het leger moet ook
in de kazerneering spreken in een overzichtelijk gebouwencomplex, waarvan de kern
gevormd wordt door hoogst eenvoudige logiesgebouwen, goed begrepen
baksteenbouw, door de grootsche werking der vlakke muren getuigend van frischheid
en kracht. Het element der herhaling geeft ernst en waardigheid; de bijgebouwen
zorgen door hun vrijere architectuur voor voldoende afwisseling. Bovendien is de
kunst van den paviljoenbouw een stedebouwkunst in het klein, waarbij de stedebouwer
tevens de gebouwenarchitectuur beheerscht’.4. De architectuur van de
paviljoenbouw-kazernes is opgetrokken in functionalistische baksteenbouw. De
bouwstijl varieert van traditioneel, zoals de Trip van Zoudtlandtkazerne (1912) te
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Breda en de Tapijnkazerne (1916) te Maastricht, de Isabellakazerne (1917) te Den
Bosch tot rationalistisch, zoals bij de imposante Prins Hendrikkazerne (1909) te
Nijmegen. Kazernes uit de jaren '30 zijn gebouwd in een Delftse Schoolachtige stijl.
Voorbeelden hiervan zijn de 16 grensbataljonkazernes uit 1938-1939, ook wel
‘Boost-kazernes’ genoemd (naar hun ontwerper, kapitein der genie A.G. Boost),
waaronder de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren, de Generaal De Bonskazerne
te Grave, De Constant Rebecquekazerne te Eindhoven, de Cort. Heyligerskazerne
te Bergen op Zoom en de Ernst Casimirkazerne te Roermond (zie ook afb. 9).5. Tijdens
de Duitse bezetting worden onder andere in het buitengebied paviljoenbouwkazernes
in een onopvallende boerderijachtige stijl gebouwd, zodat deze bij luchtaanvallen
niet als kazernes herkenbaar zouden zijn, bijvoorbeeld Kamp Vught (de latere
Lunetten- en Van Brederodekazerne) en Kamp Stroe (de latere Majoor
Mulderkazerne).
- Type VII ‘na-oorlogse paviljoenbouw’
De na-oorlogse paviljoenbouwkazernes worden ‘verbannen’ naar het buitengebied;
dit mede in verband met de behoefte aan steeds grotere oefenterreinen als gevolg
van nieuw materieel en nieuwe oefenmethodes. Het erf varieert van omvang van 20
tot ca. 50 ha. De stedenbouwkundige opzet is zuiver functionalistisch. De architectuur
is sober en is gebaseerd op de principes van het Nieuwe Bouwen. De gebouwen zijn
opgetrokken in glas, beton en hout. Voorbeelden zijn de Luitenant-kolonel
Tonnetkazerne in 't Harde, de Generaal Winkelmankazerne te Nunspeet, de Generaal
Spoorkazerne te Ermelo en de Koningin Wilhelminakazerne te Ossendrecht (alle
gebouwd tussen 1951 en 1953).
- Type VIII ‘bungalowtype’
Omstreeks 1980 ten slotte wordt in het buitengebied bij Garderen de
Generaal-majoor Kootkazerne gebouwd in een ‘bungalowachtige’ stijl, waarbij
hygiëne en privacy van de soldaat als individu voorop stonden. Vele kleine
logiespaviljoens werden als bungalows aan elkaar geschakeld.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

132

3 De carrévormige Frederikkazerne (1861) te Leeuwarden is in 1983 herbestemd tot 200
wooneenheden. De nieuwe ontsluitingen via galerijen werden aan de binnenplaats aangebracht. Voor
het overige bleef de voormalige appèlplaats open. Foto Aerophoto Eelde, 1991.

Wezenlijke kenmerken van alle kazernes
De kern, het bestaansrecht, van elke kazerne wordt gevormd door de gebouwen voor
de logiesfunctie. Dit betekent dat bij de kazernes voor massalegering (type I t/m IV)
het hoofdgebouw typologisch het belangrijkste is, bij paviljoenbouw (type V t/m
VIII) de verschillende logiesgebouwen. Voorts bevat elke kazerne minstens één
specifieke open ruimte, namelijk de appèlplaats plus een vlaggenmast. De vlag diende
vanaf de appèlplaats en voorts vanuit zoveel mogelijk burelen zichtbaar te zijn.
Ideologisch gezien kan elke kazerne worden getypeerd als een enclave in zijn
omgeving: een ruimtelijke eenheid met een naar binnen gericht karakter. Dit karakter
wordt geaccentueerd door de ligging op een erf dat omheind wordt door een muur
of robuust hekwerk. Een kazerne moet naar buiten orde, regelmaat, gezag (19de
eeuw) en functionaliteit (20ste eeuw) uitstralen.

Welke kazernes geven bij herbestemming en herinrichting nu de
problemen?
De lineaire en carré-vormige kazernes: veel mogelijkheden, overzichtelijke
problemen
Deze kazernes (type I en II) liggen in de stad en zijn in veel gevallen reeds
herbestemd. Het gaat hier om massalegeringsgebouwen op een relatief klein erf. Zeer
geslaagde voorbeelden van herbestemming met behoud van gebouwen en open
ruimtes zijn de carrévormige Koudenhornkazerne in Haarlem die werd
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4 De cavaleriekazerne aan de Sarphatistraat (ca.1840) te Amsterdam werd in 1992 verbouwd tot
Rijksacademie voor de Beeldende Kunsten. Door de invulling met op poten geplaatste nieuwbouw
heeft de ruimtebeleving van de voormalige appèlplaats zwaar aan kwaliteit ingeboet. Foto KLM
Aerocarto Arnhem, 1992.

herbestemd tot politiebureau en de Frederikkazerne in Leeuwarden die in 1983 werd
herbestemd tot woningbouw (afb. 3). Naar ontwerp van de coöperatieve
architectenwerkplaats te Groningen werd het kazernegebouw geschikt gemaakt voor
200 wooneenheden, waarbij tegen de gevels van de binnenplaats de
galerijontsluitingen annex balkons werden aangebracht. De vroegere appèlplaats
bleef gehandhaafd en de galerijen verduidelijken de nieuwe functie en betekenen
een verlevendiging. De herbestemming van de Cavaleriekazerne in Amsterdam tot
Rijksacademie van Beeldende Kunsten is slechts gedeeltelijk geslaagd (afb. 4). De
oorspronkelijke gebouwen (carré en manege) zijn behouden en hergebruikt als
kantoor- en atelierruimtes. De architect, Koen van Velsen, heeft getracht de
binnenplaats te handhaven door de nieuwe bebouwing op poten te zetten, maar
ondanks deze poging heeft de ruimtebeleving van de voormalige appèlplaats zwaar
aan omvang en kwaliteit ingeboet.
De lineaire Oranje Nassaukazerne in Amsterdam biedt een geslaagd voorbeeld
van hergebruik van een enorm kazernegebouw. Het gebouw werd naar ontwerp van
architectenbureau J. van Stigt geschikt gemaakt voor kantoor- en woondoeleinden.
Maar bij de herinrichting van het terrein, onder supervisie van architectenbureau
PRO, is te weinig rekening gehouden met de wezenlijke stedenbouwkundige
karakteristieken (afb. 5). De toevoeging van enkele nieuwe woontorens op de
voormalige appèlplaats is acceptabel: de situering en vormgeving zijn zorgvuldig
gekozen. De nadere invulling met middelhoogbouw in de vorm van een banaanvormig
gebouw, middel-
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5 Herinrichting van het kazerneterrein van de lineaire Oranje Nassaukazerne (1813) te Amsterdam.
Op de appèlplaats werden woontorens geprojecteerd plus carré- en banaanvormige middelhoogbouw.
Door de situering van de middelhoogbouw is de ruimtewerking van de voormalige appèlplaats onnodig
verkleind en worden belangrijke doorzichten geblokkeerd. Foto KLM Aerocarto Arnhem, 1992.

hoogbouw tussen drie woontorens en een U-vormige middelhoogbouw achter deze
drie woontorens is echter te betreuren, omdat de openheid van de appèlplaats hierdoor
nodeloos verkleind wordt en waardevolle zichtlijnen geblokkeerd worden.

U-vormige kazernes en ‘lineaire met achtervleugels’: waakzaamheid geboden
De kazernes (type III en IV) lagen in de oude schootsvelden of juist daarbuiten en
zijn in de loop der tijd vrijwel allemaal in het stedelijk weefsel en binnen de bebouwde
kom komen te liggen. Het zijn locaties waarvoor menig ontwikkelaar in de rij wil
staan. De architectuurhistorische waarde van de

6 Erfindeling van de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort (1880) vóór herbestemming. Detail
Krijgsspelkaart van Amersfoort e.o., 1911, schaal 1:10.000. Facsimile Stichting Vijverberg Naarden
1996.

grote, imposante hoofdgebouwen wordt door velen onderkend en de hoofdgebouwen
worden dan ook zelden gesloopt. Bij herinrichtingsontwerpen blijken vooral de
eventueel aanwezige bijgebouwen en specifieke open ruimtes kwetsbaar te zijn, zoals
de appèlplaats en oorspronkelijke verkeersroutes. Een voorbeeld van een reeds
herbestemde kazerne van type IV is de Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort
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(afb. 6). In het oorspronkelijk ontwerp lagen de vier hoofdgebouwen met
achtervleugels rondom een enorme appèl- en exercitieplaats. Bij de herbestemming
tot woningbouw zijn van de vier hoofdgebouwen de achtervleugels (de logiesvleugels)
geamputeerd. Voorts vereiste de exploitatie een verdere invulling van het terrein.
Behalve de

7 Erfindeling ná herbestemming. De achtervleugels zijn van de hoofdgebouwen geamputeerd; de
voormalige appèl- en exercitieplaats is voor de helft bebouwd met laagbouw waardoor de
ruimtewerking fiks is aangetast. Topografische kaart Amersfoort 1:10.000, Wolters-Noordhoff, 1990.
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open ruimtes achter de vier hoofdgebouwen heeft men ook de helft van de appèlplaats
ingevuld met laagbouw (afb. 7). Enkele woontorens hadden hier ruimtelijk gezien
een veel betere inpassing kunnen bewerkstelligen. In het kader van de herbestemming
van het militaire terrein van de Chassé- en Kloosterkazerne in Breda is een
ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Opmerkelijk is dat slechts in één van de vijf
ontwerpen de appèlplaats van de Chassékazerne is open gehouden (en dan nog niet
eens in zijn volle omvang). Ook de herbestemming van de Ripperdakazerne in
Haarlem vormt een interessante casus, omdat die thans in volle gang is. Vanuit een
oogpunt van monumentenzorg zal niet alleen het imposante hoofdgebouw (afb. 8)
maar ook verschillende bijgebouwen en de grote appèlplaats gerespecteerd moeten
worden in het herinrichtingsplan. De gemeente heeft een beeldkwaliteitplan laten
opstellen waarin deze karakteristieken worden erkend en de gebouwen zijn inmiddels
beschermd. De verschillende recent gespresenteerde ontwikkelingsplannen zullen
aan het cultuurhistorisch argument worden getoetst.

Vooroorlogse paviljoenbouwkazernes: groot alarm!
De vooroorlogse paviljoenbouwkazernes (type VI) worden het meest in hun
voortbestaan bedreigd. Er zijn er tientallen en ze worden in groten getale afgestoen.

8 Gedeelte van de imposante voorgevel van het neobarokke hoofdgebouw van de Ripperdakazerne
(1888) te Haarlem. Foto RDMZ, neg. nr 305.238.

Ze zijn gesitueerd op zeer ‘gewilde’ locaties in het stedelijk weefsel of grenzend aan
de bebouwde kom en de omvang van hun erf is groot. Bovendien vertegenwoordigen
ze een architectuurstijl die tot nu toe nauwelijks werd gewaardeerd bij het grote
publiek: het 20ste-eeuws traditionalisme (afb. 9). Tekenend voor laatstgenoemde
aspect is het feit dat in sommige gevallen de zogenaamde Boostkazernes niet eens
zijn getraceerd in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project. Enkele
Boostkazernes zijn herbestemd, zoals de Koning Willen II-kazerne te Tilburg die
door het ministerie van Justitie in gebruik is genomen als gevangenis. Sommige
andere zijn overgedragen aan het voormalige ministerie van WVC voor de tijdelijke
opvang van asielzoekers of ontheemden; definitieve herbestemming ligt echter in de
lijn der verwachting. Slechts een enkele kazerne van type VI zal door middel van de
Monumentenwet kunnen worden beschermd. Toch kan (gedeeltelijke) instandhouding
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van dergelijke kazernes voor de lokale omgeving van groot belang zijn. Een probleem
is dat instandhouding van deze kazernes meer behelst dan behoud van een
hoofdgebouw en een appèlplaats. Voor behoud van de karakteristieken zullen
verschillende logiesgebouwen, één of enkele overige gebouwen (bijvoorbeeld het
wachten / of bureelgebouw) én open ruimtes gehandhaafd moeten worden. Een te
mager voorbeeld in dit verband is de herbestemming van de Adolf van Nassaukazerne
te Zuidlaren tot woningbouwlocatie, waarbij alleen het poortgebouw werd behouden.
Om de kazernekarakteristiek na herbestemming her-
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9 De sober ogende logiesgebouwen van de Ernst Casimirkazerne (1938) te Roermond zijn gebouwd
in een traditionalistische bouwtrant, met kenmerken van de Delftse School. Foto auteur, 1999.

kenbaar te houden had voor verschillende gebouwen een gemeentelijke
monumentenstatus overwogen kunnen worden. Behoud van open ruimtes vraagt om
een juridisch-planologische afdekking, bijvoorbeeld in een stedenbouwkundig
programma van eisen of beeldkwaliteitplan en in het nieuwe bestemmingsplan.

Na-oorlogse paviljoenbouw en ‘bungalowtype’: voorlopig niet bedreigd
Vrijwel alle kazernes van type VII en VIII zijn nog in gebruik bij Defensie en zullen
dat ook nog lange tijd blijven. Vanwege hun ligging in het buitengebied nabij grote
oefenterreinen zijn deze kazernes nog prima geschikt voor hun militaire functie. Bij
eventuele afstoting zullen deze kazernes, die vaak in natuurgebieden zijn gelegen,
waarschijnlijk worden terug bestemd tot natuurgebied. Planologisch en ruimtelijk
gezien is dit ook veruit de beste bestemming. Economisch betekent dit voor Domeinen,
de verkoper, echter een ramp. Vanuit een oogpunt van cultuurhistorie zou met
instandhouding van één of twee kazernes uit de jaren '50, die gebouwd zijn volgens
de principes van het Nieuwe Bouwen, kunnen worden volstaan. Vooralsnog is
afstoting van alle in deze periode gebouwde kazernes niet aan de orde en is
‘instandhouding van de soort’ gewaarborgd.

Ontwerpinhoudelijke conclusies
Een keuze tot (gedeeltelijke) instandhouding van een kazerne betekent een
ontwerpopgave met specifieke cultuurhistorische, stedenbouwkundige,
architectonische en ideologische randvoorwaarden. De typologische kenmerken
bieden voldoende houvast om zo'n ontwerpopgave succesvol te kunnen vervullen.
- Qua erf-indeling zal de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet uitgangspunt
moeten zijn. Ten minste de logiesgebouwen en de appèlplaats (als specifieke
open ruimte) zullen behouden moeten blijven; bij paviljoenbouw komt daar nog
bij behoud van één of enkele overige gebouwen en oorspronkelijke
verkeersroutes. De situering van nieuwe gebouwen zal geen afbreuk mogen
doen aan de oorspronkelijke erf-indeling.
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- Bij herinrichting van kazerneterreinen is in vrijwel alle gevallen intensivering
en verdichting mogelijk mèt behoud van de wezenlijke stedenbouwkundige
kenmerken, mits de nieuwe bebouwing strategisch wordt gesitueerd.
- Op grond van de architectonische kwaliteiten zullen sommige afzonderlijke
gebouwen en opstallen zoals monumentale entreepartijen en hekwerken
behouden moeten blijven. Er is een onderscheid te maken tussen gebouwen die
waardevol zijn vanwege hun individuele architectuurhistorische kwaliteiten
(bv. het hoofdgebouw van de Ripperdakazerne te Haarlem) en de bijgebouwen
die vaak alleen van belang zijn als historisch-functioneel onderdeel van het
militaire complex. Behoud van enkele objecten van laatstgenoemde categorie
versterkt de herkenbaarheid en ensemblewaarde van de kazerne als geheel. Bij
paviljoenbouwkazernes dienen tenminste enkele logiesgebouwen en het wachten/of bureelgebouw te worden behouden.
- Ideologisch gezien zal men moeten trachten het enclavekarakter te respecteren.
Een nieuwe functie als verpleeginrichting, asielzoekerscentrum, politiebureau
of opleidingscentrum is zeer goed te rijmen met het naar binnen gerichte karakter,
maar ook bij woningbouw is respect voor dit aspect mogelijk. Door handhaving
van de omheining en het oorspronkelijke aantal toegangen (meestal twee) kan
bijvoorbeeld de veiligheid in de nieuwe woonwijk worden bevorderd.

Aanbevelingen voor iedereen die een kazerne wil behouden
Waarden herkennen
Overheden die belang hechten aan totale of gedeeltelijke instandhouding van een
kazerne, opdat ook na herbestemming de wezenlijke karakteristieken herkenbaar
blijven, dienen zo spoedig mogelijk een waardestelling op te stellen; en dus niet
hiermee te wachten tot de kazerne verkocht gaat worden. Dit houdt in dat de
aanwezige waarden moeten worden geanalyseerd en benoemd: de situationele waarde,
stedenbouwkundige waarde en ensemblewaarde,
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de architectuur- en cultuurhistorische waarden (inclusief ideologische kenmerken),
de gaafheid c.q. herkenbaarheid en de zeldzaamheid.

Waarden erkennen
De gesignaleerde waarden moeten een juridische basis krijgen om in het proces van
afstoting, verkoop en herbestemming stand te kunnen houden. De aanwezige
ruimtelijke kwaliteiten van de kazerne kunnen met zo'n juridische erkenning als
randvoorwaarden in het verkoopproces gaan fungeren (net zoals bijvoorbeeld de
mate van bodemverontreiniging).
- Een minimum vereiste is een door de gemeenteraad bekrachtigd document
waarin de waardestelling is opgenomen; bijvoorbeeld een beeldkwaliteitplan
of cultuurhistorische verkenning.
- Behoud van afzonderlijke gebouwen kan worden nagestreefd door een
bescherming op grond van een gemeentelijke of provinciale
monumentenverordening of de Monumentenwet 1988. Alleen met zo'n juridische
basis hebben burgemeester en wethouders een instrument in handen om een
sloopaanvraag te weigeren.
- Het open houden van specifieke open ruimtes, zoals de appèl- en exercitieplaats,
moet in alle gevallen juridisch-planologisch worden bekrachtigd en verankerd
in het (nieuwe) bestemmingsplan. In enkele gevallen kunnen de open ruimtes
worden beschermd door middel van de Monumentenwet 1988 door deze ruimtes
specifiek te benoemen in de redengevende omschrijving van een beschermd
militair complex.

Waarden als bouwstenen voor de nieuwe situatie
De erkende waarden geven de stedenbouwkundig ontwerper de juiste bouwstenen
(de stedenbouwkundige randvoorwaarden) voor het herinrichtingsontwerp van het
kazerneterrein.
- De restauratiearchitect krijgt de juiste bouwstenen (gebouwspecifieke
randvoorwaarden) waarmee hij bij hergebruik van de te behouden gebouwen
rekening moet houden.
- De nieuwbouwarchitect zal beseffen dat hij in een voormalige
stedenbouwkundige enclave met specifieke militair- en cultuurhistorische
kenmerken moet bouwen.
- De erkende waarden, in de vorm van een monumentenstatus voor één of meer
gebouwen en juridisch-planologisch verankerde randvoorwaarden voor de open
ruimtes, zullen door de verkoper (de Dienst der Domeinen) en koper als
aanzienlijke obstakels worden aangemerkt. Desalniettemin is het de enige manier
om bij de toekomstige ontwikkeling niet louter afhankelijk te zijn van de goede
wil van een nieuwe eigenaar/ontwikkelaar wanneer het om behoud van gebouwen
en open ruimtes gaat. Alleen als alle gegadigden met dezelfde randvoorwaarden
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rekening moeten houden is er sprake van een gelijke race en kan men de
ontwikkelaar ook houden aan de vooraf gestelde voorwaarden. Een ‘troost’ voor
de ontwikkelaar moge zijn dat bij herinrichting van kazerneterreinen in vrijwel
alle gevallen intensivering en verdichting mogelijk is mèt behoud van de
wezenlijke stedenbouwkundige kenmerken, mits de nieuwe bebouwing maar
strategisch wordt gesitueerd.

De typologische kenmerken van het kazerneontwerp bieden voldoende houvast om
de ontwerpopgave voor herinrichting van het terrein en hergebruik van gebouwen
succesvol te kunnen vervullen.

Eindnoten:
1. Jaar- en maandverslagen Ministerie van Financiën, Dienst der Domeinen, 1988 t/m april 1999.
2. Meijer, J., ‘De herbestemming van militaire terreinen. Probleem of uitdaging?’, afstudeerscriptie
planologie, K.U. Nijmegen, 1998.
3. Finaly, J.L.P.B., ‘Herbestemming van kazernecomplexen. (etc.)’, afstudeerscriptie tweede
faseopleiding, T.U. Delft, 1994 (tweede versie 1996); Schukking, W.H., ‘De historische
ontwikkeling van den kazernebouw’ in ‘De Militaire Spectator’, nr. 102 (1933), p. 76-83 en
145-151; Bakker, I.C., ‘Kazernebouw’ in ‘300 Jaar bouwen voor de landsverdediging’, Almelo
1988, p 179-189.
4. Dudok, W.M. ‘Over Modernisme en Militaire bouwkunst’, ‘Bouwkundig Weekblad’, nr. 34
(1914), p. 146-151, 159-163, 172-176.
5. Wolf, J.J. de, ‘De voorbereiding van de bouw van 16 Infanteriekazernementen (“Boostkazernes”)
in 1937/38’, ‘Genie’ 11 (1961) nr. 7, p. 148-160.
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J.C. Bierens de Haan
Behouden huizen in Gelderland
De stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen stelt zich ten doel kastelen
in Gelderland te behoeden voor verval en ondergang. Van haar 22
bezittingen zijn er zeven ingericht en opengesteld voor bezoekers. Voor
de instandhouding van deze waardevolle complexen met hun inventarissen
en omringende tuinen zijn regulier onderhoud, een passende bestemming
en een breed draagvlak vereist. Daarbij geldt als uitgangspunt dat
gebruikers bereid moeten zijn zich aan te passen aan het monument en
niet omgekeerd.

1 De bekende ‘Bedriegertjes’ in park Rosendael, een 18de-eeuwse attractie die werd opgenomen in
de 19de-eeuwse landschappelijke aanleg. Foto I. Ruige, 1988.

Een uitstapje naar Gelderland met een bezoek aan de Bedriegertjes was een hele
gebeurtenis voor vroegere generaties, zoals een bezoek aan Eurodisney bij Parijs dat
voor onze kinderen nu is.
De Bedriegertjes in het park van Rosendael (afb. 1), het spijkerplafond in de
gevangenis van Doorwerth, het kamertje van Dr Faust in kasteel Waardenburg en
de schedel van Marten van Rossem op de Cannenburch hebben op verschillende
generaties bezoekers zo'n indruk gemaakt, dat ze in hun herinnering het symbool
werden van het kasteel zelf. Zo werd in eerdere tijd op De Voorst en op Rosendael
de herinnering aan Koning-stadhouder Willem III (1650-1702) levend gehouden
door het voortbestaan van de zogenoemde ‘Koningskamer’. Op De Voorst werd hoog
opgegeven over het waardevolle interieur, dat voor bezoekers op verzoek toegankelijk
was. Het Haagse gezin Van Nievelt - vader, moeder en zes kinderen - deed De Voorst
op 24 juli 1773 aan tijdens hun reisje naar Gelderland en Kleef. Zij lieten zich
rondleiden en inlichten over de kostbare decoratie die Arnold Joost van Keppel hier
dankzij zijn koninklijke beschermheer 75 jaar tevoren had laten aanbrengen en die
in tegenstelling tot de in 1744 geveilde meubels nog aanwezig was.1.
Aan de linkerzijde van het voorhuis heeft men de trap, waarvan de muuren
rondom beschildert door Hoed, dog de coupel overheerlijk door Pellegrini,
alles in fresco; deze trap kwam van boven uit op een groot vierkant portaal,
geheel geboiseert. De kamers waren zeer fraaij, en net gemeubileert; de
sloten van de deuren konstig van koper gewerkt; het slot van 's Konings
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kleerkamer was met goud ingelegt, ter waarde van 100 ducaten, men zegt,
dat de slaapkamer des Konings, waarin een schoorsteen van Aegijptisch
marmer, over de 60000 gls. van meubeleeren gekost heeft.
Nog verder terug in de geschiedenis zullen in de Middeleeuwen passanten die
Rosendael aandeden met stomheid zijn geslagen bij de aanblik van de leeuwen die
de Gelderse Hertog daar hield. Deze verschillende Gelderse lieux de mémoire hebben
thans met elkaar gemeen dat ze gedurende de na-oorlogse jaren in bezit zijn gekomen
van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, die zich tevens heeft ontfermd
over andere belangrijke historische complexen zoals Hernen, Batenburg, Ammersoyen
(afb. 2), Nederhemert, Wijenburg en Verwolde. In totaal bezit en beheert de stichting
- ook aangeduid met haar verkorte naam Geldersche Kasteelen - inmiddels ruim
twintig kastelen, historische buitenhuizen en ruïnes, verspreid over de provincie
Gelderland.2. Volgens haar statutaire doelstelling streeft de stichting er naar om
kastelen in Gelderland ‘te behoeden
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2 Kasteel Ammersoyen te Maasdriel onderging in de jaren 1959-1975 een ingrijpende restauratie en
is sindsdien opengesteld. Foto G.Th. Delemarre, 1986.

voor verval en ondergang’. Sinds haar oprichting in april 1940 zet zij zich in voor
het behoud en de instandhouding van deze monumenten, inclusief hun inventaris en
bijbehorende tuinen en erven. Zij werkt daarbij nauw samen met zusterinstelling
Stichting Het Geldersch Landschap die in 1929 werd opgericht. Beide stichtingen
vullen elkaar inhoudelijk en organisatorisch aan met gelijkwaardige aandacht voor
het behoud en beheer van natuur en cultuur. Geldersche Kasteelen heeft haar functie
altijd primair als dat van een vangnet beschouwd. In gevallen waar het voortbestaan
van een Gelders kasteel of historisch huis in het geding was, is de stichting in het
geweer gekomen. Vooral ten gevolge van oorlogsschadegevallen en economische
omstandigheden waarin het voor een particuliere eigenaar niet langer mogelijk was
zijn bezit in stand te houden, is het bezit van Geldersche Kasteelen sterk toegenomen.
Bovendien bevinden zich op een aantal landgoederen die door Het Geldersch
Landschap werden verworven een kasteel of historisch huis, die aan Geldersche
Kasteelen in beheer zijn overgedragen. De stichting is geen collectioneur; wanneer
een particuliere eigenaar in staat blijft om zijn familiebezit te onderhouden, heeft dat
de voorkeur omdat daarmee de oorspronkelijke functie van particuliere bewoning
het best wordt gecontinueerd. Dankzij wettelijke maatregelen en een hernieuwde
belangstelling voor dit particuliere bezit zijn de mogelijkheden daartoe gedurende
de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

Bezitsbeheer
Sinds de beginjaren is het accent van de instandhoudingsactiviteiten van de stichting
geleidelijk verschoven van restaureren naar onderhouden en exploiteren. Tot dusver
konden negentien bezittingen worden gerestaureerd. Drie grote restauraties moeten
nog worden uitgevoerd: de kastelen Waardenburg en Nederhemert en de kademuren
van huis De Voorst. Met elke voltooide restauratie kwam het onderhoudspeil op een
hoger niveau te liggen en nam de benodigde aandacht voor de exploitatie en het
onderhoud van het gebouwenbezit toe.
Het bezit kan naar huidige functie in drie groepen worden verdeeld: de
gerestaureerde kastelen die permanent zijn verhuurd (aan een particulier, instelling
of bedrijf); de ruïnes en nog niet gerestaureerde kastelen die alleen incidenteel
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toegankelijk zijn en de groep kastelen die in eigen beheer zijn ingericht en opengesteld
voor het publiek. De behoudsprincipes bij deze drie categorieën luiden als volgt.

Verhuurde kastelen
De bezittingen die zich er minder toe leenden te worden opengesteld en die meer
geschikt waren voor particuliere bewoning of gebruik door een instelling of bedrijf
zijn permanent verhuurd.3. Geldersche Kasteelen is als eigenaresse - of als beheerder
namens Het Geldersch Landschap - verantwoordelijk voor de instandhouding en het
onderhoud van deze huizen en kastelen. De exploitatielasten liggen uiteraard bij de
huurder. Het gebruik dat huurders van deze huizen maken is contractueel vastgelegd.
Bovendien geldt het uitgangspunt van Geldersche Kasteelen: gebruikers moeten
bereid zijn zich aan te passen aan de kastelen en niet andersom. Het is immers de
opdracht voor de stichting deze kastelen ongeschonden te behouden en ze niet aan
de (economische) druk van de omstandigheden prijs te geven. Door middel van een
goede communicatie met haar huur-
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ders tracht de stichting behoud en beheer van het bezit in gezonde balans te houden.

Ruïnes en nog niet gerestaureerde kastelen
De stichting draagt de zorg voor drie ruïnes. De grootste omvang heeft Batenburg,
gelegen in het land van Maas en Waal. Sinds 1794, toen Franse troepen het kasteel
bij hun vertrek in brand staken, zijn de restanten van de ooit zo fiere burcht van de
graven Van Bronckhorst-Batenburg geleidelijk in kwaliteit achteruit gegaan. Dankzij
conserverende maatregelen die tussen 1989 en 1992 konden worden genomen, is het
verval gestopt. Bij de conservering van het muurwerk waren forse ingrepen met
nieuw metselwerk aan de buitenschil onvermijdelijk omdat grote delen van de
ringmuur uiteindelijk roemloos in de gracht dreigden te verdwijnen. Er is getracht
om het karakter van de ruïne met romantische begroeiing en onregelmatig,
afbrokkelend metselwerk zo goed mogelijk te bewaren.4. ‘Instandhouding door
openstelling’ is ook hier van toepassing. De instandhouding is gegrond op de
monumentwaarde maar behalve zijn rol als decor aan de rand van het stadje is de
enige gebruiksmogelijkheid gelegen in de - bescheiden - publieksfunctie van het
complex.5. Daarom is het monument zeer gebaat bij de onderhoudsbijdrage die het
Rijk in het kader van het BROM verleent en die tenminste voor enige inkomsten
zorgt, waar verder alleen kosten worden gemaakt.
De twee nog te restaureren kastelen Waardenburg en Nederhemert zullen na
restauratie een nieuwe gebruiksfunctie krijgen. De plannen zijn reeds geruime tijd
gereed en subsidiabel verklaard.

Ingerichte kastelen
Zoals een museum tot taak heeft zijn collectie voor de toekomst te bewaren én voor
belangstellenden toegankelijk te maken, zo mag van een instelling als Geldersche
Kasteelen worden verwacht dat haar bezit niet alleen wordt veilig gesteld, maar dat
ook een publieke toegankelijkheid is gegarandeerd. De opengestelde kastelen zijn
(met tussen haakjes het jaar van openstelling door Geldersche Kasteelen):
Cannenburch (1952 en na restauratie 1981), Ammersoyen (1976), Verwolde (1982,
afb. 3), Zypendaal (1983), Doorwerth (1986) en Rosendael (1990); bovendien is
kasteel Hernen ten dele toegankelijk voor bezoek, echter zonder te zijn ingericht. In
alle gevallen speelt de omgeving van het kasteel met aanleg van tuin, park of landgoed
een elementaire rol bij de presentatie en de instandhouding van het gehele complex.
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3 Huis Verwolde te Laren (gem. Lochem), gebouwd in 1776 naar ontwerp van P.W. Schonck, is met
de omringende tuin sinds 1982 opengesteld voor publiek. Foto Geldersche Kasteelen, 1990.

Deze opengestelde kastelen zijn ingericht. Wat ziet de bezoeker die door de
‘historische interieurs’ van deze gebouwen wordt geleid?
Zijn dat stijlkamers, in bewoonde - of in historische trant ingerichte vertrekken,
museale ruimten, gereconstrueerde of historische interieurs? Authenticiteit is hier
een fictie. Bovendien zijn interieurs voortdurend aan verandering onderhevig geweest
en blijven dat. Om de proef op de som te nemen, hoeven we alleen maar enkele
18de-eeuwse boedelinventarissen te vergelijken met laat 19de-eeuwse foto-opnamen
en die weer met een huidige situatie. Wanneer we de hal (het ‘voorhuis’) van
bijvoorbeeld Middachten, Duivenvoorde, Amerongen of Twickel binnenstappen,
waar de inboedel wel bewaard is gebleven, lijkt het of ‘de tijd heeft stil gestaan’.
Maar hoe lang dan al? Een simpele blik op de afbeeldingen van dezelfde ruimten in
de overzichtswerken door Moes en Sluyterman of Jongsma en Loosjes leert hoe
betrekkelijk deze veronderstelling is.
Een beeld van toen kan ook in woorden worden opgeroepen, zoals bijvoorbeeld
Herman Gorter in 1889 in zijn Mei deed:
't Is zwart en donker,
kamerdonker als rook,
rood kolengeflonker,
daar boven holt de klok.
Langs de wanden bleekt flauw
een plaat en nog een het witte is lichtlauw,
't lijkt alles lang geleên.
Hoor, het leven vliedt,
de klok holt, tik, tik zing het jammerlied
van het ogenblik.
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Bij de inrichting van de opengestelde kastelen is er naar gestreefd deze te tonen ‘in
bewoonde trant’ of ‘alsof ze nog bewoond worden’. De bezoeker krijgt de indruk
alsof de bewoners net even weg zijn, maar elk moment kunnen thuiskomen. Het
beeld van het dagelijks leven wordt gesuggereerd doordat de voormalige functies
van de verschillende vertrekken bij de herinrichting als uitgangspunt zijn gekozen.
In de genoemde opengestelde kastelen zijn in totaal circa honderd vertrekken ingericht.
Er is niet naar gestreefd, zoals elders soms wel is gebeurd, ‘stijlkamers’ in te richten,
waarbij meubels en stoffering naar één periode van ontstaan verwijzen, maar naar
een combinatie van voorwerpen uit verschillende perioden, zoals een particuliere
eigenaar dat met de door hem of haar geërfde of verworven meubels over het algemeen
ook zou hebben gedaan. Daarbij spelen kennis en ervaring een rol (inventarissen,
foto's, beschrijvingen etc.), maar natuurlijk ook persoonlijke voorkeur en smaak van
de inrichter. En vooral

4 De torenzaal op de eerste verdieping van de donjon van kasteel Rosendael in de toestand bij
verwerving door Geldersche Kasteelen in 1978. Foto C.C.G. Quarles van Ufford, 1979.

moet rekening worden gehouden met een beperkte beschikbaarheid van passende
voorwerpen en met nog beperktere middelen.
Aangezien alle bezittingen van Geldersche Kasteelen ontruimd, of met hoogstens
een enkel achtergelaten voorwerp aan de stichting werden overgedragen en er
nauwelijks middelen voor aankopen van meubels ter beschikking waren, is een andere
methode beproefd om de lege vertrekken aan te kleden en in te richten.
In 1950 werden begunstigers van de stichting opgeroepen meubels en andere
passende objecten ter beschikking te stellen ten behoeve van de inrichting van kasteel
Cannenburch. Dit appèl heeft verstrekkende gevolgen gehad. Dankzij talloze
bruiklenen, schenkingen en legaten van haar begunstigers en andere particulieren is
aldus een collectie opgebouwd, waarmee de opengestelde kastelen in bewoonde trant
konden worden ingericht, zonder de pretentie dat het vroeger precies zo is geweest.
De collectie omvat thans ruim 15.000 objecten, variërend van meubels tot traproeden,
schilderijen tot keukengoederen en zilver tot paardentuigen, die doorgaans niet uit
het betreffende kasteel, maar van elders afkomstig zijn. In een aantal gevallen is de
stichting er in geslaagd om voorwerpen aan te kopen, dikwijls met steun van externe
fondsen. Bij aankopen gaat het meestal om voorwerpen die aantoonbaar uit een van
de kastelen van de stichting afkomstig zijn of er een directe relatie mee vertonen,
zoals het portret van een voormalige bewoner, zilver met een gegraveerd wapen van
de familie, een schilderij, prent of tekening van kasteel of park, of een meubel dat
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door vroegere bewoners is besteld of gebruikt. Op deze wijze wordt een nog altijd
groeiende collectie van

5 De torenzaal in kasteel Rosendael met bibliotheek en biljart na restauratie en herinrichting van het
kasteel in de jaren 1986-1990. Foto I. Ruige, 1992.
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museale objecten in stand gehouden en publiek toegankelijk gemaakt.
Dankzij deze verschillende vormen van verwervingen was het mogelijk om
bijvoorbeeld een serie 18de-eeuwse meubelen naar de Cannenburch te laten
terugkeren, om enkele portretten van Ammersoyen na een eeuw afwezigheid terug
te halen, en is een deel van de bibliotheek van Rosendael nog in situ in de torenzaal
aanwezig (afb. 4, 5). Op Verwolde bevinden zich belangrijke stukken in bruikleen
van de oorspronkelijke bewoners en de door hen in het leven geroepen
familiestichting. Dankzij de Brantsen van de Zyp-stichting ter bewaring van Gelderse
familieportretten zijn op Zypendaal en Rosendael de portretten van de vroegere
bewoners teruggekeerd. Juist zij zijn in staat om de geschiedenis van het huis en zijn
bewoners aan de bezoekers uit te leggen.
Op kasteel Hernen in het Land van Maas en Waal vertelt de onopgesmukte
architectuur van het kasteel zelf het verhaal. De middeleeuwse weergang is even
zeldzaam als evocatief. Bij de kastelen Ammersoyen en Doorwerth met hun hoge
vertrekken met balken zolderingen, overheerst het beeld van aankleding van de
representatieve vertrekken en worden elders door middel van documentatie en
expositie achtergronden van het kasteel in zijn context aan de bezoekers toegelicht.
Op Ammersoyen gebeurt dat door een expositie van grachtvondsten die bij het
uitgraven van de kasteelgracht tijdens de restauratie (1959-1975) te voorschijn zijn
gekomen. Het betreft gebruiksvoorwerpen die op het kasteel dienst hebben gedaan
en die nu, thematisch gerangschikt, op de plaats van herkomst de stille getuigen zijn
van vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis.
Op Doorwerth zijn twee zalen gewijd aan de documentatie van de geschiedenis
van het kasteel en zijn bewoners, gevolgd door een schilderijenzaal met werken van
de Oosterbeekse school, die tot de collectie van het museum Veluwezoom behoren.
Bovendien is in de zuidvleugel van kasteel Doorwerth het museum voor Natuur- en
Wildbeheer gevestigd. Op kasteel Cannenburch te Vaassen, waar de stichting al een
halve eeuw heeft gewerkt aan aanpassing en verbetering van de inrichting, heerst
een vorm van ingetogen deftigheid, een huiselijke vorm van representativiteit (afb.
6,7). De beste stukken uit de collectie van de stichting worden hier getoond in een
samenhang die wordt gedicteerd door de (voormalige) functies van de vertrekken.
Huis Zypendaal te Arnhem bevat vanwege de kantoorfunctie van de
bovenverdiepingen alleen de heringerichte vertrekken van de hoofdverdieping met
een min of meer representatief karakter: salon, eetkamer, grote salon en herenkamer.
Hier ontbreken de dienstvertrekken van het souterrain en de privévertrekken van de
eerste verdieping. Op Rosendael en Verwolde te Laren tenslotte worden de
verschillende facetten van de vroegere bewoning getoond. Naast de representatieve
en particuliere vertrekken van de bewoners betreft het ook de dienstvertrekken van
het personeel. De herstelde tuinaanleg van deze twee sluit in vorm en inhoud nauw
bij de gebouwen aan.
Een illustratief voorbeeld van de voortdurende veranderingen in het interieur treffen
we aan op de Cannenburch.6. Daar had Margaretha van Reede na haar huwelijk met
Johan Hendrik van Isendoorn in 1693 aan de oostzijde van het huis een appartement
bestaande uit drie vertrekken (de gravekamer, de antichambre en het kabinet) ingericht
ten behoeve van haar vader Godard van Reede, de bouwheer van het nieuwe
Middachten, die in 1691 van koning-stadhouder Willem III de titel graaf van Athlone
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had gekregen. Uit inventarissen die in het huisarchief van de Cannenburch bewaard
zijn gebleven, weten we in grote lijnen hoe de inrichting van deze vertrekken in de
18de eeuw was. De door vererving bijeen gebleven inboedel verliet de Cannenburch
in 1881 na overlijden van de douairière Van Isendoorn à Blois, waarna het huis
ontredderd leeg achterbleef. Een bezoekster constateerde in 1893:
't Was schrikken en beven in dat kasteel, dat onbewoond, en behalve de
mooye levensgrote famille portretten, van Maarten van Rossem af, in de
groote vestibule geheel ongemeubeleerd was. De gobelins van de muren
afgenomen, alles leeg en luguber. (...) Op mijn vraag of er niet veel ratten
waren was het antwoord ontkennend, omdat er geen eten voor hen meer
te vinden was. Maar omdat ik zijn goede Mevrouw nog gekend had, kon
de brave man toch niet laten, mij te vertellen dat het vroeger wel het geval
was, zoodat ze haar toen ze boven aarde stond, een stuk uit de wang hadden
gebeten. Die lieve opgeruimde freule Charlotte! Zulk een einde!7.
De nieuwe inrichting uit de tijd na de Van Isendoorns (Van Lynden 1881, Cleve
1906 en Geldersche Kasteelen 1952) is met foto's gedocumenteerd die grote
verschillen in mode en smaak laten zien. Elke generatie drukte een eigen stempel op
de interieurdecoratie en de inrichting van het huis.
De hierboven geschetste aanpak leidde tot de huidige vorm van inrichting en
openstelling. Deze is gericht op de kern van het complex. In nevenruimte en
bijgebouwen zijn faciliteiten gecreëerd voor passende, andere vormen van bezoek
en gebruik zoals ontvangsten, huwelijksvoltrekkingen en concerten. Zij spelen in op
trends die aan verandering onderhevig zijn en genereren onmisbare inkomsten ten
behoeve van de
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6 De ‘witte kamer’ of ‘jachtkamer’ in kasteel Cannenburch te Vaassen (gem. Epe) in de beginfase
van inrichting en openstelling door Geldersche Kasteelen in 1952. Bewoner dr. R. Cleve verving na
1906 de wandbespanning door gestucadoorde muren en bracht een historiserende zandstenen schouw
in. Foto Geldersche Kasteelen, 1952.

7 De ‘jachtkamer’ in kasteel Cannenburch met de huidige inrichting die in 1981 tot stand is gebracht
dankzij vele bruiklenen en schenkingen van begunstigers van Geldersche Kasteelen. Foto G.Th.
Delemarre, 1981.

instandhouding van de gebouwen. Deze exploitatie is geen doel op zich, maar een
middel om de gestelde doelen van instandhouding te bereiken. Daarbij geldt: de
blijvende instandhouding van gebouw, collectie en omringende tuin of park enerzijds,
en een gezonde exploitatie anderzijds kunnen niet zonder elkaar.

Openstelling en gebruik
De reguliere openstelling van een historisch huis is financieel ongunstiger dan
permanente verhuring vanwege de personeelslasten die deze vorm van openstelling
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met zich meebrengt. Aan de andere kant draagt openstelling bij tot het creëren van
een maat-
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schappelijk draagvlak en levert het good-will op van de zijde van het publiek die
zich laat vertalen in contributies, schenkingen en legaten. Deze zouden zeker minder
hoog uitvallen wanneer het gebouwenbezit niet toegankelijk zou zijn. Het is niet
toevallig dat het aantal begunstigers van de stichting in de loop van de jaren '80 toen
vijf kastelen achtereenvolgens voor het publiek werden opengesteld sprongsgewijs
van circa 2000 naar 6000 is gestegen. Openstelling is dus middel en doel tegelijk.
Jaarlijks - van april tot en met oktober - stappen op de genoemde zeven kastelen
samen circa 120.000 betalende bezoekers over de drempel.8. De uit openstelling
ontvangen entreegelden leveren een substantiële bijdrage aan het jaarlijkse budget,
namelijk ongeveer 15%. De stichting kan voor tweederde deel in haar eigen inkomsten
voorzien dankzij inkomsten die uit exploitatie (verhuringen, openstellingen, horeca,
winkels) en uit begunstigersbijdragen worden verkregen. De overige 33% wordt
gedekt door een subsidie van de provincie Gelderland.
Wel is duidelijk dat het steeds lastiger is om met alleen het reguliere museumbezoek
het bezoekersaantal constant te houden of te laten stijgen. In toenemende mate zijn
bezoekers vooral tot een bezoek te motiveren wanneer er iets speciaals voor hen is
georganiseerd.

Conclusie
Het beheer van het gebouwde en aangelegde cultuurgoed (monumenten en omringende
historische tuinen) als door de stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen levert
een positief effect op het gebied van de instandhouding, doordat het reguliere
onderhoud is verzekerd en wezensvreemde aanpassingen en aantastingen worden
voorkomen. Bovendien keert als neveneffect een omvangrijke collectie roerend
erfgoed - meubels, portretten, gebruiksvoorwerpen etc. - naar een passende context
terug.
Hoewel openstelling van een groot historisch huis extra lasten met zich meebrengt
(vanwege personeel, collectie, onderhoud) is het behoud van het monument er mee
gediend, aangezien het publieke draagvlak wordt vergroot. Een instelling als
Geldersche Kasteelen vindt haar bestaansrecht in het belang dat de gemeenschap in
haar doelstellingen stelt. Openstelling is een doeltreffend middel om de resultaten
van de behoudsinspanningen aan het publiek te laten zien.

Eindnoten:
1. ‘Journaal van een reijs door Gelder- en Kleefsland, gedaan door Mr Martinus van Nievelt, zijne
huisvrouwe en zes oudste kinderen, begonnen den 14 julij, en ge-eijndigt den 8 augustus 1773’;
niet-gepubliceerd handschrift in particulier bezit. De beschildering van het trappenhuis door de
Utrechtse schilder en kunstkoper Gerard Hoet (1648-1733) naar ontwerp van Daniel Marot is
met de resterende delen van het interieur van De Voorst bij de brand van 1943 verloren gegaan.
Hoet vervaardigde in dezelfde periode ook zaalbeschilderingen voor De Slangenburg bij
Doetinchem. De uit Venetië afkomstige schilder Giovanni Antonio Pellegrini (1675-1741)
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

werkte buiten eigen land ook in Oostenrijk, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Belgie. In
1718/1719 was hij in ons land werkzaam. Over zijn werk op De Voorst ontbreken nadere
gegevens; U. Thieme & F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kuenstler von der Antike
bis zu Gegenwart 25, Leipzig 1931/1932, p. 359-361.
De stichting geeft drie reeksen publicaties over haar bezittingen uit. Informatieve verslagboeken
over de restauratieen onderhoudswerkzaamheden verschenen in 1959, 1965 en 1976,
samengesteld door D.J.G. Buurman. Over vijf van de opengestelde kastelen verschenen in eigen
beheer uitgegeven bezoekersgidsjes van de hand van C.C.G. Quarles van Ufford en schrijver
dezes. In een reeks monografieën verschenen delen over de kastelen Ammersoyen (1986),
Cannenburch (1990) en Rosendael (1994), uitgegeven door de Walburgpers te Zutphen in
samenwerking met de stichting. Over de museale collectie en over tuin- en parkaanleg verscheen
in 1990 de jubileumcatalogus Meer om Cieraet als Gebruijck.
Het betreft een gedeelte van Hernen (A.A. Brediusstichting), de kasteelse Hof te Ooy (particulier),
de Wijenburg (bedrijf en ontvangsten), Aerdt (bezoekerscentrum voor natuurgebied De Gelderse
Poort), de Kieftskamp (particulier), 't Velde (opleidingscentrum), De Voorst (Exposervice BV,
ontvangsten en congressen), het hoofdgebouw van Wisch (particulier) en Hoekelum (Luthers
buitencentrum).
De instandhouding van een ruïne is in ons klimaat per definitie een lastige opgave. Bij een te
intensieve behandeling wordt het karakter ervan aangetast; bij uitblijvende maatregelen dreigen
de resten uiteindelijk te verdwijnen. Zie: A.G. Schulte (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle 1997,
p. 135-137.
De stichting heeft een voorlopig plan opgesteld om de aantrekkelijkheid van een bezoek aan
Batenburg - en dus ook de exploitatiemogelijkheid - te vergroten door de aanleg van een tuin
op het binnenterrein waarbij de ringmuur als een rondomgaande tuinmuur zou kunnen
functioneren.
D.J.G. Buurman (red.), De Cannenburch en zijn bewoners, Zutphen 1990.
Fragment uit een brief van Ida A. Loman-Kerkhoven aan haar broers en zusters in Indië, 26
augustus 1893; part. coll.
In 1998 bezochten 112.000 betalende bezoekers de zeven opengestelde huizen, terwijl daarnaast
nog eens 20.000 belangstellenden werden ontvangen bij concerten, huwelijksvoltrekkingen en
recepties.
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P. Nijhof en E. Schulte
Herbestemming bollenschuren
Vanaf de late 19de eeuw heeft het gebied achter de duinen tussen
Wassenaar en Hillegom zich ontwikkeld tot de Bollenstreek. In de loop
der jaren zijn er vele honderden bollenschuren gebouwd, zowel binnen de
bebouwde kom als in het open veld. Deze oude bollenschuren verliezen
in snel tempo hun oorspronkelijke functie, gevolgd door leegstand of sloop.
Instandhouding van een representatieve selectie van waardevolle
bollenschuren is op termijn alleen verzekerd door duurzame
herbestemming. Sinds 1997 wordt er op initiatief van het streekmuseum
voor de bollenstreek De Zwarte Tulp gewerkt aan het project
‘Bestemmingswijziging oude bollenschuren’. In het onderzoeksrapport
‘Bouwkundig onderzoek’ worden de herbestemmingsmogelijkheden van
oude bollenschuren modelmatig geanalyseerd.

In de bollen
De teelt van bloembollen begon eeuwen geleden rond Haarlem. Vooral tulpen raakten
het eerst in zwang, later gevolgd door hyacinten. De geestgronden achter de duinen
bleken de beste voedingsbodem voor de bollenteelt te zijn. Gaandeweg ontwikkelde
het gebied tussen Heemstede in het noorden en Voorhout in het zuiden zich tot De
Bollenstreek van Nederland.1. Hillegom, Lisse en Sassenheim werden de belangrijkste
centra, tot op de dag van vandaag. De bollenschuur is hèt bedrijfsgebouw van de
bollencultuur.
In den beginne werden bloembollen te drogen gelegd op zolders van bollenkwekers
en in omgebouwde landbouwschuren. In de loop van de 19de eeuw ontwikkelde de
bollenschuur zich tot een zelfstandig gebouwtype, volgestouwd met houten
drooghekken. In aanvang waren zij van hout, later van steen; eerst bescheiden van
afmetingen met een of twee bouwlagen, gaandeweg steeds groter en met meer
bouwlagen. Ook de dakvorm veranderde: van puntdak via mansardedak naar het
platte dak in de vroege 20ste eeuw. Aanvankelijk waren bollenschuren gebouwen
met veel vensters en deuren ten behoeve van optimale ventilatie. Met de intrede van
de mechanische droog- en ventilatiesystemen werden de bollenschuren in de loop
van deze eeuw steeds meer gesloten.
Bollenschuren zijn overal in de Bollenstreek te vinden: als solitaire gebouwen in
het open land, naast trotse kwekerswoningen of verscholen in de veel voorkomende
lintbebouwing (afb. 1). De bollencultuur beleefde een hoogtepunt in de eerste decennia
van de 20ste eeuw. De schuren werden steeds groter en net als de woningen van de
rijk geworden bollenkwekers, architectonisch steeds verzorgder. Karakteristiek zijn
vooral de opschriften met de kwekersnaam in de bovengevels.

Project Bestemmingswijziging oude bollenschuren
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Zo zijn er in de loop der tijden vele honderden bollenschuren gebouwd, die het beeld
van de streek mede bepalen. Tot nu toe althans, want ook de bollenkwekerstechniek
schrijdt onverminderd voort. Hierdoor verliezen steeds meer traditionele bollenschuren
hun oorspronkelijke functie. Gevolgd door leegstand, sloop en soms ook benutting
voor andere doeleinden. Als er niets wordt gedaan, zal de karakteristieke bollenschuur
in de naaste toekomst geruisloos verdwijnen.
Vandaar dat De Zwarte Tulp, het streekmuseum voor de Bollenstreek te Lisse, in
1997 het project ‘Bestemmingswijziging oude bollenschuren’ is gestart. Met financiële
steun van onder meer het Ministerie van Landbouw en de Provincie Zuid-Holland
wordt vanaf begin 1998 langs vele sporen gewerkt aan behoud door herbestemming.
Het Coördinatiepunt Industrieel Erfgoed van de RDMZ is van begin af aan nauw bij
dit project betrokken. Als eerste wapenfeit is in 1998 een fraai fotoboek
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1 Voorhout, het prestigieuze complex van kantoor met bollenschuur van C. Colijn & Sons
Bulbmerchants (1902), nog in gebruik.

2 Sassenheim, een van de grootste bollenschuren (1925) in verval door langdurige leegstand en
stagnerende herbestemming.

gepresenteerd, dat in de Bollenstreek het draagvlak voor behoud van bollenschuren
moet vergroten.2.
Tijdens de presentatie ervan op een studieconferentie werd ook verslag uitgebracht
door een vijftal werkgroepen, die zich op uiteenlopende aspecten van herbestemming
hebben gericht.
Zo is er een werkgroep cultuurhistorie die alle resterende schuren zo volledig
mogelijk inventariseert en documenteert. Andere werkgroepen hebben de agrarische,
juridische en planologische randvoorwaarden voor herbestemming in kaart gebracht.
Daarnaast zijn de bouwtechnische mogelijkheden om bollenschuren op verantwoorde
wijze aan te passen aan andere bestemmingen geanalyseerd.3.
Het project loopt meerdere jaren door. Zo zal er een database van bollenschuren
worden aangelegd en zullen toeristische routes langs bollenschuren worden uitgezet.
Ook wordt er een prijsvraag voorbereid om creatieve ontwerpen voor nieuwe
bollenschuren uit te lokken. Het accent zal de komende tijd liggen op overleg met
gemeenten en eigenaren over concrete herbestemmingsmogelijkheden. Daartoe is
een multidisciplinaire Adviesgroep Bollenschuren geformeerd, die de resultaten van
onderzoek en analyse in praktische adviezen voor concrete herbestemmingsproblemen
gaat vertalen.
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Een onderzoeksmodel
Bollenschuren zijn bouwkundig en functioneel betrekkelijk eenvoudige gebouwen,
maar vanwege gebruik, ligging en eigendom ontstaat een complex-
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3 Grafische weergave van het Onderzoeksmodel Herbestemming Gebouwen (OHG-model) dat in
1987 aan de TU Eindhoven ontwikkeld is.

iteit die een multidisciplinaire aanpak van het herbestemmingsprobleem vereist. De
initiatiefnemers hebben dit in een vroeg stadium onderkend. Door de organisatie op
te splitsen in disciplinaire werkgroepen leidt deze aanpak niet tot spraakverwarring
tijden de (deel)onderzoeken en worden er (deel)oplossingen aangedragen die
afzonderlijk beschouwd en daar waar nodig uitgewerkt of toegepast kunnen worden.
Om de operationaliteit van deze werkwijze te onderbouwen is deze getoetst aan het
indertijd op de TU Eindhoven ontwikkelde onderzoeksmodel voor herbestemming,
het zogenaamde OHG-model. Modelvorming - een schematisering van de
werkelijkheid met een operationeel karakter - biedt de mogelijkheid om per geval te
bepalen welke de specifieke knelpunten zijn en hoe operationeel onderzoek ingericht
moet worden. Voordeel daarvan is dat bepaald kan worden welke financiële en
personele middelen ingezet moeten worden om goede aanbevelingen te kunnen doen.
Het mooiste voorbeeld daarvan is nog steeds het proces dat zich heeft afgespeeld
rondom gebouw Mercurius aan de Zaan in Wormer.4. Tien jaar na het eerste
onderzoek5. blijkt het vervolg precies volgens de theorie verlopen te zijn. Hieronder
zal aan de hand van een grafische weergave worden aangegeven wat de essentie van
deze modelvorming inhoudt (zie afb. 3).
Het model onderscheidt drie invalshoeken waarlangs het probleem/object wordt
benaderd. Deze drie deelvelden richten zich achtereenvolgens op: 1. het gebouw als
fysiek gegeven, 2. de beheerders (het bouwproces) en 3. de markt van vraag en
aanbod. Op deze deelvelden kan afzonderlijk onderzoek verricht worden.
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Functiemobiliteit
Het eerste deelonderzoek betreft de analyse waarbij bepaald wordt welke nieuwe
functies in een bestaand gebouw passen. Als deeldoelstelling is geformuleerd:
modellen ontwikkelen voor het bepalen van de mate van functiemobiliteit. Daartoe
zijn alle aspecten die het gebouw betreffen in een matrix geordend, de gegevens zijn
grotendeels af te lezen van het gebouw en zijn omgeving. Voor aspecten die niet
visueel waarneembaar zijn wordt een overzicht gehanteerd
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4 Weergave van het bouwproces als cyclisch model.

dat aangeeft welk type informatie bij andere bronnen te vinden is. Bij de gekozen
aanpak staat de ruimtelijke functionaliteit centraal, het gaat immers om het genereren
van nieuwe mogelijkheden daarvoor.
Ervaring met het model heeft geleerd dat twee gezichtspunten belangrijk zijn, ook
in deze volgorde: de functionaliteit gezien in de stedenbouwkundige context
(veranderende bestemmingen, bestemmingsplan, mogelijkheden tot aanpassing) en
de functionaliteit gezien vanuit de bepalende/beperkende (moeilijk veranderbare)
kenmerken van het gebouw. Waar het stedenbouwkundige kader vol dynamiek zit,
is de bouwkundige context vaker statisch. De mogelijkheden voor veranderbaarheid
of de noodzaak ertoe kan op onderdelen getoetst worden aan het Bouwbesluit.

Procesbeschrijving
Het tweede deelonderzoek betreft het onderzoek waarbij de processen geanalyseerd
worden, zowel het (oorspronkelijke) bouwproces - in het model bouwgeschiedenis
genoemd -, als de gebruiksperiode(n). Als deeldoelstelling is geformuleerd: modellen
ontwikkelen voor het beheersen van het herbestemmingsproces. De bouwgeschiedenis
levert inzicht in de oorspronkelijke toestand en de overwegingen die hebben
meegespeeld bij de oprichting van het gebouw. Het nagaan van de gebruiksperioden
geeft informatie over veranderingen aan het gebouw die geleid hebben tot de huidige
toestand. Dit levert de kennis om de aangetroffen kwaliteiten en de oorzaken van
leegstand te kunnen beoordelen.
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Vaak zijn tegengestelde belangen van participanten in het herontwikkelingsproces
de oorzaak van het stagneren van dit proces.
Afhankelijk van de status van het gebouw (wel of geen beschermd monument) of
de wens van de participanten

5 Het bouwproces uitgebreid met het herbestemmingsproces.

bij de handhaving van historische kwaliteiten kan een relatie gelegd worden naar de
functiemobiliteit. Bij hergebruik (dezelfde functie dus) gaat het er om de verouderde
functionaliteit op te waarderen, maar bij herbestemming moet het (bouw)proces
opnieuw geïnitieerd worden. Het ontwikkelde model levert de strategie die gevolgd
moet worden bij het ontwikkelen van nieuw gebruik. In het voorgestelde proces
ontbreekt echter nog één participant: de nieuwe gebruiker.

Voorraadbeheer
Het derde deelonderzoek betreft het onderzoek waarbij wordt nagegaan hoe vraag
en aanbod op de markt bij elkaar gebracht kunnen worden. Pogingen om het aanbod
van gebouwen, die in onbruik geraken of geraakt zijn, structureel zichtbaar te maken
zijn tot mislukken gedoemd gebleken. Leegstand, anders dan bij (sociale)
woningbouw, wordt nergens geregistreerd. Pogingen om via gemeentebesturen deze
informatie te achterhalen zijn ook niet mogelijk gebleken. De enige bron waar
sluitende informatie over leegstand uit geput kan worden, zijn de bestanden van de
gemeentelijke Onroerend Goed Belasting (tegenwoordig OZB). Wanneer immers
de eigenarenbelasting wel en de gebruikersbelasting niet betaald wordt is sprake van
leegstand, maar het is niet toegestaan deze bestanden daarvoor te raadplegen.
Indien we ons richten op een categorie gebouwen die wél in een bestand
voorkomen, kan dit probleem opgelost worden. Sinds in 1987 het MIP van start is
gegaan zijn nagenoeg alle historisch waardevolle gebouwen uit de periode 1850-1940
geïnventariseerd. Voorstellen voor bescherming zijn te vinden in de MSP-bestanden.
Langs deze weg is te achterhalen waar en hoe (dreigende) leegstand het
monumentenbeleid doorkruist (afb. 2).
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6 De aspectenmatrix zoals die voor het ‘Bollenproject’ is ingericht.

Het beleid bij toekomstige bescherming legt de nadruk op ‘economisch verantwoord
hergebruik’. Alle reden om de aandacht - naast het beschermen - te richten op het
aktief ontwikkelen van herbestemmingsmogelijkheden voor deze categorie gebouwen.

Procesvolgorde
Initiatieven tot (ver)bouwen kennen een vast gedragspatroon: het bouwproces. In de
naoorlogse periode is voor de nieuwbouwsector verwetenschappelijking opgetreden
in de benadering ervan. Met name de aandacht voor het gebouw nà de oplevering
heeft de laatste decennia tot veranderingen geleid. De belangrijkste ervan is de
wijziging van het bouwproces van lineair model tot cyclisch model, waarbij het
moment van heroverweging van het gebruik specifieke aandacht krijgt (zie afb. 6).6.
Deze heroverweging omvat de mogelijkheid tot hergebruik, sloop dan wel
herbestemming.
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In die gevallen waar het gaat om gebouwen met een zeer specifieke functie die
bovendien overbodig geworden is, zal herbestemming de enige optie zijn. Dat dit
veelal voorkomt bij industrieel erfgoed zal duidelijk zijn, immers in de 19de eeuw
zijn juist typen gebouwen ontstaan met een zeer specifieke functie. Lag het accent
bij het gebruik van gebouwen voorheen op het verblijven van personen (enige
categorieën zoals vestingwerken uitgezonderd), sinds de industriële revolutie
ontstonden veel nieuwe functies als ‘omhulling’ van een (productie) proces, soms
als bouwkundige omhulling van een machine.
Door het aanwezig zijn van een gebouw met dergelijke specifieke kenmerken zal
bij herbestemming gericht onderzoek gedaan moeten worden naar deze bepalende
randvoorwaarden bij het herbestemmen. Dit vraagt om een herinrichting van het
bouwprocesmodel. Immers bij de genoemde heroverweging zal de kennis van de
specifieke kenmerken betrokken moeten worden.
Alleen op basis van een dergelijke heroverweging kunnen aanbevelingen gedaan
worden voor nieuwe functies. Zo krijgt het onderzoek naar de functiemobiliteit een
eigen plaats binnen het nieuwe bouwprocesmodel. Op grond van de nieuw
ontwikkelde gebruiksmogelijkheden kan (op de markt van vraag en aanbod) naar
passende gebruikers gezocht worden. Daarmee is de cirkel rond en kan de
herontwikkeling naar economisch verantwoord behoud ontstaan (zie afb. 5).
In dit licht bezien is het Bollenonderzoek een schoolvoorbeeld van deze gedachte
gebleken. De inrichting van de werkgroepen met onderzoekstaken op het gebied van
cultuurhistorie, bouwkundige aspecten en de markt (van vraag en aanbod), agrarische
en juridische aspecten biedt de mogelijkheid de knelpunten afzonderlijk te
onderzoeken, waarbij de participerende belangen(groepen) hun eigen visie naar voren
kunnen brengen. Zo zijn belangen van eigenaren, de agrarische sector,
cultuurhistorische organisaties, verschillende overheden, natuurwaarden en de recreant
behartigd aan de hand van inhoudelijke aspecten. Belangrijke knelpunten daarbij
kunnen zijn op gemeentelijk niveau: (veranderbaarheid van) bestemmingsplannen
en milieuvoorschriften. Op provinciaal niveau vormen beperkte
woningbouwcontingenten een knelpunt en in algemene zin eigendomsverhoudingen
(verkoopbaarheid en opbrengst). De juridische werkgroep heeft een
modelovereenkomst tussen gemeente en eigenaar ontworpen waarin rechten en
plichten worden vastgelegd. Een van de belangrijke aspecten is dat de meerwaarde
die ontstaat door de toestemming van functiewijziging ten bate van de realisering
van het project komt. De agrarische inventarisatie geeft aan welke bollenschuren
voor onttrekking aan de bedrijfstak geschikt zijn en onder welke voorwaarden. In de
marktanalyse zijn voorspellende uitspraken gedaan over de inte-
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resse voor de diverse soorten functies. Het cultuurhistorisch onderzoek heeft tot een
tweetal registers geleid, waarvan het A-register een representatief beeld van de
collectie bollenschuren omvat, waarvoor (rijks)bescherming aanbevolen wordt. Bij
voortgaand gebruik of herbestemming van objecten uit deze categorie zal zeer
zorgvuldig met de cultuurhistorische kenmerken moeten worden omgegaan. Hoewel
de B- categorie niet tot de top behoort is deze waardevol genoeg om in stand te
houden, waarbij wellicht bij herbestemming grotere ingrepen acceptabel zijn om
nieuwe functies te kunnen adopteren.

Bepaling Functiemobiliteit
In het rapport Bouwkundig Onderzoek7. is de handleiding voor het bepalen van de
functiemobiliteit integraal opgenomen. Deze handleiding maakt het mogelijk om
aan de hand van de afbeeldingen indicaties te bepalen voor de in de onderzochte
bollenschuur onder te brengen functies. Noodzakelijke aanpassingen om aan formele
eisen (isolatiewaarde etc.) tegemoet te komen zijn daarin ook af te lezen.
De organisatie van het bollenschurenproject heeft het mogelijk gemaakt dit deel
van het onderzoek te beperken tot de bouwkundige kenmerken/knelpunten.
Verwijzend naar het eerder genoemde OHG-model zijn dit de aspecten uit de
linkerkolom van dat model. Voordeel daarbij is dat zelfs de bovenste matrix van de
kenmerken tot het domein van de andere werkgroepen behoort. De hoofdaccenten
komen daardoor te liggen op de (steden)bouwkundige en bouwtechnische aspecten,
zodat de slogan ‘gebouw zoekt functie’ hier volledig opgaat, immers in alle van
‘buiten’ opgelegde randvoorwaarden

8 Inspiratie voor de oplossingen met betrekking tot de stellingen in de bollenschuur van P. van Reisen
(1925) te Voorhout.

- milieu-eisen, agrarische belangen - wordt elders voorzien. Daarbij kunnen dan de
mogelijkheden voor functieverandering (functiemobiliteit) die het gebouw zelf te
bieden heeft worden meegewogen. Deze werkwijze maakt mogelijk op grond van
de kenmerken/knelpunten van de bollenschuur een relatie te leggen naar de
functiegroepen waar het gebouw geschikt voor (te maken) is. Dit alles in samenhang
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7 Een voorbeeldpagina van de ‘Handleiding voor het bepalen van de funktiemobiliteit van
bollenschuren’.
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9 Varianten voor ingreepmogelijkheden aan de stellingen.

met de toelaatbaarheid van de daarbij behorende ingrepen op basis van de
cultuurhistorische waarden van het gebouw. Op deze wijze kan ook de omvang van
de ingreep worden gerelateerd aan het feit of een bollenschuur in het A- of B-register
is ondergebracht.
De resultaten van het deelonderzoek zijn zo ingericht dat niet voor iedere bollenschuur
opnieuw onderzoek gedaan moet worden naar het betreffende gebouw. De handleiding
geeft voldoende informatie om de functiemobiliteit vast te stellen om nader overleg
te voeren wat uiteindelijk leidt tot het ondertekenen van de model-overeenkomst met
als doel de herontwikkeling. De handleiding valt uiteen in twee delen, waarbij het
eerste deel op de (steden)bouwkundige aspecten en het tweede op de bouwtechnische
aspecten in gaat. Immers los van de functiekeuze zullen bouwtechnische aanpassingen
gewenst of noodzakelijk zijn. Met name de eenvoudige houten bollenschuren voldoen
bij voorbeeld aan geen enkele eis met betrekking tot het verblijf van personen. Bij
de uitwerking van het model voor deze specifieke groep gebouwen is ingezoomd op
de functiebepalende kenmerken
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van de bollenschuren. Op grond daarvan is een matrix samengesteld met die
kenmerken die aan functiegroepen zijn gerelateerd (zie afb. 6). Deze matrix kan als
‘verzamelstaat’ worden gehanteerd bij het doornemen van de handleiding. Het is
mogelijk dat niet direct specifiek deskundigen deze invuloefening uitvoeren, doordat
gekozen is voor een grafische weergave van de onderscheiden kenmerken met
varianten gerelateerd aan functiegroepen (zie afb. 7). In het bouwkundig onderzoek
naar de herbestemmingsmogelijkheden van bollenschuren is er naar gestreefd om
de (on)mogelijkheden van herbestemming te relateren aan de diverse typen
bollenschuren. Qua functiemobiliteit vormen de bollenschuren in algemene zin geen
problematische categorie, maar er is wel één groot knelpunt geconstateerd: de
stellingen. Omdat deze ook een constructieve functie hebben, beperken zij in fysieke
zin de mogelijkheden van herbestemming. Dit geldt weliswaar alleen voor de
bollenschuren met een houten dak, maar dit probleem is niettemin evident aanwezig.
Tijdens het veldwerk zijn echter al creatieve oplossingen van bollenkwekers
waargenomen, waar de gepresenteerde voorstellen voor ingrepen van afgeleid zijn
(zie afb. 8). Het in stappen ‘afbouwen’ van deze stellingen of vervangen door andere
constructieve oplossingen voor het dak biedt voldoende uitwegen voor
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herbestemming met behoud van deze karakteristiek van de bollenschuur kan
interpreteren (zie afb. 9). Naarmate een schuur hoger scoort in de registers van
waardevolle bollenschuren zal de zorgvuldigheid van de ingreep groter moeten zijn.

Conclusies
In het project ‘Bestemmingswijziging oude bollenschuren’ is een multi-disciplinaire
reeks onderzoekingen uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in alle denkbare facetten
van het geven van nieuwe functies aan oude bollenschuren.
In het Bouwkundig Onderzoek zijn de randvoorwaarden geanalyseerd voor de
functiemobiliteit van bollenschuren. Belangrijkste bevinding is dat bollenschuren
zich goed lenen voor herbestemming; alleen de houten stellingen kunnen voor
complicaties zorgen. In een handleiding zijn oplossingen aangegeven voor
bouwtechnische aanpassingen, die qua materiaalgebruik zoveel mogelijk aansluiten
bij het oorspronkelijke karakter. Met deze handleiding kunnen
herbestemmingsmogelijkheden gegenereerd worden, die zowel aansluiten bij de
cultuurhistorische waarden als de belangen van de diverse betrokken personen en
instanties. Daarmee is een belangrijk instrument ontwikkeld om te komen tot
duurzame economische herbestemming - en daarmee behoud - van bollenschuren
als het meest streekeigen bedrijfsmonument van de Bollenstreek.

Eindnoten:
1. ‘Zie ook Jaarboek RDMZ 1994, pag. 110-119.
2. ‘Beelden van Bollenschuren’, Max Popma, Museum De Zwarte Tulp, Lisse, 1998.
3. Cultuurhistorisch onderzoek, Register Bollenschuren, Bouwkundig onderzoek, Marktanalyse,
Agrarische inventarisatie en Juridisch onderzoek, Museum De Zwarte Tulp, Lisse, 1998.
4. ‘Mercurius hersteld’, J. Goudeau, Provincie Noord-Holland, Haarlem, 1997.
5. ‘Gebouw Mercurius. Onderzoek naar de bruikbaarheid bij herbestemming’. Ed. Schulte, TU
E, 1988.
6. Zie ook ‘Herbestemming Industrieel Erfgoed in Nederland’, P. Nijhof en Ed. Schulte, Walburg,
Zutphen, 1994.
7. ‘Bouwkundig onderzoek’, Ed. Schulte en E. v.d. Steen, Sti-HIE, Oosterhout, 1998.
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E.F. Koldeweij
Het Snouck van Loosenhuis te Enkhuizen
Instandhouding van een laatste wil*
In december 1998 is na ruim honderd jaar een einde gekomen aan de
bestemming van het Snouck van Loosenhuis te Enkhuizen als
verzorgingstehuis. Het oude en statige pand aan de Dijk te Enkhuizen kan
niet langer voldoen aan de wettelijke eisen die tegenwoordig aan een
dergelijk tehuis worden gesteld.

Het legaat en de verbouwing
Op 30 oktober 1885 overleed Maria Margaretha Snouck van Loosen (1807-1885),
de laatste telg van een rijk Enkhuizer regentengeslacht. Deze ongetrouwde en
kinderloze dame had via haar olografisch testament al haar bezittingen nagelaten aan
de heren W. Lakenman en G. Wendelaar, haar bankier en haar commissionair. In
het testament had zij wel diverse bepalingen betreffende het beheer van haar vermogen
opgenomen, waarvan er enkele het familiehuis op de Dijk betreffen: ‘Ik begeer, dat
het door mij en mijne zusters bewoonde huis op den dijk, benevens stal en koetshuis
aldaar, zullen gesteld worden onder administratie van de Heer W. Lakenman met de
verplichting om na zijn overlijden iemand in zijn plaats aan te stellen. Ik verlang,
mede overeenkomstig de begeerte mijner zuster, dat dit huis zal worden ingericht
ter bewooning voor zes of acht ongehuwde vrouwen of weduwen, uit den fatsoenlijke
stand, geene kinderen ten hare laste hebbende. Dat zij bij het betrekken dier woning,
duizend gulden aan den Heer Lakenman overhandigen zullen,.... Verdere bepalingen
en beschikkingen laat ik aan den Heer Lakenman over.... Het koetshuis en de stal
verlang ik ingericht te zullen worden tot eene of twee geschikte arbeiderswooningen.’
De heren Lakenman en Wendelaar namen de hen opgelegde taak serieus en richtten
op 6 juni 1890 het Snouck van Loosenfonds en de Snouck van Loosen Stichting op,
waarbij het beheer van alle bezittingen formeel werd geregeld.
Het grote en zeer rijk gedecoreerde huis op de Dijk was in de jaren 1735-1737
gebouwd in opdracht van Dirck Semeyns van Loosen (1696-1757), betovergrootvader
van Maria Margaretha Snouck van Loosen. Twee generaties later, in de jaren
1791-1792, is het pand door diens neef Dirk Elias van Loosen (1737-1812) vergroot
door het buurhuis aan de linkerzijde (afb. 1) en een tweetal percelen aan de tuinzijde
erbij te betrekken. Het was in deze vorm dat het huis in bezit kwam van de legatrice.
Om het huis geschikt te maken voor de permanente huisvesting van zes of acht
dames was een verbouwing noodzakelijk, waarvoor de beheerders van de Snouck
van Loosen Stichting de jonge Amsterdamse architect C.P. Posthumus Meijes sr.
(1858-1922) hebben ingeschakeld. Nadat op 8 juni 1890 een jarenlange juridische
strijd over de rechtsgeldigheid van het testament door de arrondisements-rechtbank
was beslecht, kon de gewenste verbouwing in de jaren 1891-1892 worden uitgevoerd.
Deze verbouwing, die na openbare inschrijving aan de Utrechtse aannemer Van
den Berg werd aanbesteed, is uitzonderlijk goed gedocumenteerd doordat in het
archief van het Snouck van Loosenfonds naast het bestek en een groot aantal
bouwtekeningen ook het nauwgezet bijgehouden dagboek van de bouw bewaard is
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gebleven. Posthumus Meijes heeft hierbij het vroeg 18de-eeuwse trappenhuis en
achterhuis vervangen door een grote nieuwe aanbouw van twee verdiepingen hoog
met een groot nieuw trappenhuis (afb. 2-3). Op de bel-etage en de eerste verdieping
zijn hierin een achttal tweekamer-appartementen en de vertrekken van de directrice
gecreëerd. In het functioneel ingedeelde souterrain en de enorme zolder zijn de
benodigde dienstvertrekken aangebracht, waaronder de verwarmingskelders, een
was- en droogkamer en enkele dienstbodenkamertjes.
Ook het oude 18de-eeuwse voorhuis is bij deze renovatie aan een grondige
restauratie onderworpen.
Hierbij leek geen inspanning te groot: alle betimmeringen, plafonds en behangsels
werden afgenomen, al het houtwerk werd minutieus schoongemaakt. Het oude werd
hierbij geëerd maar gelijktijdig ook aan de
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smaak en eisen van de tijd aangepast. Dit betekende dat het gehele huis, zowel het
oude als nieuwe gedeelte, van alle beschikbare moderne gemakken en installaties is
voorzien zoals gaslicht, een elektrisch bellen-systeem, spreekbuizen, centrale
verwarming, bliksembeveiliging, een modern ventilatiesysteem, een etenslift en
uiteraard stromend water en toiletten. Ook de kleurstelling werd aangepast aan wat
op dat moment passend werd geacht. Er werd gekozen voor een donkere getemperde
kleurschakering waarbij onder meer in het trappenhuis de grotere kleurvlakken door
middel van sjabloonbeschilderingen van ornamenten zijn voorzien. Alle binnendeuren
werden door de Amsterdamse houtschilder Beenaard gehout. De ongetwijfeld
weelderige vroeg 18de-eeuwse plafondschilderingen met mythologische personages
in de voor- en achterkamer rechts van de gang hebben plaats gemaakt voor eigentijdse
schilderingen van lieflijke engeltjes in gedempte tonen door de jonge kunstschilders
Pieter van Egmond (1864-1908) en Coenraad Mathias Garms (1863-1944).
Van alle vertrekken in het voorhuis was de ingreep in de voor- en achterkamer
links van de gang, die omstreeks 1790 aan het huis waren toegevoegd, wellicht het
grootst. De eind 18de-eeuwse inrichting van deze

1 Snouck van Loosenhuis, Dijk 36, Enkhuizen. Foto RDMZ, 1950.

beide kamers, die op dat moment ongeveer honderd jaar oud was en niet of nauwelijks
meer werd gewaardeerd, heeft voor een vroeg 18de-eeuwse inrichting plaats moeten
maken. Hiervoor zijn verschillende onderdelen uit een kamer in het afgebroken
achterhuis gebruikt: de lambrisering, de majestueuze schoorsteenpartij met een
schoorsteenschildering van de belangrijke Haagse schilder Mathias Terwesten
(1670-1757) uit 1742 en een goudleren behangsel. Op basis van de plafonds in de
beide rechterkamers is een bijpassend plafond gereconstrueerd met daarin eveneens
door Van Egmond en Garms gemaakte schilderingen, en, als uitzondering, is tegen
de zijwand van de kamer een buffetkast gecreëerd van twee grote laat 18de-eeuwse
kastdeuren.
Als onderdeel van zijn ontwerp heeft Posthumus Meijes ook een houten
tuinpaviljoen in de zogeheten chaletstijl ontworpen. Deze ‘tuintent’ bevindt zich nog
altijd in goede staat, hetgeen zowel aan het goede beheer als aan de zorgvuldig
gekozen materialen zal liggen. Dat er een continue kwaliteitsbewaking plaatsvond
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blijkt uit het bouwdagboek. Hierin is met enige regelmaat te lezen dat geleverde
materialen werden afgekeurd en teruggestuurd en ook het schilderwerk moest enkele
malen opnieuw worden uitgevoerd.
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2 Plattegrond van de beletage. Tekening RDMZ. A. Reinstra, 1999.

Wat het Snouck van Loosenhuis zo uitzonderlijk maakt is dat behalve het huis
ook de tuin haar aanzien uit 1892 vrijwel geheel behouden heeft (afb. 4, pag. 198).
De gehele aanleg met grindpaden, grasen bloemperken, vijver met fontein en rotspartij
en enkele andere tuinornamenten is nog geheel als honderd jaar geleden. Zelfs het
‘cement-ijzeren’ tuinprieel dat in oktober 1892 werd geleverd door de Utrechtse
rotswerkers-firma F.J. Moerkoert jr. is nog aanwezig. Net zoals in het huis lijkt ook
in de tuin de tijd te hebben stilgestaan.

Historische waarde
Sinds deze grootse verbouwing aan het einde van de 19de eeuw is het Snouck van
Loosenhuis nauwelijks veranderd. Aanpassingen aan het elektriciteitssysteem, het
laten vervallen van de gasverlichting, een gedeeltelijk vernieuwde
verwarmingsinstallatie, een aantal gemoderniseerde sanitaire voorzieningen en een
enkele schilderbeurt blijken de belangrijkste en vrijwel enige fysieke wijzigingen te
zijn. Met uitzondering van de beide salons en de eetkamer op de bel-etage (afb. 5,
pag. 199), is daarbij de kleurstelling in het grootste deel van het huis van een donkere
naar een lichte tint gebracht. Hierdoor heeft het huis deels een totaal andere karakter
gekregen, maar dit staat enthousiaste en positieve reacties over de hoge historische
waarde van dit pand en zijn interieurs geenszins in de weg.
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Het is evident dat het Snouck van Loosenhuis een uniek complex betreft waarvan
de waarde het plaatselijke of regionale belang zonder meer ontstijgt. Het complex
behoort dan ook tot de belangrijkste Nederlandse monumenten en er hoeft nauwelijks
enige twijfel te bestaan dat het huis zelfs vanuit internationaal oogpunt de nodige
waardering zal oproepen. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat het gehele pand,
dus zowel het voor- als achterhuis, met inbegrip van alle opstallen in de tuin, onder
de bescherming van de monumentenwet valt. Deze protectie betreft uiteraard zowel
de buitenkant en de construc-
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3 Ontwerp van C.P. Posthumus Meijes (1858-1922) voor het nieuwe achterhuis, 1890.

tie van het gebouw, als de structuur en de afwerking van de binnenzijde. Juist in dit
gebouw bepalen ook de interieurs en de verschillende onderdelen daarvan een
belangrijk deel van de monumentale waarde: bijzondere behangsels van velours
d'Utrecht en goudleer; enkele zeer unieke schoorsteenmantels, waarvan er een is
gemaakt van gepolijst hardsteen met ingelaten stukken wit marmer, Statuario venato,
en de ander een combinatie is van het sterk geaderde Arabescato en het veel lichter
geaderde Statuario; waardevolle schoorsteenstukken van de Haagse kunstschilder
Terwesten en de fraaie koepel. Uiteraard horen hierbij ook de talloze elementen die
bij de grote verbouwing van 1892 zijn aangebracht, waaronder de keuken, de
werkkeuken (afb. 6) en enkele WC's -met Amerikaanse brillen-, maar ook veel van
het hang- en sluitwerk.
Vanuit verschillende gezichtspunten is het huis een van de belangrijkste woonhuizen,
zo niet hét belangrijkste woonhuis van Enkhuizen. Het huis is altijd in handen geweest
van een van de toonaangevende families van de stad, een familie van reders en
kooplieden die verschillende burgemeesters en andere bestuurders heeft geleverd.
Het huis is beduidend groter van formaat dan alle andere woonhuizen en ligt op een
zeer prominente plaats, schuin tegenover de Dromedaris, in de bocht van de Dijk
aan de Oude Haven, de enige haven van Enkhuizen die in zijn oorspronkelijke vorm
en omvang bewaard is gebleven. Mede door de hardstenen gevel -naast het
17de-eeuwse stadhuis de enige in de stad - heeft het pand een enorme uitstraling. Al
met al is het huis een van de meest tastbare herinneringen aan het rijke verleden van
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deze oude Zuiderzeestad. Deze symboolwaarde wordt nog eens vergroot doordat
Maria Margaretha Snouck van Loosen in 1885 vrijwel haar gehele vermogen heeft
nagelaten om het welzijn van de Enkhuizers te verbeteren: ‘Ik geef daarbij
uitdrukkelijk mijn wil en begeerte te kennen, dat meergenoemd fonds moet worden
aangewend tot weldadige einden...’. Vanuit dit oogpunt is in de periode 1893-

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

156
1897 het Snouck van Loosenpark met vijftig arbeiderswoningen gebouwd, is in de
jaren 1899-1900 het Snouck van Loosen ziekenhuis in de Vijzelstraat gerealiseerd,
en heeft de legatrice nog tijdens haar leven samen met haar zusters de Snouck van
Looseninrichting voor Godsdienst Onderwijs gesticht, allemaal voorzieningen die
met het familiekapitaal zijn gefinancierd en sindsdien door het Snouck van
Loosenfonds zijn ondersteund.

Functie-verandering
Thans lijkt de functie van het pand voor de tweede keer te veranderen, dit keer
schijnbaar zonder duidelijke aanwijzingen of bepalingen voor de toekomst. Het is
onvermijdelijk dat de nieuwe, op dit moment nog onbekende bestemming, een aantal
ingrepen en veranderingen met zich mee zal brengen, hoe zeer dit ook door sommigen
betreurd zal worden. Het huis en alle opstallen in de tuin zijn bovendien dringend
aan een grote onderhoudsbeurt toe. Hierbij zal het noodzakelijk zijn onder meer het
buitenschilderwerk aan te pakken, het voegwerk lokaal te herstellen en de zoutuitbloei
in en onder de vloeren en wanden van het souterrain te bestrijden. Op diverse plaatsen
zullen loszittende elementen moeten worden vastgezet en in de tuin zullen onder
andere de tegelpaden langs het huis en het betonnen tuinprieel herstel behoeven. Dit
laatste element verkeert op het moment overigens in de meest slechte toestand van
alle onderdelen van het gehele complex. In hoeverre echter al het binnenschilderwerk
aangepakt zal moeten worden is zeer de vraag. Vanuit de monumentwaarde bezien
zal bijvoorbeeld in de beide salons en de eetkamer op de bel-etage lokaal herstel- en
retoucheerwerk veruit het beste resultaat opleveren.

Mogelijkheden voor een herbestemming
Theoretisch zijn er diverse mogelijke bestemmingen voor het pand te bedenken, van
wooncomplex tot notaris- of advocatenkantoor en van stedelijk museum tot hotel,
stadslogement of luxueus restaurant, of wellicht een combinatie van twee of meer
van deze bestemmingen. Diverse opties met allemaal verschillende voor- en nadelen.
Het is daarom belangrijk dat naast de inventarisatie van de potentiële nieuwe
bestemmingen een aantal uitgangspunten wordt geformuleerd waarmee rekening
moet worden gehouden. Op de eerste plaats brengt de monumentale waarde van
zowel het interieur als het exterieur met zich mee dat grote (bouwkundige)
veranderingen in het huis in feite ongewenst zijn zowel op dit moment als in de nabije
toekomst. De structuur biedt slechts in beperkte mate plaats voor de wensen of eisen
van specifieke gebruikers of bewoners. Het pand leent zich bovendien niet voor forse
aantallen gebruikers of bezoekers. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat, in
tegenstelling tot het verleden, niet langer een beroep kan worden gedaan op het
Snouck van Loosenfonds om het huis in stand te kunnen houden. Doordat het
vermogen van dit fonds is belegd in het Grootboek van de 2½% Nationale Schuld
is de waarde van het kapitaal en van de opbrengst in de loop der jaren dermate
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ingekrompen dat het onmogelijk is geworden de volledige onderhoudslast hiermee
te financieren. In concreto houdt dit in dat het onderhoud zo maar enigszins mogelijk
vanuit de huuropbrengst zal moeten worden betaald. Een commerciëler beheer lijkt
dus onvermijdelijk. Het is bovendien wenselijk is om ook de komende jaren de
traditie voort te zetten om het gebouw op beperkte schaal voor bezoekers toegankelijk
te houden.
Welk traject er ook zal worden gekozen, de beheerders van het gebouw zijn in hun
beslissing over de toekomst van het huis allereerst gebonden aan het testament van
Maria Margaretha Snouck van Loosen. Pas wanneer zal blijken dat het niet meer
mogelijk is om ‘zes of acht ongehuwde vrouwen of weduwen, uit den fatsoenlijke
stand, geene kinderen ten hare laste hebbende’ in het pand te huisvesten, zal via een
rechterlijke uitspraak hiervan kunnen worden afgeweken zonder dat verre familieleden
het huis of enige andere bezittingen van het Snouck van Loosenfonds kunnen opeisen.
Gelukkig spreekt het testament niet van bejaarde of hoog bejaarde dames, zoals de
dames die de laatste jaren in het huis hebben gewoond. Hierdoor lijken er wel diverse
mogelijkheden te bestaan om het pand geheel conform het testament een nieuwe
toekomst te geven.
Het huisvesten van iets minder oude dames past geheel in de lijn en geest van het
testament en, doordat de tijden zo sterk zijn veranderd, geldt dit wellicht ook voor
het huisvesten van wat oudere echtparen, de groep die tegenwoordig met het begrip
senioren wordt aangeduid. Dat de legatrice een bewoning door dames uit de bovenlaag
van de bevolking beoogde blijkt uit de in haar testament opgenomen bepaling dat
iedere nieuwe bewoonster bij binnenkomst f 1000,- moest inleggen. Een continuering
van de woonbestemming lijkt dan ook voor de hand te liggen, zij het met een iets
andere groep bewoners en met een pragmatischer beheer dan de laatste jaren het
geval was. Het is overigens verstandig om bij het vaststellen van de nieuwe doelgroep
en het nieuwe gebruik van het huis al direct rekening te houden met onder meer het
Bouwbesluit. Immers bij een bestemming waarbij individuen in afzondering van
elkaar in
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6 Werkkeuken in het souterrain. Foto RDMZ, 1999.

appartementen wonen gelden veel stringentere regels ten aanzien van brandveiligheid
en geluidswering dan wanneer er sprake is van woonruimten voor verschillende
personen die een grote gezamenlijke huishouding voeren.
Het is echter onvermijdelijk dat voor het continueren van de woonbestemming,
in welke vorm ook, er een aantal ingrepen in het huis moeten worden gedaan. Dit
staat natuurlijk los van het eerder genoemde groot onderhoud aan het gebouw. Zo
zullen onder meer de meeste sanitaire en technische voorzieningen aanpassingen
behoeven om aan de hedendaagse wooneisen te kunnen voldoen. Deze aanpassingen
zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden uitgevoerd. Het huis
is immers uiterst kwetsbaar, zowel qua in- als exterieur, zowel in het 18de-eeuwse
als 19de-eeuwse gedeelte.
De mogelijkheden en beperkingen van het huis laten zich als volgt schetsen. Het
pand is grofweg in een drietal eenheden te verdelen: het voorhuis, het achterhuis en
de koepel. Met name het voorhuis en de koepel bevatten de meest waardevolle
vertrekken van het complex. Het is evident dat de drie belangrijkste vertrekken op
de bel-etage van het voorhuis, de eetkamer en de beide salons, zeer kwetsbaar zijn.
Ditzelfde geldt in feite ook voor de keuken in het souterrain en voor de koepel. In
deze vertrekken is iedere verandering eigenlijk een verandering te veel. De overige
vertrekken van het voorhuis laten veel meer ingrepen toe, zij het dat allerlei elementen
daarvan wel ter plekke behouden zouden moeten worden, zoals alle tegel- en
parketvloeren, het meeste hangen sluitwerk en in de werkkeuken bijvoorbeeld de
ingebouwde kasten, de etenslift en de lange aanrecht met de waterpomp (afb. 6).
Het achterhuis biedt daarentegen beduidend meer mogelijkheden. De appartementen
op de bel-etage en de eerste verdieping kunnen op een aantal verschillende manieren
aan de huidige wooneisen worden aangepast. Dit geldt feitelijk ook voor de vertrekken
in het souterrain, die, doordat het vloerniveau hiervan gelijk ligt met dat van de tuin,
ook voor bewoning geschikt gemaakt kunnen worden. In eerste instantie lijkt dit ook
voor de zolders van het voor- en achterhuis te kunnen, maar er is veel voor te zeggen
om deze als zodanig te handhaven. Zolders zijn immers, behalve zeer praktische
bergruimtes, bijzonder effectieve klimatologische buffers. De twee logeerkamers op
de zolder van het voorhuis en de dienstbodenkamertjes op de zolder van het achterhuis
zouden echter wel gehandhaafd moeten blijven. Een gedeelte van het in 1892 voor
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de kamers van de dames aangeschafte meubilair, waarvan thans het grootste deel op
zolder is opgeslagen, zou hier een plaats kunnen krijgen.
Een van de mogelijkheden bij de nieuw in te vullen bestemming is een gedeelde
woon- en representatiefunctie. De acht bestaande twee-kamer appartementen en de
kamer van de directrice kunnen zonder al te grote ingrepen tot vijf of zes
appartementen worden omgevormd. Ook in het souterrain zouden nog twee
wooneenheden kunnen worden gecreëerd.
Voor de belangrijke vertrekken op de bel-etage en de koepel is een meer
representatieve rol weggelegd. Hierbij kan aan een gemeenschappelijk gebruik door
de bewoners van het achterhuis worden gedacht, dit in combinatie met een beperkte
mate van toegankelijkheid voor geïnteresseerde bezoekers en het gebruik van de
koepel door de beheerders van het Snouck van Loosenfonds en de Snouck van Loosen
Stichting. Voor een continue bewoning komen deze vertrekken minder in aanmerking,
tenzij de betreffende wooneenheid van een dusdanig formaat is dat de druk op de
individuele ruimtes niet te groot is. Met name de originele goudleren en de velours
d'Utrecht behangsels uit 1742 zijn inmiddels erg kwetsbaar geworden. Een gematigd
gebruik van deze kamers is daarentegen wel gewenst, omdat hierdoor de noodzakelijke
ventilatie gewaarborgd zal zijn en ook dit gedeelte van het huis blijft ‘leven’. Een
beperkt gebruik van deze ruimtes door exclusieve gezelschappen voor vergaderingen
of diners behoort eveneens tot de mogelijkheden, maar het zal duidelijk zijn dat de
behoefte hieraan in Enkhuizen van beperkte omvang is. Voor deze vertrekken zou
ook een kantoorfunctie overwogen kunnen worden, evenals een meer museaal gericht
gebruik waarbij de

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

158
schilderijen en enkele andere objecten uit eigen bezit getoond kunnen worden,
eventueel aangevuld met bruiklenen van derden. Hierbij moet allereerst worden
gedacht aan de nog te traceren objecten uit de in 1892 verkochte inboedel. De
familieportretten bevinden zich in de Stichting verzameling Semeijns de Vries van
Doesburgh en verschillende stukken hiervan sieren al geruime tijd als bruikleen het
Enkhuizense stadhuis. Een aantal andere schilderijen, maar ook meubelen, textiel en
glaswerk zijn in museaal bezit terechtgekomen, waaronder in het Rijksmuseum te
Amsterdam, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam en het Mauritshuis te
Den Haag.

Conclusie
De wijze waarop de beheerders het Snouck van Loosenhuis de laatste honderd jaar
instand hebben gehouden is prijzenswaardig. Met enorme inzet en grote trouw hebben
zij de wensen uit het testament van Maria Margaretha Snouck van Loosen ingevuld
en vorm gegeven. Uiteraard hebben zij door de zich continu veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen op een aantal momenten hun beleid moeten
aanpassen. Zo is onder meer in 1954 de Snouck van Loosenboerderij aan het
Westeinde te Enkhuizen ten behoeve van een stadsuitbreiding geruild voor een
boerderij in de Beemster. Na de bouw van een groot modern streekziekenhuis werd
in 1960 het Snouck van Loosen Ziekenhuis afgestoten en inspelend op de
overheidsubsidies van het moment en de in snel tempo verslechterende financiële
toestand van het Snouck van Loosenfonds zijn in 1977 zowel het Snouck van
Loosenpark als een pand in de Breestraat te Leiden van de hand gedaan.
Op dit moment vereisen de veranderde omgevingsfactoren een herbezinning over
de toekomst van het Snouck van Loosenhuis. De cruciale vraag hierbij is of de laatste
wil van de legatrice nog langer instand te houden is, en zo ja, op welke manier. Het
is duidelijk dat er bij het zoeken naar een nieuwe bestemming tussen de wetgeving
zal moeten worden gelaveerd. Er zal een werkzame module voor een voortzetting
van de woonfunctie gevonden moeten worden, al of niet in combinatie met een andere
bestemming, en er zal een zorgvuldige conservering moeten plaatsvinden. Dat dit
unieke pand, inclusief de interieurs en de tuin met al zijn opstallen, al meer dan
honderd jaar met de grootste zorg instand is gehouden conform de wensen uit het
testament schept verwachtingen voor de toekomst.
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* Dit artikel is geschreven tijdens de voorbereiding van een Cultuurhistorische Verkenning over
dit pand, die in de loop van 1999 bij de RDMZ zal verschijnen. Het is mede tot stand gekomen
door de bereidwillige medewerking van de beheerder van het huis, de heer W. van Leeuwen
en diens zoon W.F. van Leeuwen, evenals door de waardevolle adviezen van de collega's M.
Dingemans, M. van Hunen, H.H.J. Kurvers, A. van der Linden, E.J. Nusselder, G.A. Overeem,
M.G. Polman, A. Reinstra, M.W.J. van Rooden en R.J. Wielinga.
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M.S. Verweij
Glanerbrug, een benzinestation naar ontwerp van ir S. van Ravesteyn
Instandhouding is een veelzijdig en weerbarstig fenomeen in de
monumentenzorg. Het kan uiteenlopen van het staven en stutten van oude
gebouwen zodat instortingsgevaar wordt voorkomen, tot het doelbewust
zoeken naar een gepaste bestemming die zich in verschillende varianten
tot de oorspronkelijke functie verhoudt. Een spontanere vorm van
herbestemming speelt bijvoorbeeld in Glanerbrug waar verschillende
functiewijzigingen leidden tot nieuwe bouwkunst: architect Sybold van
Ravesteyn maakte in zijn ontwerp voor een Fina benzinestation gebruik
van voorgaande bebouwing en wist tot een nieuw, volwaardig en geslaagd
ontwerp te komen. Deze dynamiek blijkt zich binnen één eeuw te kunnen
voltrekken zonder dat sprake is van een definitieve stolling van het
ontwerpproces.

Situatie en voorgeschiedenis
Op exact 350 meter afstand van de landsgrens tussen Nederland en Duitsland staat
te Glanerbrug aan de noordzijde van de weg tussen Enschede en Gronau een opvallend
vormgegeven Fina benzinestation (afb. 1). Deze weg wordt momenteel aangeduid
met N 18 en staat plaatselijk bekend als de Gronausestraat.1. Vanouds maakt de
Gronausestraat deel uit van de handelsroute van Amsterdam naar Duitsland. Tot
1849 was het een oude zandweg, nadien volgde bestrating. Glanerbrug ontstond aan
het eind van de 19de eeuw vanwege het grensverkeer en forensisme als gevolg van
de textielnijverheid in Duitsland.2. Aan weerszijden van de weg ontwikkelde zich
een langgerekte nederzetting. Het benzinestation springt ten opzichte van de rooilijn
sterk terug en biedt aldus ruimte aan komende en gaande klanten.

Ontwerp- en bouwgeschiedenis
Ofschoon het benzinestation op het eerste gezicht vrij modern oogt, blijkt het bij
nadere beschouwing over een bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van tientallen
jaren te beschikken. De oudste archiefgegevens dateren uit 1920 en memoreren een
verbouwing van een winkelpand met hulppostkantoor op de plaats van het huidige
benzinestation en betreffen een vergroting met een wachtlokaal en achtergelegen
telefooncabine (afb. 2).
Twaalf jaar later bleek de bestemming van het pand aan verandering onderhevig.
Geneesheer L.J. Eshuis uit Glanerbrug deed in 1932 een verzoek tot gedeeltelijke
vernieuwing en uitbreiding van het pand zodat het geschikt zou worden als woning
en voor de uitoefening van een dokterspraktijk. De voorgenomen wijzigingen hadden
grotendeels op de achterzijde van het gebouw betrekking. Het twee bouwlagen
tellende pand op rechthoekige plattegrond onder een haaks op de straat georiënteerd
mansardedak met platgedekte lage aanbouw aan de achterzijde werd verbouwd tot
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een gerieflijk ensemble van woonhuis met praktijk (afb. 3). De oude voordeur aan
de straatzijde verdween, aan de lange zijgevel rechts kwamen afzonderlijke entrees
voor woning en praktijk. De woning lag aan de voorzijde, aan de Gronausestraat, en
bevatte de woonkamer, hal en een eetkamer. Deze ruimten waren naast elkaar geschikt
en leverden tezamen een rechthoekige plattegrond op. Evenwijdig aan de
scheidingsmuur met het buurpand liep de gang; deze verbond de woning met het
praktijkgedeelte dat bestond uit wacht-, spreek- en onderzoekkamer alsook uit een
apotheek, keuken, bijkeuken en berghok. De plattegrond van de praktijk had een
vierkante vorm, centraal was de T-vormige hal gesitueerd. Op de verdieping lagen
drie slaapkamers en een badkamer (boven de entree van de woning). Boven de praktijk
werd ruimte geschapen voor een dienstbodenkamer met een aangrenzende zolder.
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1 Detail van een landkaart van de ANWB uit 1963 met onder andere de rijksweg tussen Enschede en
Gronau. Reproductie RDMZ, J.P. de Koning, 1999.

2 Glanerbrug, Gronausestraat 1317. Plattegrond van winkelpand met hulppostkantoor omstreeks
1920. Het rechterdeel van dit pand werd in 1932 verbouwd tot woonhuis met dokterspraktijk voor
L.J. Eshuis. Herkomst Bouwdienst gemeente Enschede. Bewerking tekening Joseph W. van Rooden,
Leiden, 1999.
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Aan de zijde van het Heldersplein (oost) was voorzien in een plat (afb. 4). De
bouwactiviteiten werden uitgevoerd onder supervisie van Bouwbureau Van Hal,
architecten NIVA te Borne en Delden.3.
Op hoofdlijnen trof architect Sybold van Ravesteyn deze dokterswoning met
praktijk aan toen hem in 1958 de opdracht voor de bouw van een Fina benzinestation
nabij de Nederlands-Duitse grens bereikte. Het oudste ontwerp van Van Ravesteyn
dateert uit april 1959, het laatste is van 23 november 1960. Het gemeentebestuur van
Enschede verleende op 3 januari 1961 vergunning waarin werd toegestaan ‘een
woonhuis gedeeltelijk te veranderen en in te richten tot woonhuis met benzinestation’.4.
Er mocht niet meteen met de bouw worden begonnen. Eerst dienden berekeningen
en tekeningen van de gewapend betonconstructies en holle baksteenconstructies te
worden goedgekeurd terwijl ook
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3 Glanerbrug, Gronausestraat 1317. Begane grond en verdieping van het woonhuis met dokterspraktijk
voor L.J. Eshuis, 1932. Het linkergedeelte bleef buiten de verbouwingswerkzaamheden, het rechter
werd aangepast maar behield zijn oorspronkelijke breedte. Herkomst Bouwdienst gemeente Enschede.
Bewerking tekeningen Joseph W. van Rooden, Leiden, 1999.

verschillende brandveiligheidsmaatregelen in acht moesten worden genomen. De
raming van de kosten van het uit te voeren werk beliep f 35.000,-.
In wezen ging Van Ravesteyn van het praktijkgedeelte van de dokterswoning uit.
Aan de achterzijde werden vier slaapkamers geprojecteerd waar in het oude gebouw
een berghok, de bijkeuken en de apotheek waren ondergebracht. De wachtkamer
werd vergroot tot woonkamer, tussen de woonkamer en de keuken kwam ten koste
van de onderzoekkamer een sanitaire ruimte met douche, bereikbaar vanuit de hal.
De hal bleef, verkleind tot gang, op haar plaats. De keuken draaide een kwart slag
en werd ten nadele van een klein tussenkamertje vergroot. Van Ravesteyn verruimde
de spreekkamer tot loge voor de pompbediende. Het plat dat zich vóór de
dienstbodenkamer uitstrekte werd getransformeerd tot dak, voor het overige maakte
de verdiepingsvloer plaats voor een platbalklaag. Aangrenzend trof de architect het
buurpand aan: hij bestemde het achterste deel tot magazijn en verbond dat door een
deur met de loge.
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4 Glanerbrug, Gronausestraat 1317. Voorgevel (zuid) en zijgevel (oost) van het woonhuis met
dokterspraktijk voor L.J. Eshuis, 1932. Het winkelgedeelte (links) bleef buiten de
verbouwingswerkzaamheden. Herkomst Bouwdienst gemeente Enschede. Bewerking tekeningen
Joseph W. van Rooden, Leiden, 1999.

De afzonderlijke breedte van loge en magazijn bedraagt zes meter, een maat die
tot het oude winkelpand met hulppostkantoor valt te herleiden (afb. 5). Cliënten van
het benzinestation hebben geen weet van deze nieuwe indeling: zij dien(d)en zich te
beperken tot de voorzijde van de nieuwbouw en het pompeiland pal voor de loge.
Het voorste gedeelte van de oude dokterswoning is daartoe gesloopt. De aldus
vrijgekomen ruimte verschaft het benzinestation zijn terugspringende ligging,
noodzakelijk om komende en gaande klanten bewegingsruimte te bieden. De loge
geeft uitzicht op de straat. Voor het overige valt aan de straatzijde van het
benzinestation geen spoor van voorgaande bebouwing te ontdekken, want ook de
kapverdieping van de dokterswoning kwam in Van Ravesteyns ontwerp te vervallen.
In 1968 vond verbouwing van het woonhuisgedeelte plaats. Het benzinestation
wijzigde op details. De verbouwing was een opdracht van Fina Nederland, kostte f
46.500,- en ondervond geen betrokkenheid van Van Ravesteyn.

Hoofdvorm en inrichting
Van Ravesteyns ontwerp bestaat uit een combinatie van benzinestation met woning,
een pompeiland en een reclamezuil. De plattegrond van het benzinestation en woning
vertoont de vorm van een compacte rechthoek en is aan de linkerzijde uitgebouwd
met een magazijn. Het gehele bouwwerk bezit slechts één bouwlaag en is plat gedekt.
Er staat een bedrijfsgevel aan de Gronausestraat en een woongevel aan de zijde van
het Heldersplein. De uitwendige verschijningsvorm maakt niet in één keer duidelijk
dat sprake is van een gebouw met twee functies. Het aanzien van het woonhuisgedeelte
aan het plein is ingetogen en dat van het bedrijfsgedeelte aan de Gronausestraat
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5 Glanerbrug, Gronausestraat 1317. Plattegrond en zijgevel (oost) van het Fina benzinestation met
woning uit 1960 naar ontwerp van ir S. van Ravesteyn, compleet met rijwielpad, zebra's, trottoir,
pompeneiland en reclame-object. Van Ravesteyn ontdeed het woonhuis van L.J. Eshuis van zijn
verdieping en sloopte het gedeelte aan de Gronausestraat. Gelijktijdig handhaafde hij karakteristieken
als bijvoorbeeld de gang in de woning terwijl de breedte van de loge tot die van de voorgaande
bebouwing valt te herleiden. De entree van de voormalige dokterspraktijk is veranderd in de toegang
tot de woning vanaf het Heldersplein. Herkomst Bouwdienst gemeente Enschede. Bewerking tekeningen
Joseph W. van Rooden, Leiden, 1999.
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6 Glanerbrug, Gronausestraat 1317. Voorgevel (zuid) van het Fina benzinestation. Opname uit 1989.
Foto Het Oversticht, Zwolle.

uitbundig. De bedrijfsgevel vertoont niet alleen een opvallende vorm, maar suggereert
ook nog een grotere breedte dan het achterliggende pand te bieden heeft. Als gevolg
van deze gevelbreedte is het woonhuisgedeelte vanaf de Gronausestraat niet tot
nauwelijks waar te nemen. Aan beide zijden vertoont de beëindiging van de voorgevel
de vorm van een scheluw trapezium, dat aan de rechterkant verhoogd is uitgevoerd.
De trapeziumvorm heeft aan de rechterzijde een expressief karakter, want springt
pardoes omhoog en verleent het ontwerp in belang wekkende mate zijn markante
aanzien (afb. 6).
De plattegrond van het benzinestation oogt functioneel en overzichtelijk. De loge
voor de pompbediende is de kern van het ontwerp omdat vrijwel alle belangrijke
ruimten vanuit de loge snel bereikbaar zijn: het magazijn, de woonkamer en via de
gang de overige vertrekken terwijl de komende en gaande cliëntèle vanuit de loge
kan worden gezien en bediend. In zekere zin wordt vanuit de loge een dubbele dialoog
gevoerd: één met de huishouding en een andere met de klantenkring die zich
afwisselend bij het pompeiland en in de loge kan afspelen. De inrichting van de loge
is sober en doelmatig. Aan de voorzijde staat bij het raam een tafel met stoel, tegen
de achterwand zijn twee toiletten geplaatst, elk met een voorportaal. Een oliekachel
voorziet de loge van warmte. Pal naast de ingang is een brandslang van dertig meter
lengte geplaatst en tegen elk van de korte wanden is een poederblusser met een inhoud
van zeven kilo bevestigd. Geheel rechts achter in de hoek leidt een deur naar de
woonkamer van de exploitant van het benzinestation. Het magazijn aan de andere
zijde van de loge is een recht-toe recht-aan vertrek waarin een compressor staat
opgesteld. De deur tussen loge en magazijn is als zelfsluitend en in brandwerend
materiaal uitgevoerd. Een deur in de linkerzijgevel voert naar buiten tot achter de
voorgevel die hier het karakter van een schijngevel heeft en na vier meter negentig
graden in de richting van de Gronausestraat knikt. Op ooghoogte heeft de geknikte
schijngevel een rond venster. Voor het overige is de voorgevel ter hoogte van magazijn
en loge met rechthoekige vensters uitgevoerd, uitgezonderd aan de uiterste kant
rechts want ook daar voorzag Van Ravesteyn in een rond venster.
Het pompeiland tussen het benzinestation en de Gronausestraat bevat in het
oorspronkelijke ontwerp vier pompen: twee voor benzine, één voor superbenzine en
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één voor dieselolie. In de jaren '80 van de 20ste eeuw is het aantal pompen uitgebreid
als gevolg van de invoering van ongelode benzine. Aan weerszijden van het
pompeiland loopt vanouds een ‘tankweg’. De klandizie van het benzinestation gebruikt
deze met rode betonklinkerkeien geplaveide weg tijdens het tanken. De ligging van
het pompeiland op amper zes stappen van de loge bevordert goede service c.q.
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7 Glanerbrug, Gronausestraat 1317. De ‘eye-catcher’ is bedoeld om automobilisten bij het
benzinestation te laten stoppen. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1993.

vlotte bediening. Links van het magazijn staat pal voor de schijngevel een afgiftepunt
voor mengsmering.
Tenslotte ontwierp Van Ravesteyn een reclameobject, ook ‘eye-catcher’ genoemd
vanwege het grote formaat en de opvallende uitmonstering. Komend vanaf de Duitse
grens wordt het oog van de weggebruiker getroffen door zes hoge, pal naast elkaar
gemetselde bakstenen pijlers. Als tanden van een hark staan de pijlers stram in het
gelid bijeen, de sokkel is met lichtblauwe vierkante tegeltjes bekleed. Een houten
latei dekt de pijlers af en vormt het voetstuk voor vier kapitale letters in reuzenformaat,
tezamen de merknaam Fina vormend (afb. 7).
De bedoeling van zo'n object is even simpel als doeltreffend: het dient een wervende
invloed uit te oefenen, dat wil zeggen passanten tot een brandstofpauze over te halen.
De aardoliemaatschappijen spreken in dit verband over ‘stopping power’ en houden
naast de uitwerking van deze kracht ook rekening met de bedenktijd die de aanrijdende
bestuurder nodig heeft om wel of niet tot een brandstofpauze over te gaan. In de jaren
waarin de reiziger bij de landsgrens wegens af te wikkelen douane-formaliteiten
werd opgehouden, kon aan de afstand van 350 meter tot de benzinepomp een
commercieel-strategische betekenis worden toegekend waarbinnen de ‘stopping
power’ effect zou sorteren.

Materialen
Van Ravesteyn had voorkeur voor mooie, duurzame materialen en zag tijdens de
bouwwerkzaamheden nauwgezet op toepassing en ten uitvoerlegging toe.5. Ofschoon
van het benzinestation te Glanerbrug geen bestek bewaard bleef, kan aan de hand
van waarnemingen ter plaatse en bestudering van de ontwerptekeningen de
materiaalkeuze van Van Ravesteyn worden achterhaald.
De fundering gaat tot tachtig centimeter onder het maaiveld en bestaat uit metselwerk
van boerengrauw met trasraamklinkers en heeft twee versnijdingen. De vloer van
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het benzinestation is van beton en betegeld met een patroon van lichtblauwe vierkanten
met een zijde van drie tegels, het middenvak wit uitgevoerd, het omgevende tegelveld
grijs gemêleerd. Aan de voorzijde heeft het benzinestation een betegelde, lichtblauwe
plint ter hoogte van vier lagen; de dubbel hard gebakken tegeltjes meten tien bij tien
centimeter. Het opgaande werk wordt gevormd door hardgrauw, of het nu de gevels,
bouwmuren of dragende binnenmuren betreft terwijl de niet-dragende binnenmuren
in boerengrauw of poriso zijn opgetrokken. De achterwand van de loge is wit betegeld
met dubbel hard gebakken tegeltjes (tien bij tien centimeter). De plafonds zijn
gestucadoord, daaronder zit steengaas. Lucht- en wasemkanalen zijn van zink. Een
witte sauslaag bedekt de gevels, de gevelbeëindiging bestaat uit lichtrode Groninger
strengperssteen. Het dak is met een vuren beschieting uitgevoerd en bekleed met
twee lagen ruberoid voorzien van ingewalst fijn grind.
Links, ten dele naast en achter het magazijn liggen ondergronds vier brandstoftanks,
voor benzine (15.000 liter), dieselolie en superbenzine (beide 10.000 liter) en
mengsmering (4.000 liter).

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

166

Typologie
Het benzinestation is een eenzijdig station, dat wil zeggen er is aan de overzijde van
de Gronausestraat geen pendant gebouwd. Weggebruikers die op weg naar de
landsgrens van het benzinestation gebruik wensten te maken, dienden op gezag van
verkeersborden een draai van 180 graden te maken alvorens de tankweg op te mogen
rijden.
In het voorafgaande is al een opmerking over de terugliggende positie van het
benzinestation gemaakt. Het is in dit verband interessant het gezaghebbende tijdschrift
Wegen aan te halen. Volgens de anonieme auteur dient bij een benzinepomp ‘de
gelegenheid tot voorrijden oordeelkundig te worden ontworpen.’ Verder wordt
onderscheid gemaakt ‘tusschen pompen staande op, ter zijde van en naast den weg.
Bij pompen ter zijde van den weg bevindt de pomp zich buiten, de wagen tusschen
de rooilijnen en bij pompen naast de weg bevinden zich beide buiten de rooilijn.’
Deze laatste variant is in Glanerbrug tot stand gekomen. ‘De plaatsing naast den weg
is het meest verkieslijk wanneer een druk verkeer aanwezig is, omdat het beslist
ongewenscht is, dat de benzine-innemende wagen op den rijweg blijft staan. Zoo
mogelijk zal men een flauwgebogen inrit naar den pomp aanleggen. Wanneer echter
ter plaatse een druk voetgangersverkeer is, is het gewenscht het voetpad over zoo
klein mogelijke lengte te onderbreken, waarbij dan de in- en uitrijdende wagens dat
voetpad loodrecht moeten kruisen, met als gevolg het veroorzaken van meer last op
den eigenlijken rijweg.’ Deze citaten uit Wegen dateren uit 1931, maar hebben in
praktische zin noch wat betreft veiligheidsoverwegingen aan belang ingeboet en
blijken goed op de omstandigheden te Glanerbrug van toepassing.6. Van Ravesteyn
ontwierp tussen 1935 en 1963 vijfentwintig benzine- en servicestations voor Fina,
het bouwwerk aan de Gronausestraat was het op twee na laatste.7. ‘Glanerbrug’
behoort tot de finale proeven van de architect die in het bouwjaar 1961 de respectabele
leeftijd van 72 jaar bereikte. Naast specifieke Ravesteyneske kenmerken als de
betegelde plint en de toepassing van ronde vensters met bakstenen dagkanten is
Glanerbrug in zoverre interessant dat het een van de meest expressieve voorbeelden
uit zijn benzinestation-oeuvre vormt. De abrupt oprijzende voorgevel aan de rechter
zijde en de uitvoering als schermfaçade met de haakse knik ter afsluiting van de
linker zijde passen in het levendige en verrassingsvolle idioom van Van Ravesteyn,
al is de door hem zo geliefde gebogen lijn afwezig. Het benzinestation lijkt zichzelf
in formaat te willen overtreffen en springt de reiziger zó geestdriftig tegemoet, dat
het inlassen van een pauze vrijwel onontkoombaar wordt. Van Ravesteyn hechtte
veel belang aan het silhouet van gebouwen, zo blijkt uit een lezing die hij voor de
Kring Utrecht van de B.N.A. hield.8.

Waardering van het gebouw
Van Ravesteyn beperkte zich niet tot theorie, maar liet zijn opvatting over silhouet
in het benzinestation te Glanerbrug terugkeren. Dit architectonische kenmerk staat
samen met andere uitdrukkingsmiddelen in dienst van de bedrijfsfilosofie van de
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aardoliemaatschappij waarin een verschijnsel als ‘stopping power’ van vitaal belang
is.
De combinatie van woonhuis en benzinestation is in Glanerbrug opmerkelijk. In
Arnhem diende Van Ravesteyn een ontwerp voor deze combinatie te vervangen
omdat Rijkswaterstaat zich er tegen verzette, in Grave stuitte een dubbelpand niet
op bezwaren. Overigens betreft het voorbeeld te Grave nieuwbouw waar in Glanerbrug
bestaande bebouwing als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen diende.9. Het
benzinestation te Glanerbrug heeft zeldzaamheidswaarde als klein benzinestation uit
de periode van de Wederopbouw. Het gebouwtje bleef behouden, doorstond
ontwikkelingen als invoering van ongelode benzine, toename van gemotoriseerd
verkeer, veranderde milieu-eisen en aangepaste voorzieningen ten aanzien van de
veiligheid van de exploitant en het comfort van de klant, maar vervult nog steeds
zijn oorspronkelijke functie. Een ander aspect van zeldzaamheid betreft het
benzinestation als voorbeeld uit het opus van Van Ravesteyn, een architect wiens
oeuvre inmiddels is gedecimeerd.10. De gebouwen die Van Ravesteyn in opdracht
van de Nederlandse Spoorwegen ontwierp, ondervonden een straffe schifting door
gewijzigde functie-eisen en nieuwe bedrijfsfilosofie. Onlangs diende op deze gronden
het spoorwegstation in 's-Hertogenbosch plaats te maken voor nieuwbouw.11. Met de
benzinestations van Van Ravesteyn is het niet veel beter gesteld: momenteel is nog
een handvol behouden. De aardoliebranche geldt als zéér dynamisch. In de praktijk
betekent dat snelle, voortdurende aanpassing van strategie en gebouw aan het
mechanisme van de markt. Een tankstation krijgt nauwelijks kans ouderdomspatina
te vormen.

Conclusie
Instandhouding van de categorie Monumenten van Bedrijf en Techniek vergt
bijzondere aandacht en zorg. Het doorgaans broze bouwkundige omhulsel vormt
‘slechts’ de mantel waaronder het bedrijfsproces plaatsvindt. Fabrikant en producent
vergroten de bedrijfsgebouwen of breken ze af en beantwoorden
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zodoende aan eisen en wensen van afnemer en consument. Invloed van de
monumentenzorg is op deze ontwikkelingen niet altijd vanzelfsprekend en zal in een
aantal gevallen verworven dienen te worden. Een al te behoudzuchtige benadering
lijkt niet aanbevelenswaardig. Veeleer bestaat de instandhoudingsopgave in analyse
en duiding van historische, bedrijfseigen karakteristieken en aansluitend de poging
deze op overwogen wijze in toekomstige ontwikkelingen een passende rol te laten
spelen.
De totale bouwgeschiedenis van het pand aan de Gronausestraat 1317 beslaat een
periode van bijna een eeuw en kan als een interessante proeve van instandhouding
worden aangemerkt vanwege de functiewijzigingen van winkelpand met
hulppostkantoor naar dokterswoning met praktijk tot benzinestation en bijbehorende
woning. Er is telkens sprake van aanpassing van een bestaand gebouw, van
herbestemming en daarmee samenhangende nieuwe ontwerpopgaven. Fina kocht
het pand van L.J. Eshuis en gaf zo min mogelijk aan de verbouwing uit; er is weinig
gesloopt en bestaande muren bleven gehandhaafd.12. Dankzij Van Ravesteyns
bemoeienis is in Glanerbrug met behoud van oude elementen een nieuw gebouw
ontstaan. Instandhouding blijkt een vloeibaar en transparant concept te kunnen zijn,
als ware het een natuurlijk verloop van architectonische kansen, wensen en
hoedanigheden.
Het is de taak van monumentenzorg deze ontwikkelingen te herkennen, te
bevorderen, te bestuderen en te documenteren om het historische verhaal dat elk
gebouw in zich herbergt te kunnen ontsluiten. Foto, tekening en tekst zijn dan
geëigende hulpmiddelen. Studie en publicatie van resultaten maken het gebouw
kenbaar en dragen bij aan het behoud.
Zolang van bescherming ingevolge de Monumentenwet 1988 geen sprake kan zijn
omdat het object nog geen vijftig jaar oud is, valt gemeentelijke bescherming - die
niet gebonden is aan de grens van vijftig jaar - te overwegen. Het gemeentelijke
instrumentarium biedt naast de mogelijkheid tot het voeren van een plaatselijk
beschermingsbeleid de kans het Rijksbeleid aan te vullen, met name wanneer fijn
geprofileerde en geïntegreerde instandhouding van het cultureel erfgoed wordt
nagestreefd.

Eindnoten:
1. Het oprichten van verkooppunten langs de Rijkswegen maakte deel uit van Fina's
vestigingsstrategie. Vriendelijke mededeling van de heer S.P. Wijland d.d. 16 december 1993;
hij was in de jaren 1954-1988 als bouwkundig opzichter in dienst van Fina en werkte samen
met Van Ravesteyn.
2. Inventarisatie Jongere Bouwkunst 1850-1940 - Beschrijving gemeente Enschede, Zwolle (Het
Oversticht) mei 1990, p. 12 en p. 53.
3. Gemeente archief Enschede, pandsdossier Gronausestraat 1317.
4. Gemeente archief Enschede, pandsdossier Gronausestraat 1317.
5. Vriendelijke mededeling van S.P. Wijland d.d. 16 december 1993. Van Ravesteyn gold als
uiterst precies en kon kortaangebonden optreden wanneer niet aan zijn wensen werd voldaan
of vakmanschap ten achter bleef bij zijn bedoelingen. Ook in zijn woonhuis (1933) paste Van
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6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Ravesteyn verschillende bijzondere materialen toe, bijvoorbeeld avodiré triplex, marmer,
messing, koper en voor de vloeren oregon. Voor een beschrijving van het woonhuis zie: W.B.
(Wieger Bruin), ‘Interieurs en een woonhuis te Utrecht van ir. S. van Ravesteyn’ in: Bouwkundig
Weekblad Architectura 55 (1934) p. 1-6 en S. van Ravesteyn, ‘Woonhuis te Utrecht’ in:
Bouwkundig Weekblad Architectura 55 (1934) p. 7-9.
Anoniem, ‘Voorloopige aanwijzingen voor den aanleg van parkeerterreinen, garages en
benzinepompen’ in: Wegen: officieel orgaan van de vereniging Het Nederlandse wegencongres
7 (1931) p. 479-483.
Tot in 1963 bouwde Van Ravesteyn voor Fina benzinestations in Utrecht en Leiden.
S. van Ravesteyn, ‘De taal der architectuur’, in: Bouwkundig Weekblad 68 (1950) p. 304-307.
M.S. Verweij, ‘Sassenheim en Arnhem: twee benzinestations naar ontwerp van ir S. van
Ravesteyn (1889-1983)’ in: Bulletin van de KNOB 96 (1997) p. 12-25.
H. Terwee, ‘Prins Hendriklaan 112 in Utrecht. Woonhuis van de eigenzinnige architect Sybold
van Ravesteyn’ in: Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 79 (1997) p. 42-59, met name
p. 47.
In 1995-1996 werd het station te 's-Hertogenbosch gesloopt. Het was een ‘Wederopbouw’-station
van Van Ravesteyn uit 1952.
Vriendelijke mededeling van S.P. Wijland d.d. 14 juli 1999.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

168

Materie onder de loep

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

169

M. van Hunen
Instandhouding: ondanks of dankzij natuurwetenschappelijk
onderzoek?
De natuurwetenschappen en de ontwikkeling van middelen en
technieken voor vochtbeheersing
Een ieder werkzaam in de restauratie weet dat de hoeveelheid middelen
en technieken waarmee wordt geprobeerd monumenten in technische zin
overeind te houden, de laatste decennia bijna exponentieel toeneemt. Lang
niet iedereen zal dit als positief ervaren: niet alleen omdat het ondoenlijk
wordt om over de gehele breedte van het vakgebied geïnformeerd te blijven,
maar ook omdat de vraag of al deze middelen en technieken wel bijdragen
aan de instandhouding, zich steeds vaker en sterker opdringt.

Inleiding
Het op de markt komen van nieuwe conserveringsmiddelen en -technieken vloeit
enerzijds voort uit de enorme ontwikkeling van de chemische en technologische
industrie en het wetenschappelijk onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, anderzijds
uit de toenemende belangstelling voor cultuur en het behoud daarvan. Steeds meer
onderzoekers ‘ontdekken’ het vakgebied van de restauratoren en gaan doelgericht
op zoek naar betere middelen waarmee het cultuurgoed in stand kan worden gehouden.
Binnen de monumentzorg bestaat een groep instandhouders die op zijn zachtst
gezegd nogal sceptisch staat tegenover nieuwe middelen en technieken die gebruikt
kunnen worden. Deze groep baseert haar mening veelal op negatieve ervaringen uit
het verleden. Natuurlijk kan daarbij opgemerkt worden dat men zich negatieve
ervaringen beter herinnert dan positieve. Desondanks kan en mag men deze sceptische
houding niet bagatelliseren. De schade die is ontstaan door bijvoorbeeld
hydrofobeer-behandelingen in het verleden kunnen door niemand worden ontkend.
Tegenover de groep sceptici staat echter een groep waarbij het natuurlijk en gezonde
wantrouwen tegen nieuwe middelen en methoden geheel is omgeslagen naar een
blindelings vertrouwen hierin. Dit blijkt onder ander uit de grote schaal waarop door
architecten impregneermiddelen worden gebruikt om optrekkend vocht tegen te gaan.
Dit wekt de suggestie dat de werkzaamheid en duurzaamheid van deze middelen op
de langere termijn onomstotelijk zijn
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1 Schematische weergave van mogelijke vochtbronnen rondom een gevel. Tekening auteur, 1999.
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bewezen. Weliswaar zijn goede resultaten bereikt op de korte termijn, echter op de
lange termijn bestaat nog geen zekerheid.
Door een beeld te schetsen van de ontwikkeling van middelen en technieken voor
vochtbeheersing en van het gebruik daarvan in de restauratiepraktijk, wordt
geprobeerd een indruk te geven van de rol van natuurwetenschappelijk onderzoek
in deze ontwikkeling. Aannemende dat deze ontwikkeling exemplarisch is voor die
van middelen en technieken over de gehele breedte van het vakgebied, zal worden
ingegaan op de vraagstelling van de titel.

Bescherming tegen weersinvloeden, een schets van de ontwikkeling
Alle materialen, en zeker bouwmaterialen zijn in meer of mindere mate onderhevig
aan verval. Bij het overgrote deel van de aantastingsmechanismen speelt vocht de
hoofdrol. Zolang als er wordt gebouwd, is men zich bewust van de ongemakken en
gevaren van de aanwezigheid van overmatig vocht in gebouwen (afb. 1). Door de
eeuwen heen hebben bouwmeesters dan ook geprobeerd binnendringend vocht op
allerlei verschillende manieren te weren. Zo wordt optrekkend vocht van oudsher
beperkt door in de fundering waterdichte materialen te verwerken, een trasraam te
maken, luchtspouwen te creëren en drainagesystemen aan te leggen en wordt
vochtdoorslag door hevig regenval beperkt door gevels te bekleden met andere
materialen, te oliën of te bestrijken met waterglas.
Een van de oudste producten waarmee steenachtige materialen worden beschermd
tegen weersinvloeden is lijnolie. Al vanaf de 16de eeuw worden rauwe en gekookte
lijnolie, hars en standolie gebruikt. Lijnolie is een plantaardige olie, geperst of
geslagen uit lijnof vlaszaad.
In de meeste gevallen wordt met een kwast een mengsel van rauwe en gekookte
olie aangebracht. Ook wordt voor de eerste laag alleen rauwe olie gebruikt omdat
dit beter in de steen dringt, voor de tweede en derde laag wordt gekookte olie gebruikt
waaraan men een beetje standolie en hars heeft toegevoegd om zwart worden te
voorkomen. Standolie is een onder invloed van zonlicht of langzame verhitting
ingedikte lijnolie (lit. 1,2). Later worden ook andere middelen gebruikt zoals:
lijmoplossingen, kalkcaseïne: een in talk opgeloste substantie die uit een met water
verdunde afgeroomde melk is neergeslagen, paraffine, houtolie, was en
aluminiumzepen: verbindingen van aluminium en vetachtig stearinezuur.
‘Water en vochtigheid werken nadelig op de gebouwen’, schrijft C. Schwatlo in
1874 in zijn handboek voor architecten, metselaars, opzichters en leerlingen: ‘De
practische metselaar’ (lit. 3). Vervolgens wordt minder dan anderhalve pagina besteed
aan het bieden van oplossingen om vocht te weren. Hij noemt: ‘het metselen van
omgekeerde gewelven in cement als vloeren van kelders; het rooien van bomen die
het opdrogen door zonnestralen beletten; het maken van een goed trasraam en het
metselen van een hellend rabat rondom het gebouw’.
Met betrekking tot verwering stelt hij dat de duurzaamheid van zandsteen kan
worden vergroot, door het indringen van vocht en het losvriezen tegen te gaan door
de steen te oliën. ‘In den lateren tijd’ wordt voor zand en kalksteen waterglas
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aanbevolen, ‘eene dikke waterglasoplossing kosten de 50 kg ongeveer f 9- terwijl
men met 2 kg een muurvlak van 14-15 m2 bestrijken kan’.
Als een van de eerste symptomen van een meer wetenschappelijk benadering die
geleidelijk aan vanaf het eind van de 19de eeuw meer in zwang raakt in de bouw,
kan de toename worden beschouwd van het aantal technisch-wetenschappelijk
onderbouwde handboeken. Steeds meer architecten en opzichters hebben kennelijk
behoefte aan informatie waarmee de uit overlevering verkregen en uit eigen ervaring
opgebouwde praktische kennis wordt onderbouwd. Ondanks het feit dat men zich
bewust is van de gevaren van overmatig vocht, ligt in veel ‘praktijkhandboeken voor
architecten, opzichters en metselaars’, geschreven vanaf de tweede helft van de 19de
eeuw, de nadruk toch op de constructieve bouwwijze en de mechanische
eigenschappen van de materialen (afb. 2).
In een praktijkhandboek van G.A. Scholten uit 1902 (lit. 1) wordt meer aandacht
geschonken aan het weren van vocht. De schrijver stelt dat elke muur beveiligd moet
worden tegen: ‘1. het grondwater, door het maken van een voldoende trasraam of
eene isoleerlaag; 2. inwatering, door waterdichte afdekkingen van het bovenvlak en
door het goed dichthouden van de voegen, door wegnemen van lekkage. 3. plaatselijke
verontreiniging, door het opruimen en verwijderd houden van daartoe aanleiding
gevende stoffen 4. De inwerking van vochtige lucht en regen in 't algemeen, door
het gebruik van goed doorbakken steenen, met goed volgewerkte voegen van
doelmatige metselspecie’.
‘Is de steen te zacht of voldoet het metselwerk niet naar genoemde eischen
uitgevoerd, dan zal de muur door eene beraping moeten worden beschermd. Bestaat
hiertegen bezwaar, dan zal men zijne toevlucht moeten nemen tot het bestrijken van
het oppervlakte met eene in de poriën dringende vloeistof, welke zoo mogelijk met
den steen eene vaste
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2 Met het meer in zwang raken van de wetenschappelijke benadering neemt ook de behoefte toe om
nieuwe middelen en bouwmaterialen te laten testen door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut.
Al vanaf 1900 presenteert Koning & Bienfait zich in verschillende bouwkundige weekbladen als het
proefstation voor bouwmaterialen, destijds wellicht het enige in Nederland, nu temidden van andere.

verbinding aangaat en daardoor eene voor water ondoordringbare laag vormt, zonder
dat het uiterlijk voor komen van den muur te veranderen’. De schrijver geeft
vervolgens informatie over een aantal middelen waarmee de gevel behandeld kan
worden: olie, waterglas, Kesslers Fluaten, Protector Petri en een aantal gewone
muurverven.
De in Nederland misschien wel bekendste handboeken zijn geschreven door de
hoogleraar J.A. van der Kloes (lit. 4) van de Technische Hogeschool te Delft. In de
eerste druk uit 1893 wordt nauwelijks aandacht besteed aan de invloed van vocht,
het meten van vocht en het beschermen tegen vocht. In de zesdelige serie uit
1923-1926 is de aandacht hiervoor nog steeds beperkt. Hij geeft in zijn werk
nauwelijks informatie over de voor die tijd nieuwe middelen waarmee weersinvloeden
kunnen worden beperkt.

Silicaten
Waterglas schijnt in de Middeleeuwen al bekend te zijn geweest, maar is in de eeuwen
daarna in de vergetelheid geraakt. Professor dr. Johann Nepomuk von Fuchs te
Landschut heeft het middel herontdekt (lit. 2) en bereidde in 1818 ‘voor het eerst’
kunstmatig waterglas. Het impregneren van poreuze bouwmaterialen was één van
de toepassingen die hij voorstelde bij het nieuwe product (lit. 5). Zo rond 1830 startte
Kuhlmann de productie van waterglas voor het impregneren van steen en als
bindmiddel voor pigmenten. In 1878 kreeg A.W. Keim een patent op

3 Advertentie in een R.K. Bouwblad uit 1936. Keimverf, een voorbeeld van een product dat al meer
dan 100 jaar wordt gebruikt. Het grote voordeel is het dampopen karakter.
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zijn ‘Keimverf’, waarbij als bindmiddel fixeerwaterglas wordt gebruikt. Deze verf
wordt in het begin van deze eeuw in Nederland veel toegepast en anno 1999 neemt
het gebruikt daarvan weer toe (afb. 3).
De werking van silicaten berust op de vorming van een silicagel die de poriën
verstopt.1.
Dat silicaten gunstige effecten kunnen hebben op bouwmaterialen kan worden
geconcludeerd uit de lange gebruiksgeschiedenis, het veelvuldige gebruik en de brede
toepassingsmogelijkheden. Dat daarnaast ook een aantal negatieve effecten optreedt
blijkt onder andere uit de schade die in het verleden is ontstaan door het gebruik en
uit het feit dat men op zoek is gegaan naar betere middelen.
Een belangrijk bezwaar is de vorming van bouwschadelijke zouten. Ook is wijze
waarop het neerslaan van het kiezelzuur plaatsvindt, namelijk vanaf de buitenkant
naar de binnenkant, een probleem; hierdoor blijft de reactie onvolledig. Daarnaast
is de penetratie door de vloeistof meestal onvoldoende en is het silicagel niet stabiel:
het kan zijn kristalwater verliezen waardoor het krimpt en secundaire poriën ontstaan.
In 1861 experimenteerde Crookes met de toepassing van fluorsilicaten. Kessler
bereidde in 1883 magnesiumfluaat, loodfluaat en zinkfluaat en paste ze toe zoals ze
bijna 100 jaar zijn toegepast: als impregneermiddel van bouwmaterialen. In het
handboek van G.A. Scholten uit 1902 worden ‘Kesslers fluaten’ genoemd als middel
om zachte natuursteen, cementsteen en baksteen bestand te maken tegen de inwerking
van weer en van vorst. ‘Het zijn vloeispaatzure zouten en worden geleverd in kristallen
die voor gebruik moeten worden opgelost in warm water. In opgeloste toestand
worden zij door de steen opgezogen, door enkele zijner bestanddelen ontleedt en
gaan zij hier mede in water onoplosbare of moeilijk oplosbare verbindingen aan’.2.
Alhoewel fluaten zijn gebruikt als waterwerend middel, zijn het eigenlijk
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steenversterkende middelen. Zo kan kalksteen behandeld met een van de genoemde
fluaten een opmerkelijk weerstand tegen vorst vertonen. In de 20ste eeuw zijn er
volgens diverse schrijvers redelijk resultaten mee geboekt. Echter, de nadelen zoals:
zoutuitbloei, verkleuringen en vorming van harde korsten waaronder de verwering
doorgaat, en de komst van betere middelen hebben er toe bijgedragen dat deze
producten tegenwoordig niet meer worden gebruikt.
In de 20ste eeuw wordt vanaf de twintiger jaren kiezelzuurester gebruikt, een
organische silicaat, ook wel siliconester genoemd. In de eerste plaats is dit een
steenverstevigend middel en in de tweede plaats een waterwerend middel. Middelen
gebaseerd op kiezelzuuresters kunnen worden beschouwd als een mengvorm van de
vroegere anorganische impregneermiddelen zoals silicaten en de later ontwikkelde
organische impregneermiddelen zoals siliconen (lit. 6). Het meest algemeen gebruikt
is ethylsilicaat, bij contact met water ontleedt het in silicagel en alcohol.3. De gevormde
silicagel slaat neer als een amorfe massa met weinig of geen bindingskracht. Deze
silicagel is vergelijkbaar met de gel die ontstaat wanneer waterglas wordt gebruikt,
maar een belangrijke verbetering is dat bij dit proces geen bouwschadelijke zouten
worden gevormd. Gebruikt als oppervlakteconserveringsmiddelen hebben
kiezelzuuresters, net als silicaten weinig invloed op de verweringssnelheid. Wanneer
steenfragmenten worden ondergedompeld worden wel betere resultaten behaald (lit.
7). In het begin van de zestiger jaren worden gemodificeerde kiezelzuuresters op de
markt gebracht. Deze polymeriseren pas na toevoeging van een katalysator. In de
eerste plaats ontstaat daardoor een betere en continue laag silicagel en in de tweede
plaats kan de vloeistof door haar lagere viscositeit dieper penetreren. Het gebruik
van gemodificeerde kiezelzuuresters in plaats van waterglas betekent een eerste stap
in de goede richting.

Dampopen of dampdicht?
Van oudsher gebruikte middelen om de gevel te behandelen hebben voornamelijk
een esthetische of waterwerende functie. De nieuwe middelen die worden gebruikt
vanaf het midden van de 19de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw hebben naast
een waterwerende vaak ook een steenverstevigende functie.
Tot het midden van de 20ste eeuw streven veel architecten ernaar water en
waterdamp geheel te weren. Veel middelen die worden gebruikt hebben dan ook een
afsluitend karakter: ze hebben tot taak vocht buiten te sluiten. Een van de middelen
waarmee men probeerde een geheel waterdichte laag aan te brengen was olieverf.
Het linoxynehuidje dat ontstaat is echter niet zo goed bestand tegen zonlicht en vocht
(lit. 8). Na relatief korte tijd ontstaat een fijn netwerk van haarscheurtjes. Professor
Wattjes waarschuwt in zijn praktijkboek uit 1941 (lit. 9) voor het gevaar van
onvoldoende onderhoud; door de ‘ondichtheden’ kan water achter de verflaag komen
waardoor het risico ontstaat dat het vochtgehalte toeneemt en bijgevolg vorstschade
optreedt. Met de huidig kennis kan worden geconcludeerd dat de wijze waarop
olieverf degradeert misschien juist bijdraagt aan de goede werking van het middel;
al vrij snel na het aanbrengen ontstaat in plaats van een dampdichte, een dampopen
laag.
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In de jaren dertig is er echter toch al een aantal onderzoekers die inziet dat het
streven er niet zo zeer op gericht moet zijn vocht geheel te weren, maar de hoeveelheid
vocht te reguleren. Zo concludeert Flügge in 1931 dat dampdichte isolatielagen het
ademen der muren tegengaat en wijst Anderegg in 1932 op de noodzakelijke porositeit
van muurverf (lit. 12). Volgens deze schrijvers moeten buitenmuren van gebouwen
zijn voorzien van ‘een huidlaag die water in vloeibare vorm tegenhoudt, maar
waterdamp laat passeren. Hiertoe zouden zich in de poriën der muur deeltjes van een
waterafwijzende stof moeten bevinden, ofwel de muur zou bedekt moeten zijn met
een niet te fijnkorrelige laag van een waterafstotend product’.

Van poriënvullend en dampdicht naar hydrofoob en dampopen
Een belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt eind jaren vijftig, begin zestig, is de
opkomst van waterwerende middelen op basis van siliconen. Dit betekent namelijk
een omslag in het gebruik van waterdampdichte naar dampopen middelen. De basis
van de ontwikkeling van siliconen wordt gelegd in 1899 door Kipping, maar pas zo
rond 1935 worden ze echt ontdekt. De eerste decennia worden ze nog niet toegepast
voor het impregneren van bouwmaterialen (lit. 13).
De belangrijkste gunstige eigenschap, het dampopen karakter, komt voort uit wijze
waarop het middel werkzaam is. De impregneermiddelen op basis van oplosmiddelen
bevatten 2 tot 5% siliconenhars. Na verdamping van het oplosmiddel slaat een zeer
dunne laag hars neer op de wanden van de capillairen, welke hierdoor niet worden
geblokkeerd. Wel ontstaat een waterwerend effect doordat de contacthoek tussen
water en siliconenhars groter is dan 90o; de capillairen worden hydrofoob (afb. 4).
De mate van waterwering is afhankelijk van de poriegrootte.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

173

Een bijkomende gunstige eigenschap zou zijn dat, in tegenstelling tot het resultaat
bij behandelingen met veel traditionele middelen, het uiterlijk van het metselwerk
nauwelijks wordt beïnvloed door een behandeling met siliconen.
In het boek: ‘Silicones’ uit 1960 (lit. 13) wordt voor het gebruik van siliconen al
een aantal kritische punten genoemd: het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van
scheuren, het voegwerk moet in goede staat zijn en er is het gevaar voor schade door
de lagere droogsnelheid van behandelde gevels. Dit gevaar bestaat hierin dat een
behandeld oppervlak weliswaar waterdamp kan doorlaten, maar dat de snelheid
waarmee de gevel kan drogen veel lager is. Het in de gevel aanwezige vocht blijft
achter de behandelde laag. Dit leidt tot het risico dat schollen gevelmateriaal
loskomen, met name wanneer in de gevel zouten aanwezig zijn.
Het gebruik van siliconen als impregneermiddel voor bouwmaterialen heeft een
snelle opmars gemaakt: wordt in praktijkboeken van voor 1960 nog geen melding
gemaakt van middelen op basis van siliconen. In 1966 wordt door E. Tammes en
B.H. Vos geschreven dat voor het verminderen van doorslaand vocht middelen met
een ademende werking de voorkeur hebben en dat siliconenprodukten de belangrijkste
zijn (lit. 14). Het feit dat men in de zestiger jaren het belang inziet van het gebruik
van ademende middelen, zoals middelen gebaseerd op siliconen, heeft wellicht te
maken met de sterke ontwikkeling van de bouwfysica in diezelfde periode.

Bouwfysica en meten
Pas vanaf het begin van de zestiger jaren is bouwfysica - de wetenschap die het
bouwen in verband brengt met de natuurkundige verschijnselen die daarbij optreden
- als zelfstandige wetenschap tot ontplooiing gekomen. Door de samenstelling,
opbouw en structuur van bouwmaterialen, op zowel macroals

4 Het waterwerende effect wordt in belangrijke mate bepaald door de grootte van de contacthoek
tussen water en geïmpregneerd materiaal (lit. 19).

microniveau te onderzoeken en te beschrijven probeert men onder meer inzicht te
krijgen in de processen die een rol spellen bij vochttransport. Bouwfysica wordt
vanaf dat moment dan ook in toenemende mate gebruikt om bouwtechnische
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problemen op te lossen. Onder druk van de steeds hogere eisen die in de nieuwbouw
worden gesteld aan binnenklimaat, energieverbruik en duurzaamheid moeten steeds
uitvoeriger bouwfysische berekeningen worden gemaakt. Bouwfysische
rekenmodellen vragen om invoer van randvoorwaarden. Deze moeten voor een deel
worden vastgesteld op basis van metingen in de praktijk. De ontwikkeling van
meetapparatuur waarmee vocht- en temperatuurverloop continue en/of in situ kan
worden gemeten krijgt vanaf dat moment meer aandacht.
De klassieke methode om het vochtgehalte van een materiaal te bepalen is de
gravimetrische methode. Het vochtprofiel kan worden bepaald door op verschillende
plaatsen, over de gehele diepte, monsters te nemen. De monsters worden in plakjes
gezaagd en per plakje wordt, door middel van wegen voor en na drogen, het
vochtgehalte bepaald. Aan deze eenvoudige en praktische methode kleven
verschillende nadelen: het is destructief, zeer tijdsintensief en de ruimtelijke resolutie
is betrekkelijk laag (lit. 15). Een andere methode die in de praktijk veel is en nog
wordt gebruikt is de carbide-methode. Een afgewogen hoeveelheid monstermateriaal
laat men reageren met calciumcarbide in een afgesloten fles met manometer. Het
vochtgehalte van het monster kan vervolgens worden afgeleid uit de drukopbouw in
de fles. Eind vijftiger jaren wordt door B.H. Vos een zogenaamde λ-sonde voor het
eerst toegepast om daarmee het vochtgehalte in metselwerk continu en
‘niet’-destructief te bepalen. Met een aantal sondes meet men op verschillende hoogten
de warmtegeleidingcoëfficiënt van het materiaal als functie van de doorsnede. Er
bestaat een verband tussen de warmtegeleidingcoëfficiënt en het vochtgehalte. Via
een
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5a en b Resultaten van NMR metingen (lit. 16): vochttransport door de bakstenen via de mortel vindt
bij mortel x (a) wel en bij mortel y (b) niet plaats (zie ook afb. 6).

ijking bepaalt men de vochtverdeling in de muur. Hoewel er goede resultaten mee
zijn bereikt, kent het gebruik in de praktijk toch te veel bezwaren, waardoor de
methode niet op grote schaal wordt toegepast.
In de tachtiger jaren is geëxperimenteerd met tracermethoden. Hiermee tracht men
vochtbewegingen in kaart te brengen door tracerelementen als Lithium en Rubidium
in het bouwmateriaal te injecteren. Om de beweging te kunnen volgen moeten
periodiek monsters worden genomen en geanalyseerd.
Een interessante ontwikkeling in de negentiger jaren is het gebruik van
kernspin-resonantietechnieken (NMR), waarbij gebruik wordt gemaakt van het
magnetisch dipoolmoment van atomen (lit. 15). De methode biedt de mogelijkheid
om nauwkeurig kwantitatief een vochtprofiel te meten zonder dat het monster verloren
gaat. Toepassing van de techniek beperkt zich op dit moment nog tot
laboratoriumsituaties. Door verschillende technieken te combineren, zoals
bijvoorbeeld NMR, petrografie (polarisatie- en fluorescentiemicroscopie) en raster
elektronenmicroscopie met ‘element herkenning’, zijn onderzoekers steeds beter in
staat optredende processen te verklaren. Men probeert met behulp van deze
ondezoekstechnieken bijvoorbeeld het vochttransport rondom de overgang
baksteenmortel in beeld te krijgen (afb. 5 en 6, zie ook pag. 200) (lit. 16). De resultaten
kunnen bijvoorbeeld zinvol zijn bij het vaststellen van de kritische parameters welke
het gedrag en duurzaamheid van voegmortels bepalen.

De ontwikkeling van hydrofobeermiddelen in vogelvlucht
Ondanks dat goede resultaten worden verkregen met siliconenharsen, krijgen deze
middelen op een bepaald ogenblik (midden zeventiger jaren) de
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slechte reputatie van ‘stofaantrekkers’ (lit. 17). De industrie brengt vanaf dat moment
‘siliconenvrije’ hydrofoberingsmiddelen op de markt. In eerste instantie gaat het dan
veelal om oplossingen van aluminiumstearaat, middelen die 70 jaar geleden ook al
werden gebruikt. Toch blijven middelen op basis van siliconen een belangrijke rol
spelen.
Vanaf de zeventiger jaren komt de discussie over het gebruik van impregneermiddelen
internationaal gezien echt op gang. In heel Europa worden middelen in verschillende
laboratoria geanalyseerd en in proefopstellingen, en op beperkte schaal in de praktijk,
getest op effectiviteit, schadelijke bijwerkingen en duurzaamheid. Geleidelijk krijgt
men meer grip op de materie, mede dankzij geavanceerde onderzoekstechnieken die
ter beschikking komen. De werking van bepaalde chemische verbindingen wordt
steeds beter begrepen en de effectiviteit van zo'n verbinding wordt gekoppeld aan
de specifieke eigenschappen van verschillende bouwmaterialen. Producten worden
in toenemende mate zo samengesteld dat ze één bepaalde functie optimaal kunnen
vervullen: het weren van doorslaand vocht of het tegengaan van optrekkend vocht
of het verstevigen van het materiaal.
Producten die enkel tot doel hebben doorslaand vocht tegen te gaan worden
hydrofobeermiddelen genoemd: oppervlakte-impregneermiddelen die het indringen
van vloeibaar water door capillaire absorptie tegengaan en daarbij het transport van
waterdamp en de porieruimte nauwelijks beïnvloeden.
In 1981 worden door E. de Witte (lit. 18) vier groepen middelen genoemd die
theoretisch kunnen voldoen aan de eisen van een goed hydrofobeermiddel: zouten
van stearinezuur (stearaten), siliconaten, siliconen en titanaten (metaalzout). In 1993
(lit. 17) noemt hij als belangrijkste hydrofobeermiddelen: siloxanen, oligomere
siloxanen, silanen, aluminiumstearaat (metaalzouten) en acrylaten: als waterige
dispersie of opgelost in organische oplossingen.
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Ondanks dat de hoeveelheid producten, door alle merk- en productnamen, oneindig
groot lijkt te zijn, is het aantal chemisch verschillende producten beperkt. Veel nieuwe
producten zijn nauw verwant of zelfs gelijk aan de oude, ze lijken nieuwer dan ze
feitelijk zijn. Zo is tetraethoxy silaan een andere naam voor tetraethyl silicaat.
De eerste middelen op basis van siliconen bestaan uit in koolwaterstoffen opgelost
siliconenhars. Daarnaast bestaan siliconaten: bepaalde in water of alcohol opgeloste
siliconen die door reactie met kooldioxide uit de lucht een netwerk vormen van
siliconenhars.
De latere en huidige middelen, zijn als monomeer (silaan), oligomeer of polymeer
(polysiloxaan) opgelost of geëmulgeerd in een oplosmiddel of water en vormen door een polymerisatiereacties waarbij water wordt gevormd of afgestaan - een
polysiloxaan. Polysiloxaan is vergelijkbaar met siliconenhars, maar heeft een veel
lager molekuulgewicht.
Het lijkt erop dat men in de negentiger jaren niet zozeer op zoek is naar nieuwe
werkzame verbindingen, maar meer probeert de resultaten te optimaliseren die met
een bepaalde, bekende chemische verbinding behaald kunnen worden. Het gedrag
van de bepaalde verbinding en het uiteindelijke resultaat van een product kan sterk
worden verbeterd door: subtiele verschillen in samenstelling en / of molekuulstructuur,
de wijze waarop het product in of op de gevel wordt gebracht, het type oplosmiddel,
de wijze van polymeriseren etc.
Door strengere milieuwetgeving worden in de negentiger jaren aanvullende eisen
gesteld aan de impregneermiddelen en ontstaan nieuwe trends. Zo wordt het gedrag
onderzocht van watergedragen of oplosmiddelvrije hydrofoberingsmiddelen zoals
acryldispersies, waterverdunbare silanen of micro-emulsies van siloxanen (lit. 17).
De nieuwste ontwikkeling betreft hydrofobeermiddelen in creme vorm, bijvoorbeeld
silaan geëmulgeerd in water. Door onder andere een langere contacttijd, ontstaat een
effectievere behandeling. Nadelen zoals een te snelle verdamping van het oplosmiddel
en stank worden voorkomen.

Discussie en conclusies
In hoeverre de inspanningen van de afgelopen 150 jaar er daadwerkelijk toe hebben
geleid dat objecten, of delen daarvan langer of kwalitatief beter in stand worden
gehouden, is moeilijk aan te tonen. Zelden wordt de effectiviteit van een bepaalde
ingreep op langere termijn onderzocht. Ook lijkt het haast onmogelijk te kwantificeren
wat er met een object zou zijn gebeurt, indien de op een gegeven moment noodzakelijk
lijkende maatregel niet was uitgevoerd. En heeft het object dat, in het uiterste geval
oneindig lang, in stand wordt gehouden ook gedurende die gehele tijd nog die
cultuurhistorische kwaliteiten die de reden waren om het te behouden?
De hiervoor geschetste ontwikkeling leidt tot enkele, hierna te noemen,
constateringen. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat de mogelijkheden
voor instandhouding zijn vergroot dankzij natuurwetenschappelijk onderzoek.
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- De behoefte van de mens om middelen te produceren waarmee bouwmaterialen
kunnen worden beschermd tegen verval is eeuwenoud. Een aantal middelen dat
in het verleden werd ontwikkeld is nog steeds goed bruikbaar. Voorbeelden
hiervan zijn: olie- en Keimverven, was en aluminiumstearaten. Andere middelen,
zoals bijvoorbeeld waterglas, blijken toch ongeschikt en leiden tot schade. Uit
de geschetste ontwikkeling blijkt dat met behulp van natuurwetenschappelijk
onderzoek de werking van bestaande middelen wordt verbeterd en nieuwe
middelen, met een specifieke functie, worden ontwikkeld.
- Een deel van de schade die ontstaat door het toepassen van nieuwe middelen,
ontwikkeld op basis van onderzoek, kan worden voorkomen. De technische
kennis van mensen die in de restauratiepraktijk middelen toepassen of adviseren
ze toe te passen loopt achter bij de in de literatuur beschikbare kennis. Wellicht
komt dit doordat vroeger praktijkboeken niet up to date waren en nu doordat
mensen niet in de gelegenheid zijn beschikbare kennis op te nemen.
- De ontwikkeling van natuurwetenschappelijk onderzoek heeft er toe geleid dat
wetenschappers en technici tegenwoordig zeer goed in staat zijn producten te
ontwikkelen die een bepaalde afgebakende functie goed kunnen vervullen. Het
product voldoet aan bepaalde randvoorwaarden, wanneer deze echter niet goed
gekozen zijn voldoet het product niet aan de verwachtingen.
- Door de ontwikkeling van bouwfysica als wetenschap is een meer
wetenschappelijke benadering van bouwtechnische problemen in zwang
gekomen. Dit heeft er toe geleid dat men problemen beter analyseert, daardoor
beter begrijpt en gerichter kan oplossen. Deze ontwikkeling is echter relatief
jong.

Sceptici zouden kunnen concluderen dat er de afgelopen 150 jaar in wezen niets is
veranderd: de middelen en technieken zijn beter geworden maar het vinden van een
goede oplossingen blijft ‘trial and error’.
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Er bestaat echter een essentieel verschil tussen de situatie van vroeger en nu, waardoor
de kans op fouten kleiner is geworden. Moest men zich vroeger voornamelijk baseren
op eigen praktijkervaringen, nu kan men zich ook baseren op praktijkervaringen van
anderen en op ervaringen met laboratoriumproeven. Door het huidige
informatietijdperk wordt het mogelijk meer informatie te koppelen en kunnen
verhelderende dwarsverbanden makkelijker worden gelegd.
Of een bepaald object met zijn cultuurhistorische waarden in stand wordt gehouden
dankzij natuurwetenschappelijk onderzoek, wordt uiteindelijk bepaald door diegenen
die betrokken zijn bij de instandhouding van dat object. Direct bepalend is de manier
waarop betrokkenen in relatie tot een bepaald probleem, omgaan met de middelen
en technieken die worden aangedragen door wetenschappers of producenten. Zij
dienen telkens kritisch te beoordelen wat de primaire functie is van het toe te passen
middel, hoe lang het die functie zal vervullen en wat er gebeurt wanneer het die
functie niet meer vervult. Men dient zich tevens te realiseren wat met het middel niet
bereikt zal worden.
Ook indirect is de aanpak van betrokkenen bepalend door de informatie die zij
doorgeven aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling of het op
de markt brengen van middelen en technieken. Terugkoppeling van het resultaat op
de langere termijn is essentieel en voorwaarde voor vooruitgang van de
instandhoudingtechnologie.
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Eindnoten:
1. Waterglas is de naam voor de stroperige vloeistof die ontstaat wanneer de chemische
verbindingen: kaliumsilicaat (K2SiO3) of natriumsilicaat (Na2SiO3) worden opgelost in water
(colloïdale dispersie). Zij reageren met het koolzuur uit de lucht en vormen daarbij kalium- of
natriumcarbonaat en een doorzichtige zachte silicagel (SiO2·n·H2O). Wanneer gebluste kalk
(Ca(OH)2) aanwezig is vormt kiezelzuur (SiO2) hiermee een calciumsilicaat (CaSiO3) dat een
hardende werking heeft (lit. 7, 8, 11)
2. Fluaten zijn zouten van fluorkiezelzuur (H2SiF6). De zouten magnesiumfluorsilicaat (MgSiF6),
zinkfluorsilicaat (ZnSiF6) en aluminiumfluorsilicaat (Al2(SiF6)3) zijn als oplossing verkrijgbaar.
Wanneer kalksteen in contact komt met bijvoorbeeld magnesiumfluaat treedt een reactie op
waarbij calciumfluoride (CaF2), magnesiumfluoride, kiezelzuur en koolzuur wordt gevormd.
Fluorsilikaten kunnen in een waterige oplossing echter hydrolyseren waarbij fluorkiezelzuur
ontstaat. Dit kan aanleiding geven tot de vorming van onoplosbare carbonaten en indirect tot
verkleuringen (lit. 7, 10).
3. Ethylsilicaat ((C2H5)4SiO4) reageert met water tot een silicagel (SiO2·n·H2O) en ethylalcohol
(C2H5OH).
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H.J. Tolboom
Vervangende steensoorten in de restauratiepraktijk
In de huidige restauratiepraktijk streeft men ernaar het cultuurbezit zo gaaf
mogelijk door te geven aan ons nageslacht. Zo min mogelijk gegevens
betreffende de vormgeving en de drager van cultuurgoed mogen dus
verloren gaan. Tussen vorm en drager bestaat echter een spanningsveld.
Het feit dat een drager na verloop van tijd aan vervanging toe is, is vaak
aanleiding geweest om de materiaalkeuze daarvoor ter discussie te stellen.
Wanneer blijkt dat de vervanging soms geen garantie biedt voor het behoud
van de vorm is discussie op zijn plaats. Daarmee is het fenomeen
instandhouding door vervanging extra controversieel.
De gevolgen van de onophoudelijk veranderende opvattingen over vervanging van
natuursteenwerk in ander dan de oorspronkelijk toegepaste steensoort laten zich
duidelijk aflezen aan diverse monumenten in ons land. Bijvoorbeeld aan de
St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, waar alleen al in het Zuidertransept van de
33 gebruikte steensoorten er misschien wel 20 vervangende steensoorten zijn. Het
is interessant de argumenten te kennen die in het verleden zijn gebruikt om
vervangende steensoorten toe te passen. Aanleiding voor deze bijdrage vormt de
huidige restauratie van het koor van de St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Niet
alleen de technische eigenschappen van het bouwmateriaal, maar ook esthetische en
cultuurfilosofische opvattingen zijn in eerdere restauratiecampagnes gebruikt als
argument om een vervangende steensoort te gebruiken voor nieuw te vervaardigen
werk. Ook bij de huidige restauratie is er gekozen voor het gebruik van een
vervangende steensoort.
Het navolgende geeft een visie weer op dergelijke ingrepen. Men moet zich allereerst
afvragen wat het verband is tussen drager en vormgeving. Wanneer de eigenschappen
van de drager namelijk van invloed zijn op de vormgeving, is er een belangrijk
argument om met deze eigenschappen bij de steenkeuze voor de restauratie rekening
te houden.

Het koor van de St.-Janskathedraal
In 1998 is er een begin gemaakt met de restauratie van de gerfkamer aan de
noord-oostzijde van de St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch; de eerste fase van
de derde restauratiecampagne van de kerk. Het betreft, anders dan in beide voorgaande
campagnes, een restauratie van een restauratie. De tufsteen waarmee de gerfkamer
rond 1935 is gereconstrueerd is in deze toepassing weinig weervast gebleken.
Oorspronkelijk was de gerfkamer opgebouwd uit witte Brabantse steen en zandsteen.
De gerfkamer is kort voor 1500 gebouwd in de hoek tussen de zijbeuken van het
koor en de Lieve-Vrouwe-Broederschapskapel. De veelhoekige wand die deze hoek
afsluit en dus het exterieur van de gerfkamer vormt, is opgedeeld in drie traveeën
Deze zijn op de hoeken voorzien van steunberen. De steunberen zijn bekroond met
pinakels. Het muurwerk tussen de steunberen is niet alleen geleed door blinde
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traceringen, maar is tevens voorzien van een crête. De buitenwand wordt bekroond
door een balustrade. De balustrade, pinakels en de crêtes zijn rijkelijk voorzien van
beeldhouwwerk.
Foto's van voor de restauratie van 1933-1938,1. tonen het typische verweringsbeeld
van de witte Brabantse steen (Gobertange- en Ledesteen), waar de gerfkamer
grotendeels in uitgevoerd was (afb. 1 en 2). Bij de gerfkamer heeft het verval van de
steen extra snel plaatsgevonden, omdat de steen in sommige gevallen met een staand
leger is toegepast. Deze steen houdt zich langer goed wanneer zij met een liggend
leger wordt toegepast

Oorspronkelijke steenkeuze
Gezien de grote inspanningen die men in het verleden deed om aan bepaalde
bouwmaterialen te komen, is het aannemelijk dat de materiaalkeuze veel aandacht
kreeg. Van veel steensoorten kan men nagaan waar zij zijn gewonnen en hoe zij naar
de bouwplaats zijn
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1 Toestand van de gerfkamer voor de restauratie in de jaren '30. Foto archief Bouwloods St. Jan.
Zonder jaartal.

gebracht. Sinds de Middeleeuwen wordt er in Nederland onophoudelijk natuursteen
geïmporteerd. Steen werd vaak vervoerd over het water. De steen uit het Eifelgebergte
(tufsteen en Drachenfels trachiet) werden aangevoerd via de Rijn, de Doornikse steen
kwam binnen via de Schelde en de Namense steen via de Maas. Soms werd op deze
transporten tol geheven, waardoor het gebruik van bepaalde steensoorten terugliep
ten gunste van weer andere steensoorten. Zo is vermoedelijk Drachenfels trachiet
uit het Zevengebergte en tufsteen uit de Eifel in onbruik geraakt door de tolheffingen
op de Rijn in de eerste helft van de 15de eeuw en het gebruik van Bentheimer
zandsteen toegenomen, omdat deze via tolvrije routes werd aangevoerd.2.
Natuursteen werd dus langs verschillende wegen naar Nederland vervoerd om
daar vervolgens zijn toepassing te vinden. Niet altijd werd echter gekozen voor de
steen die het meest voorhanden was. In veel gevallen werd voor verschillende
toepassingen gebruik gemaakt van verschillende steensoorten. Naast de kosten van
de steen speelden ook de eigenschappen van de steen, die bepaalden of deze geschikt
was voor het werk, een rol.
Zo is het gebruik van een fijnere tufsteensoort in de late Middeleeuwen
vermoedelijk een gevolg van de wens om fijn geprofileerd werk te maken. In de
vroegste romaanse bouwwerken werd gebruikt gemaakt van Römer tufsteen uit het
Eifel-gebergte. In 14de en 15de eeuw werd gebruik gemaakt van een tufsteen uit
hetzelfde gebied, die veel fijner van structuur was, de Weiberner tuf. De verwerving
van de steen was moeilijker, omdat er een langere weg over het land afgelegd moest
worden. De steen is echter in tegenstelling tot de Römer tuf, uitermate geschikt voor
zeer fijn geprofileerd werk.
Om dezelfde reden is men in de late Middeleeuwen op grote schaal gebruik gaan
maken van zandsteen uit het noordwesten van Duitsland. In deze periode schakelden
veel bouwmeesters uit Brabant over op het gebruik van deze steensoort. Voorheen
gebruikten zij de zandige kalksteen die in hun eigen groeven werd gewonnen. De
blokafmetingen van Gobertange en Ledesteen uit Brabant zijn echter beperkt,
waardoor het veel aantrekkelijker was om te werken in zandsteen. Bovendien is deze
steen fijn te bewerken. Kennelijk wogen deze voordelen op tegen nadelen van de
lange transportweg.
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Ook in Frankrijk, waar natuursteen ruim voorhanden is, ziet men dat voor bepaalde
toepassingen gezocht wordt naar een geschikte steen. Zo zijn de kolommen in het
koor van de Ste.-Madeleine in Vézelay gemaakt van een steensoort die 30 km van
de bouwplaats werd gewonnen, terwijl men beschikte over een eigen steengroeve.
Viollet-le-Duc geeft in zijn verhandeling over natuursteen in de ‘Dictionnaire
raisonné’ nog veel meer voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat de steenkeuze werd
afgestemd op de toepassing.3.

Bewerking
De kenmerken van de verschillende steensoorten (structuur, slijtvastheid,
drukvastheid), brengen ook met zich mee dat zij verschillend bewerkt worden.
Bepaalde steensoorten vereisen een speciale manier
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2 Gerfkamer voor de restauratie in de jaren '30. Het verweringsbeeld van Ledeen Gobertangersteen
is bij veel blokken duidelijk waarneembaar. Foto archief Bouwloods St. Jan. Zonder jaartal.

van bewerken waardoor soms monopolieposities in de hand worden gewerkt.4. Doordat
er voor het bewerken van uiteenlopende steensoorten speciale technieken en
gereedschappen nodig waren, bleef het monopolie van de gespecialiseerde
steenhouwers gehandhaafd. De positie van de steenhouwerijen rond de steengroeven
werd verder versterkt door het feit dat de transportkosten aanzienlijk lager uitvallen
wanneer men de steen bij de groeve laat bewerken. Ook van steensoorten die
gemakkelijk te bewerken zijn is bekend dat zij om deze reden bewerkt werden bij
de groeve. De expertise van de steenhouwers samen met de lagere transportkosten
maakten het dus aantrekkelijk voor de opdrachtgevers om steenhouwwerk uit te laten
voeren bij de groeve.
Deze ontwikkeling heeft ertoe bijgedragen dat bepaalde motieven in de bouwkunst
herhaaldelijk voorkomen en zo beeldbepalend zijn dat zij worden gehanteerd als
stijlkenmerk van een bepaalde groep gebouwen. De motieven die bijvoorbeeld werden
gebruikt in de 13de-eeuwse gebouwen die gerekend worden tot de ‘Schelde-gotiek’
zijn uitgevoerd in Doornikse steen. De natuurstenen onderdelen werden bij de groeven
geprefabriceerd en vervolgens in verscheidene bouwwerken toegepast. Hetzelfde
herhaalt zich een aantal eeuwen later, wanneer in de steen-
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groeven in Brabant eveneens kapitelen en zuilen seriematig worden vervaardigd en
vervolgens worden toegepast in vele stadskerken in Holland.
Waarom deze motieven uit beide perioden van elkaar verschillen zou ten dele
beantwoord kunnen worden door te onderkennen hoe in de vormgeving rekening is
gehouden met de eigenschappen van het toegepaste materiaal. Doornikse steen werd
in veel grotere afmetingen gewonnen dan de Brabantse witte kalkgesteenten, hetgeen
de vormgeving van de bladkapitelen beïnvloed heeft. Kapitelen van Doornikse steen
zijn vaak uit één stuk gemaakt, waardoor het beeldhouwwerk rond dit kapiteel vanaf
de halsring tot aan de dekplaat een doorlopend geheel is. De Brabantse bladkapitelen
konden niet uit één stuk gemaakt worden, vandaar dat het beeldhouwwerk horizontaal
en verticaal is onderbroken.

Drager, vorm en instandhouding van de vorm
De steenkeuze en vormgeving houden dus verband met elkaar. Bij de reconstructie
van steen- en beeldhouwwerk ligt het daarom voor de hand om als vervangende steen
gebruik te maken van de oorspronkelijk toegepaste steensoort. Het gebruik van
dezelfde steensoort zal er aan bijdragen dat de steen- en beeldhouwer de aard van
het oorspronkelijke werk zo veel mogelijk kunnen benaderen. Daarbij staat inmiddels
vast dat steensoorten met verschillende fysische eigenschappen, in combinatie
toegepast, elkaars weervastheid op een nadelige wijze beïnvloeden. In de
restauratiepraktijk is om allerlei redenen toch gekozen voor vervangende steensoorten.
In de 19de eeuw ontstond alom de behoefte om bouwkunst te behouden voor
toekomstige generaties. Er werd serieus aandacht besteed aan de steensoorten die
men bij de restauraties toepaste. Viollet-le-Duc maakt in 1875 duidelijk dat in de
middeleeuwse gebouwen bijna geen steensoort van inferieure kwaliteit voorkomt.5.
Wel komen er verschillende soorten steen aan één gebouw voor, maar dit hangt
volgens hem samen met de aard van het werk. De vervanging van steensoorten komt
niet ter sprake.
P.J.H. Cuypers die, geïnspireerd door Viollet-le-Duc, aan het eind van de 19de
eeuw in Nederland veel restauraties begeleidde, behield zich wel het recht voor om
vervangende steensoorten te verkiezen boven de oorspronkelijke. Hij introduceerde
steensoorten in de restauratie die in Nederland daarvoor niet of nauwelijks waren
toegepast. Met name het op grote schaal gebruiken van Udelfanger zandsteen zorgt
nu voor grote problemen, omdat deze steen vaak niet weervast bleek. Tevens gebruikt
Cuypers voor het eerst op grote schaal Franse kalksteen. Het gebruik van Udelfanger
zandsteen wordt toegeschreven aan het feit dat Cuypers onder de indruk was van de
weervastheid van de steen waarmee de Porta Nigra in Trier (begin 4de eeuw) is
gebouwd. Deze steen versleet hij, vermoedelijk ten onrechte voor Udelfanger
zandsteen.
Waarom Cuypers op grote schaal kalksteen gebruikte is op te maken uit enkele
stukken uit 1906 en 1907.6. Daaruit wordt duidelijk dat Cuypers de steenhouwers
niet graag met zandsteen liet werken, omdat deze volgens hem slecht voor de
gezondheid was. Dit zou kunnen verklaren waarom ook bij de restauratie van de
St.-Janskathedraal in Den Bosch na 1900 steeds minder zandsteen werd gebruikt. In
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1859 werd begonnen met de restauratie van het Noordtransept. Tot 1864 werd daarbij
uitsluitend gebruik gemaakt van zandsteen uit de groeve van Gildehaus, in de buurt
van Bentheim, waar een deel van de oorspronkelijke bouwsteen van het
noordertransept werd betrokken.7. In 1864 verschijnt er een rapport van
Waterstaatsingenieur Rijsterborgh waarin deze zich positief uitlaat over Udelfanger
zandsteen.8. Vanaf die tijd werd bij de restauratie in Den Bosch naast Gildehauser
gebruik gemaakt van Udelfanger zandsteen. In 1869 wordt voor het laatst melding
gemaakt van het gebruik van Bentheimer en Gildehauser. In 1864 wordt opgemerkt
dat men op de werkplek Udelfanger verkiest boven Gildehauser voor het maken van
ornamentwerk, omdat de steen fijner is. Udelfanger laat zich beter bewerken tot het
zeer fijne en strakke werk, waar men indertijd zo aan hechtte, hetgeen de doorslag
gegeven kan hebben voor het gebruik van uitsluitend Udelfanger zandsteen. Tussen
1872 en 1882 werd op grote schaal tufsteen vervangen door Udelfanger zandsteen
aan de noordzijde van de kerk.
Vanaf 1882 werd bij de restauratie sporadisch gebruik gemaakt van Savonnières
en St. Joire, beide kalkgesteenten uit Frankrijk, naast Udelfanger zandsteen. Vanaf
1890 wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Franse kalksteen. In 1902 liet de
toenmalige restauratie-architect, Hezemans, zich zeer lovend uit over de weervastheid
van de St.Joire. De ‘Andernachsche trassteen’ (Römer tufsteen), die was toegepast
aan het Zuidtransept en de traptoren en in een deplorabele staat verkeerde, was
daarentegen volgens hem niet geschikt voor beeldhouwwerk.

Tufsteen
Ondanks deze waarschuwende woorden werd in de volgende restauratiefase gebruik
gemaakt van tufsteen als vervangende steensoort. In 1908 had Hezemans de leiding
over de restauratie overgedragen aan H. van Heeswijk. Hun verschillende restaura-
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3 Console van de gerfkamer, uitgevoerd in tufsteen. Het beeldhouwwerk is ondanks het gebruik van
vrij grove tufsteen zeer verfijnd. Bij de geringste aanraking scheurden deze consoles los op die plekken
waar ze diep geprofileerd zijn. Foto auteur, 1998.

tieopvatting blijkt uit de wijze waarop in de jaren na 1908 wordt gerestaureerd. Het
steenhouwwerk wordt niet meer geschuurd maar voorzien van een levendige
scharreerslag. Als vervangende steensoort wordt een materiaal gebruikt dat nagenoeg
overeenkwam met het oorspronkelijke, namelijk Weiberner tufsteen. Er komt in die
jaren een polemiek op gang waarin geageerd wordt tegen het strakke 19de-eeuwse
werk en waarin een lans wordt gebroken voor levendig werk, waarin het gevoel voor
vorm van de vakman is af te lezen aan het eindprodukt. Naast vakmanschap vraagt
men ook om een zekere artistieke, intuïtieve inbreng van de steenhouwer.9. Tufsteen,
een conglomeraat van vulkanische as en puin, laat zich moeilijk bewerken tot een
strak en fijn gedetailleerd resultaat, hetgeen bijdraagt aan de levendigheid van het
eindproduct.
Het verkiezen van tufsteen boven Franse kalksteen in deze periode heeft echter
ook te maken met de dan woedende Eerste Wereldoorlog, die immers werd
uitgevochten in het gebied waar de franse steengroeven zich bevonden. In Duitsland
waren de tufsteengroeven nog wel in bedrijf. Het is daarbij zelfs denkbaar dat
voorgaande esthetische bespiegelingen indertijd zijn gebruikt om een rookgordijn te
leggen voor een politiek gevoelig liggende steenkeuze! In 1918 gaat men overwegend
gebruik maken van tufsteen voor de restauratie van de kerk.
Vanaf 1920 wordt op aanraden van A. van der Veen gebruik gemaakt van
leuciet-vrije tufgesteenten. Volgens Van der Veen zou deze tufsteen zich beter houden
dan de leuciethoudende Weibern tuf. Tussen 1933 en 1938 werd de gerfkamer, zoals
reeds gezegd oorspronkelijk uitgevoerd in zandsteen en zandige kalksteen,
gereconstrueerd in tufsteen uit Kottenheim. Het uitvoeren van het fijn gedetailleerde
werk aan de gerfkamer in tufsteen bleek al snel een onmogelijke opgave en binnen
enkele decennia na de reconstructie waren verscheidene details reeds sterk in verval
geraakt (afb. 3).

Zandsteenbesluit
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In de jaren na de restauratie van de gerfkamer gingen de ontwikkelingen op het gebied
van de vervangende steensoorten verder. Zij hebben bijgedragen aan de keuze van
de huidige vervangende steensoort, Weidenhahn trachiet.
Men zou namelijk nu kunnen overwegen om de gerfkamer te reconstrueren in de
oorspronkelijke toegepaste soorten zandsteen en zandige kalksteen. De laatstgenoemde
steen wordt echter niet meer gewonnen en het gebruik van zandsteen is drastisch
beperkt door het zandsteenbesluit. Deze maatregel werd genomen in 1951 ter
voorkoming van silicose bij de steenhouwers. Alleen bij bepaalde restauraties kan
men onder bepaalde condities, vrijstelling krijgen van dit besluit. Op grote schaal
kan dus geen gebruik meer worden gemaakt van zandsteen, hetgeen de toepassing
van vervangende steensoorten heeft afgedwongen, omdat aan veel monumenten
zandsteen is verwerkt. Met name kalkgesteenten werden aanvankelijk toegepast als
vervangende steensoort. Op den duur bleek echter dat kalksteen en zandsteen zich
slecht naast elkaar verdragen door hun sterk verschillende verweringsbeeld en -vorm.
Bovendien kwamen in de jaren '60 alarmerende berichten dat met name kalkgebonden
sedimenten versneld in verval raakten door ‘zure regen’. Als reactie hierop werd
vanaf 1962 aan de St.-Janskathedraal basaltlava gebruikt

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

182
naast de oorspronkelijke zandsteen. Deze steen is, meer dan kalkgesteenten, volkomen
weervast en steekt op den duur niet af tegen donker gepatineerde zandsteen.

Winning
Ook het gegeven dat sommige gesteenten niet meer gewonnen worden maakt soms
een vervangende steensoort noodzakelijk. Groeven zijn niet onuitputtelijk en de
kwaliteit van de gewonnen steen kan op den duur afnemen. De oorspronkelijke witte
Brabantse steen van de gerfkamer is lange tijd nauwelijks voorhanden geweest.
Verder wordt soms de exploitatie van een groeve verboden. De groeve waar in de
Middeleeuwen de Drachenfels trachiet werd gewonnen ligt momenteel in een
beschermd natuurgebied zodat daar geen steen meer gewonnen kan worden. Omwille
van de kleur, de weervastheid en omdat de groeve voorlopig nog niet is uitgeput,
heeft men voor de restauratie van de gerfkamer gekozen voor het gebruik van
Weidenhahn trachiet. Trachiet is de laatste decennia veel gebruikt in de restauratie
om de overwegend lichte kleur, die goed aansluit bij de blonde gesteenten die in het
verleden zijn gebruikt. De kleur van de steen verandert in de loop der tijd niet of
nauwelijks. Trachiet is bovendien nagenoeg weervast.

Conclusie
De huidige steenkeuze bij de restauratie van de Bossche gerfkamer is de tussentijdse
uitslag van een discussie die is begonnen met de eerste grote restauratiecampagne
in de vorige eeuw en die ook gedurende de huidige restauratiecampagne wordt
gevoerd. Men heeft derhalve te maken met een zekere traditie en het is daardoor niet
eenvoudig om steenkeuzes uit het verleden zomaar te diskwalificeren Met name de
kleur, het verweringsbeeld, de weervastheid en leverbaarheid van de steen zijn de
belangrijkste argumenten geweest voor het gebruik van Weidenhahn trachiet vanaf
het begin van de jaren '80.
Al eerder is gebleken dat trachiet door verkeerde bewerking, vaak volgend uit een
voor deze steensoort verkeerde detaillering, gemakkelijk scheurt. Het steenhouwen beeldhouwwerk aan de gerfkamer is op veel plaatsen gedetailleerd met een
verfijning die men doorgaans uitvoert in gesteentes die zachter en fijner van structuur
zijn dan trachiet. Of met moderne gereedschappen de trachiet wel op een verantwoorde
wijze bewerkt kan worden moet nog blijken.
Bedenkingen over het gebruik van trachiet hebben er voor gezorgd dat de discussie
over de steensoort die gebruikt wordt bij de volgende restauratiewerkzaamheden aan
de St.-Janskathedraal, opnieuw is opgelaaid. Eigenschappen als kleur, verweringsbeeld
en weervastheid van de steen spelen hier een rol. Het belangrijkste is echter dat bij
de instandhouding van het beeld in de vervangende steen de relatie tussen de
vormgeving van het werk en de eigenschappen van de drager, zoals deze zal zijn
geweest, wordt overgedragen. Dit kan alleen wanneer men kiest voor een vervangende
steensoort die zich laat bewerken op een vergelijkbare wijze als de oorspronkelijk

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

gebruikte steen. Op die manier maakt men het mogelijk voor de steen- en
beeldhouwers om de afwerking en detaillering te verzorgen overeenkomstig het te
vervangen werk.

Eindnoten:
1. C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1985, p. 83.
2. A. Slinger, H. Janse, G. Berends, Natuursteen in monumenten, Zeist 1980, p. 68-69.
3. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, deel
7, Paris 1875, p. 121-130.
4. Rond de marmergroeven in België waren aan het eind van de vorige eeuw verscheidene ateliers
van zogenoemde marbriers. Rond de marmergroeven bij Carrara, Italië, bevindt zich tot op
heden een groot aantal ateliers. In Engeland waren er gedurende de late Middeleeuwen speciale
ateliers voor de bewerking van Purbeck-marmer en in het plaatsje Sibbe in Zuid-Limburg bestaat
naast een mergelgroeve nog een atelier van zogenoemde mergelwerkers.
5. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, deel
7, Paris 1875, p. 121-130.
6. A.J.C. van Leeuwen, De maakbaarheid van het verleden: P.J.H. Cuypers als restauratie-architect
1850-1918. Zwolle 1995, p. 79, 175.
7. In 1861, 1862 en 1863 wordt in de restauratieverslagen melding gemaakt van de verwerking
van ‘Gildenhuizer’ steen. Zie corr. archief RDMZ, St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.
8. C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1985, p. 73.
9. Idem, p. 239-242.
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P. Nijhof
Tekens aan de wand
Geschilderde muurreclames in Nederland
In het voetspoor van de industrialisatie en verstedelijking volgde vanaf de
late 19de eeuw de massaconsumptie en de opkomst van de reclame. Stad
en land werd letterlijk bedolven onder steeds nieuwe vormen van
buitenreclame, vanaf de jaren twintig versterkt door de opkomende
motorisering. Geschilderde muurreclames met wonderlijke letters en
kleurrijke voorstellingen beleefden een hoogtepunt tussen ca. 1920 en
1950. Daarna raakte dit reclamemedium in de vergetelheid, mede door het
ijveren van heemschutters. In de jaren negentig is de belangstelling voor
de laatste, vaak half-vergane muurreclames snel gegroeid. In deze bijdrage
wordt dit fenomeen van geschilderde muurreclames in den brede verkend.
Speciale aandacht wordt besteed aan de problemen rond de instandhouding
van historisch waardevolle muurreclames, waarmee steeds meer eigenaren
en gemeenten worden geconfronteerd.

Reclamegeschiedenis in vogelvlucht
Reclame is al zo oud als de weg naar Rome en feitelijk nog ouder. Al ver voor onze
jaartelling werden in Egypte langs verkeerswegen stenen geplaatst met verkoopleuzen.
Archeologen hebben tussen de ruines van de stad Herculaneum, die in 79 na Chr.
onder lava van de vulkaan Vesuvius werd bedolven, een opmerkelijke vondst gedaan:
het uithangbord van een herbergier, waarop twee slaven een wijnvat torsen.
Opgravingen in Pompei hebben aangetoond dat toen gevelreclame al op ruime schaal
voorkwam. In de Middeleeuwen werd er in Europa vooral buitenshuis reclame
gemaakt door middel van uithangborden en gevelstenen. Eeuwenlang bleef reclame
passief van karakter: herbergen en ambachtslieden maakten de voorbijganger attent
op hun product of dienst, maar niet meer dan dat. Waar analfabetisme heel gewoon
was, stond in de werving een geschilderde voorstelling centraal (afb. 1).
De moderne reclamegeschiedenis valt samen met de industrialisatie, massaproductie
en verstedelijking door de industriële revolutie, die in de loop van de 19de eeuw in
Europa plaatsvond.
Door verbeterde levensomstandigheden van bredere lagen van de bevolking en
massaproductie van consumptiegoederen als kleding, voedingswaren en
genotsmiddelen kwamen deze meer en meer binnen handbereik van velen. Het snel
groeiende netwerk
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1 Verdwenen, 19de-eeuws uithangbord aan een vissersherberg nabij Gouda.

van kanalen, spoorwegen en later verkeerswegen maakte de distributie van elders
geproduceerde goederen mogelijk.
Zo leidde de massaproductie al voor de eeuwwisseling tot massareclame, gebaseerd
op de nieuwe wetenschap van reclamekunde en marketing, met Engeland als bakermat
van de moderne reclame.
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Vooral de producenten van merkartikelen namen daarbij het voortouw. Reclame
ging zich steeds meer richten op de actieve creatie van nieuwe behoeften in plaats
van passief te voldoen aan bestaande vraag. Gevelstenen verloren hun betekenis,
maar uithangborden bleven in zwang aan de gevels van de snel uitbreidende
winkelstand in dorp en stad. Naast geschilderde gevelreclame met een bonte variëteit
aan lettertypes en geëmailleerde reclameborden raakte ook rijdende buitenreclame
in zwang door het beschilderen van trams, bussen en vrachtauto's met reclameslogans.
Tegelijkertijd werd gedrukte reclame snel belangrijker: in de vorm van advertenties
in kranten en tijdschriften en als reclameaffiche op spoorwegstations.
Deze ontwikkeling kreeg na de Eerste Wereldoorlog een enorme impuls door een
langdurige periode van ongekende welvaartsgroei. Reclame nam explosief toe door
een veelheid aan elkaar versterkende factoren: introductie van nieuwe
consumptieartikelen zoals sigaretten en modieuze kleding, de opkomst van het
wegverkeer en de komst van nieuwe reclamemedia zoals bioscoopreclame.
Buitenreclame werd door de toenemende mobiliteit steeds meer gericht op zich
bewegende mensen. Het gebruik van letters als dominerende elementen van de
reclame liep (weer) terug ten gunste van aansprekende, kleurrijke beelden, hooguit
nog ondersteund door wervende slogans. De diversiteit van media voor buitenreclame
nam verder toe door de introductie van reclameauto's met megafoons, vliegende
reclamezeppelins, lichtbakken en neonreclame, die mogelijk werd door de snelle
elektrifikatie van Nederland in de jaren twintig.
Hierdoor brak ook het tijdperk van ‘de strijd tegen den ontsierenden reclame’ aan.
Landelijke monumentenorganisaties als de Bond Heemschut1. en lokale en provinciale
schoonheidscommissies zoals het Gelders Genootschap2. trokken samen ten strijde
tegen de aantasting van de schoonheid van stad en land door de oprukkende
buitenreclame. Pas in de loop van de jaren dertig werd de ongebreidelde groei ervan
een halt toe geroepen door gemeentelijke en provinciale reclameverordeningen,
waarmee uitwassen werden bestreden (afb. 2, pag. 201).
De crisis van de jaren dertig leidde tot terugval van buitenreclame, maar na de
Tweede Wereldoorlog nam reclame een vlucht als nooit tevoren. Een langdurige
explosie van welvaartsgroei, een aanzwellende stroom van nieuwe
consumptieartikelen, massale motorisering en reclame voor radio en televisie zorgden
voor een enorme impuls.
Reclame is in de naoorlogse periode uitgegroeid tot een basisvoorwaarde voor de
vrije markteconomie: de hele samenleving is doordrenkt met reclame.
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3 Gerestaureerde muurreclame in gestucte ornamentlijst, binnenstad Culemborg.

In de naoorlogse decennia is ook de buitenreclame van aard veranderd. De
neonreclame is door overheidsingrepen nagenoeg verdwenen en het emaille
reclamebord is aan zijn eigen duurzaamheid ten onder gegaan. Gevelopschriften,
uithangborden en lichtbakreclame hebben zich in eigentijdse vormen weten te
handhaven, maar worden fors aan banden gelegd door reclameverordeningen. Alleen
het reclameaffiche heeft zich, zij het strak genormeerd, goed weten te handhaven:
op spoorwegstations, bushaltes, abri's, aan lantaarnpalen en langs verkeerswegen in
de vorm van levensgrote billboards.

Geschilderde muurreclame
Op gevels en muren geschilderde opschriften en afbeeldingen worden aangeduid als
geschilderde muurreclame. Deze vorm van buitenreclame kan in twee categorieën
worden ingedeeld: opschriften met overwegend letters, meestal op gevels en reclames
met sprekende afbeeldingen, doorgaans op vrije muurvlakken.
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De oudste categorie bestaat uit louter letterreclame voor een bepaald product of de
naam van een winkel of bedrijf. Dit is tevens de meest voorkomende: in binnensteden,
langs uitvalstraten, in wijken met gemengde woon- en werkbebouwing en in
dorpskernen. Geschilderde letterreclame is het meest toegepast op voorgevels, omdat
deze gemakkelijk kan worden aangepast aan de gevelindeling met deuren en ramen.
De meest opvallende muurreclame met - veelal in kleur - geschilderde
voorstellingen beleefde haar hoogtepunt in de periode tot de Tweede Wereldoorlog.
Deze vorm was veel duurder om te maken en vergde meer onderhoud dan simpele
letterreclame en kwam daardoor minder voor. Dit artikel richt zich verder uitsluitend
op deze laatste categorie.

Locatie
Grote, geschilderde muurreclames werden vanaf de eeuwwisseling overal aangebracht
waar veel mensen passeerden, met als favoriete locaties: omgeving van stations,
pleinen, hoekpanden en half-open bouwblokken. Lang niet alle bebouwing leende
zich hiervoor omdat er voldoende blind gevelvlak moest zijn. Zo zijn de gesloten
bouwblokken in de 19de-eeuwse wijken van Amsterdam veel minder geschikt dan
de uitgestrekte wijken langs de Haagse Laan van Meerdervoort met veel hoekpanden
en blinde zijgevels.3. Een ander constatering is dat geschilderde muurreclames vooral
in steden zijn toegepast. Daarbuiten waren andere reclamedragers meer in zwang
zoals emaille borden, geschilderde letterreclame en affiches.

Ondergrond
De meeste schilderingen werden aangebracht op de bakstenen muren of op een
gepleisterde gevel, op grotere hoogte vanwege optimaal zicht.
In enkele steden, met name Kampen en Rotterdam werden reclamevlakken van
soms fraaie in de pleister getrokken ornamentlijsten voorzien, waarmee een
schilderijeffect werd gesuggereerd. Ook blinde ramen in gevels werden voor
muurreclames geschikt gemaakt.

Exploitatie
Zoals nu vertegenwoordigers van mobiele telefoniebedrijven stad en land afreizen
op zoek naar geschikte locaties voor GSM-masten, zo speurden landelijke bedrijven
toentertijd naar geschikte muurvlakken. Treffend is dat niet alleen particuliere
huiseigenaren graag ruimte beschikbaar stelden, maar ook gemeenten. Lokale
overheden namen dus een dubbele houding aan ten opzichte van buitenreclame in
het algemeen: deze bracht aan de ene kant geld op, maar werd vanuit welstandsoptiek
fel bestreden. Zo verhuurde de gemeente Leiden na de grote stadhuisbrand in 1929
de noodschutting ter plaatse voor f 250,- per jaar voor reclamedoeleinden.4. Op
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landelijk niveau besloot het kabinet De Geer in 1928 zelfs om gevels van
rijksgebouwen te verhuren voor het aanbrengen van reclame.5.
Gemeenten en bedrijven verhuurden hun muurvlakken veelal niet zelf, maar door
tussenkomst van reclamebureaus. Deze kregen ruimte in concessie die zij aan
adverteerders verhuurden. Particulieren maakten veel minder gebruik van
reclamebureaus omdat de bemiddelingskosten immers van hun inkomsten afgingen.
Soms gingen zij zover om ramen dicht te zetten voor reclameverhuur, waardoor ook
de huisbelasting omlaag ging.

Adverteerders
De plaatselijke middenstand maakte vooral gebruik van de goedkopere letterreclame
op gevels van winkel- en bedrijfspanden. Blinde zijmuren waren favoriet bij landelijk
opererende adverteerders, vooral de fabrikanten van merkartikelen: zij hadden de
grootste budgetten en konden zich de beste locaties voor grote, geschilderde
muurreclames veroorloven.

Schilders
Er is niet veel bekend over de schilders van muurreclames maar het waren doorgaans
plaatselijke schildersbedrijven, niet zozeer gespecialiseerd in gevelreclame. Elke
schilder met ruime praktijkervaring kon door zijn vakkennis ook muurreclames
maken. Het moeten aantrekkelijke opdrachten zijn geweest want er ging veel tijd in
zitten.
De doorgaans bakstenen ondergrond moest eerst worden schoongemaakt en gaten
en scheuren worden gestoopt. Idealiter werd het vlak vervolgens tweemaal gegrond
met loodwitverf en afgelakt met standwit, maar niet zelden werd gewoon over een
bestaande reclame geschilderd, die later door de nieuwere heen weer zichtbaar werd.
Het schilderen van de reclamevoorstelling gebeurde in olieverf. Hiervoor waren
diverse technieken, waaronder het werken met lettersjablonen, maar ervaren
reclameschilders konden complexe voorstellingen zo uit de hand schilderen. Er zal
wel kwaliteitsverschil zijn geweest tussen de schilders die simpele letterreclames
aanbrachten en de schilders van beeldende reclame voor merkartikelen, omdat deze
laatste categorie landelijk overal identiek moest zijn.
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4 Ranjamuurschildering voor en na restauratie, blikvanger langs het spoor in Delft.

Ondergang
Naar de opkomst en ondergang van de vele soorten van buitenreclame in de 20ste
eeuw is nauwelijks onderzoek verricht.6. Ook het enige recente overzichtswerk
‘Geschiedenis van de reclame in Nederland’ besteedt slechts marginale aandacht aan
buitenreclame.
Voor informatie over de teloorgang van de geschilderde muurreclame is oral
history vooralsnog de belangrijkste bron. Interviews met reclameschilders in de
schaarse publicaties over geschilderde muurreclames wijzen uit dat dit reclamemedium
vanaf de late jaren dertig op zijn retour was. De oorzaken zijn veelvoudig.
In de eerste plaats richtten de gemeentelijke en provinciale reclameverordeningen
zich vanaf de jaren dertig juist tegen de meest in het oog lopende, grote
muurschilderingen met aandachttrekkende voorstellingen. Zo werden door de
gemeente Leiden direct na 1945 inventarisatielijsten opgesteld van ongeoorloofde
en ontsierende reclame teneinde deze stelselmatig
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te laten verwijderen. Zelfs in de oorlogsjaren werd de strijd tegen de reclame intensief
gestreden, getuige de publicatie over ontsiering van stad en land uit 1942: ‘In den
eerstkomenden tijd zal het gezondmaken en verfraaien van stad en land zich dus
hoofdzakelijk dienen te beperken tot het verwijderen en weren van ontsierende
reclame.7. Ook de Duitse bezetter droeg een steentje bij door op basis van de Deutsche
Industrie Norm (DIN) standaardafmetingen in te voeren voor affiches en
reclameborden, die overigens na de oorlog niet meer zijn losgelaten.8. Daarnaast
waren er geduchte concurrerende media voor buitenreclame: bestaande, zoals het
affiche, de lichtbak en het emaille reclamebord en nieuwe media zoals neonreclame.
De kosten van onderhoud zullen ook een rol hebben gespeeld omdat geschilderde
muurreclames aan weer en wind zijn blootgesteld en regelmatig moeten worden
overgeschilderd.
Ook de huurkosten van muurvlakken en gemeentelijke precariorechten zullen, zij
het sterk wisselend van plaats tot plaats, een rol hebben gespeeld bij de keuze van
reclamedrager door adverteerders.
Hoe dan ook, na 1945 was de bloeitijd van de geschilderde muurreclame voorgoed
voorbij. Er kwamen nauwelijks meer nieuwe bij, bestaande

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

187
reclames werden verwijderd of eenvoudig aan hun lot overgelaten.
In landen als Belgie en Frankrijk, waar geschilderde muurreclames een veel
dominantere rol hebben vervuld als in Nederland, is hun rol eveneens uitgespeeld
ten gunste van affiches. Wel wordt dit reclamemedium in Duitsland nog steeds in
bescheiden mate toegepast.
Overigens is opmerkelijk dat de ideeele muurschildering juist bij uitstek een
naoorlogs fenomeen is.
Vooral in de jaren zeventig zijn (illegale) politieke muurschilderingen opgekomen,
later gevolgd door graffiti. In stadsvernieuwingsgebieden werden tegelijkertijd met
gemeentesubsidie (tijdelijk) vrijkomende muren door plaatselijke kunstenaars met
kunstzinnige of politieke voorstellingen opgesierd om de indruk van verval te weren.

Revival
Vaak valt pas achteraf te constateren dat een bepaalde tendens zich op meerdere
plaatsen tegelijk, maar geheel los van elkaar heeft voorgedaan en tot een landelijke
ontwikkeling is uitgegroeid.
Dit gegeven is bij uitstek van toepassing op de revival van de geschilderde
muurreclame in de jaren tachtig.
Nadat eind jaren zeventig het geëmailleerde reclamebord eerst als verzamelobject
en later als museaal kunstobject werd herondekt,9. raakten anderen in vervaagde
muurreclames geïnteresseerd.
Een van de eerste initiatieven tot herstel van een oude muurreclame werd genomen
door de gemeente Culemborg. Hier werd in de binnenstad een schildering van Miss
Blanche Virginia Cigarettes van de kunstenaar Vilmos Huszar uit 1936 gerestaureerd
(afb. 3). In Utrecht worden sinds eind jaren tachtig muurreclames hersteld als
onderdeel van het gemeentelijke binnenstadsbeleid. De gemeente Den Haag komt
de eer toe van de publicatie van de eerste grondige studie naar en inventarisatie van
Haagse muurreclames (1991), op de voet gevolgd door een uitgave van de gemeente
Leiden (1993). Vooral in Leiden zijn sindsdien vele reclames in ere hersteld. In
Rotterdam wordt sinds de jaren tachtig op initiatief van het Centrum voor Beeldende
Kunst de vele tientallen gepleisterde gevel-ornamentlijsten tweeledig hergebruikt:
de schaarse overgebleven reclameschilderingen worden hersteld en lege lijsten worden
door kunstenaars gevuld.10.
Deze ongemerkte revival heeft pas landelijke bekendheid gekregen door de
activiteiten van het Comite Muurreclames in Kampen.11. Enkele plaatselijke
initiatiefnemers hebben er voor gezorgd dat vanaf 1992 systematisch een programma
wordt uitgevoerd voor de restauratie van enige tientallen muurreclames. De gemeente
draagt hierin jaarlijks tienduizend gulden bij. Sindsdien is het hek van de dam en
worden overal vergelijkbare initiatieven genomen, waaronder in Arnhem en
Leeuwarden. Des te opmerkelijker is het dat tegelijkertijd nog steeds historische
muurschilderingen verdwijnen. Soms worden ze domweg overgeschilderd (Venlo,
Zwolle), of ze verdwijnen in het kader van stadsvernieuwing (Amersfoort, Arnhem).
Overigens wordt de geschilderde muurreclame hier en daar opnieuw toegepast,
maar veelal zonder afbeeldingen. Een uitzondering vormt de wandgrote, kleurrijke
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muurschildering van de bekende Amersfoortse kunstschilder Toon Tieland voor De
Amersfoortse Verzekeringsmaatschappij.

Wat over bleef
Op grond van enige jaren veldonderzoek kan, zonder enige aanspraak op volledigheid,
een eerste beeld worden geschetst van de overgebleven geschilderde muurreclames.12.
Het overgrote deel betreft simpele letterreclames zonder enige afbeelding, te vinden
binnen de bebouwde kom van steden en dorpen, daarbuiten hooguit op een café of
garage. Het zijn er vele honderden, zo niet enkele duizenden, meestal niet meer dan
een enkel opschrift met naams- of productvermelding. De artistieke waarde ervan is
vaak gering en ligt in een enkel geval op typografisch vlak. Het aantal grotere
muurreclames met kleurrijke productafbeelding, meestal een landelijk merkartikel,
is heel wat geringer: hooguit een paar honderd, als ook de vergaand verweerde,
nauwelijks nog leesbare exemplaren worden meegeteld.
Deze vorm van muurreclame is vooral in steden te vinden en dan nog ongelijk
verdeeld. Het zwaartepunt ligt in de Randstad. De grote steden met elk enige tientallen
exemplaren zijn al eerder genoemd, alleen in Amsterdam zijn opmerkelijk weinig
exemplaren bewaard. Steden als Kampen en Leiden vormen uitschieters met een
vergelijkbaar rijke collectie. Voor het overige zijn er in andere steden hooguit enkele
muurschilderingen te vinden zoals in Culemborg, Delft (afb. 4), Haarlem, Groningen
en Leeuwarden.

Instandhoudingsproblemen
Bij de instandhouding van geschilderde muurreclames doen zich vele problemen
voor. Dankzij de gedetailleerde documentatie van restauratie-ervaringen in Delft en
Leiden kunnen deze in het navolgende worden belicht.
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5 Meervoudige muurreclame te Kampen: het origineel geconserveerd, de over elkaar geschilderde
reclames gereconstrueerd.

Onderzoek
Bij vergaand verweerde schilderingen moet eerst de oorspronkelijke voorstelling
worden gereconstrueerd. Bronnen hiervoor zijn oral history (interviews met onder
andere oudere buurtbewoners), het gemeentearchief (overzichten verleende
reclamevergunningen), de topografische atlas (historisch beeldmateriaal), literatuur
(informatie, afbeeldingen) en onderzoek in situ (verfanalyse).
Veelal is een combinatie van bronnenonderzoek nodig om een verantwoord beeld
te reconstrueren en te dateren.

Restauratiefilosofie
Is deze kennis vergaard dan moet een restauratiefilosofische keuze worden gemaakt
op grond van welke beginselen het herstel wordt uitgevoerd.
Net als bij gebouwen en religieuze muurschilderingen in kerken13. is er een spectrum
van mogelijkheden, variërend van volledige reconstructie van een (nagenoeg)
verdwenen schildering, vervolledigende restauratie van een deels herkenbare
schildering tot een louter conserverende behandeling van een vaag restant.
De huidige praktijk laat zien dat er in de regel wordt gekozen voor restauratie,
terwijl een totale reconstructie ook niet wordt geschuwd.
Een bijzondere opgave daarbij vormen meervoudige, dat wil zeggen meerdere,
over elkaar heen geschilderde reclames: welke moet dan worden geselecteerd? De
oudste, de best zichtbare of verdient dan louter conservering de voorkeur? In Kampen
is onlangs een tussenweg bewandeld: een drievoudige muurreclame (afb. 5) is
geconserveerd, maar de drie over elkaar geschilderde reclames zijn ernaast
afzonderlijk gereconstrueerd.14. In Valkenburg aan de Geul (Lindelaan) is een zijgevel
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met zes reclamevlakken met elk vele meervoudige reclames, die in dit opzicht bij
(hopelijk) toekomstig herstel heel wat hoofdbrekens zal opleveren (afb. 6). Ook de
beheerder van het ondergrondse gangenstelsel onder de St. Pietersberg bij Maastricht
(Staatsbosbeheer) staat voor een moeilijk dilemma.15. Hier is een unieke, ondergrondse
collectie van vijf authentieke, vooroorlogse muurreclames te vinden. Afgezien van
specifieke conserveringsproblemen door de permanente hoge luchtvochtigheid en
de zachte mergelondergrond is er het probleem, dat de meeste schilderingen in de
loop van de eeuw met name aan de onderzijde zijn ‘beschadigd’ door ingekraste
namen en inscripties, waaronder die van onderduikers uit de oorlogsjaren. Moet de
oorspronkelijke reclame bij herstel prevaleren, dienen deze latere inscripties te worden
behouden of is een afweging per schildering het beste? (zie omslagillustratie,
‘gekroonde margarine’).

Realisatie
Voor de realisatie zijn nodig: toestemming en vergunningen, geld en vakbekwame
restaurateurs.
Als de initiatiefnemer tot restauratie niet de eigenaar is van het pand waarop de
schildering zich bevindt, is uiteraard diens toestemming en medewerking nodig.
Soms is daarnaast ook een vergunning vereist op grond van de gemeentelijke
reclameverordening die immers (nog) geen ontheffingsgrond kent voor historisch
waardevolle buitenreclames!
De kosten van een grondige restauratie van een reclame van modale afmetingen
variëren inclusief onderzoek van vijfduizend tot tienduizend gulden. Deze kosten
vormen zelden een onoplosbaar probleem: naast eigen bijdragen van eigenaren zorgen
subsidies van gemeenten of sponsoren voor dekkende financiering.
Schildersbedrijven met ervaring met muurreclames zijn er niet meer. Voor de
restauratie worden nu plaatselijke kunstenaars of professionele restauratoren van
schilderingen ingeschakeld. Ook kan in de onderzoeksfase een beroep worden gedaan
op instandhoudingstechnische expertise van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Een restauratieschilder moet niet alleen het schilderwerk kunnen
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6 Blinde zijgevel met meervoudige, verweerde muurreclames nabij de Geul te Valkenburg.
Copyright alle afbeeldingen auteur.

uitvoeren maar ook de vakkennis bezitten om de juiste, duurzame verfsoorten toe te
passen.

Onderhoud
Net als bij monumenten is ook hier het toekomstig onderhoud het probleem van de
toekomst.
Voor spectaculaire restauraties is nog steeds een groter draagvlak dan voor regulier
onderhoud. De indruk bestaat dat hiervoor onvoldoende financiële en organisatorische
voorzieningen worden getroffen. Muurreclames zijn echter uitermate kwetsbaar. Ze
zijn niet alleen dag en nacht onderhevig aan weersinvloeden, ook luchtverontreiniging
dwingt tot regelmatig onderhoud. Uit de schaarse literatuur blijkt dat de toenmalige
weerstand tegen muurreclames door verwaarlozing ervan mede heeft geleid tot de
ondergang ervan: ‘Muren, schuren, loodsen e.d., die daarvoor gelegenheid bieden,
vindt men ontsierd door beschilderingen, meestal in verwaarloosden staat (...). Van
de meeste borden is de verf verweerd. Een beteren indruk dan de schuttingen met
halfafgerukte plakkaten en besmeurde schilderingen, maken ze ze niet’.16.
Enkele belangrijke muurreclames, die als eerste sinds de jaren tachtig zijn
gerestaureerd, zijn nu dringend aan onderhoud toe, zoals die voor Graaf Egbert
Sigaren in Culemborg en de Echte Gorcumsche Bollen in in Gorinchem.

Documentatie
Juist vanwege het brede spectrum van mogelijke herstelmaatregelen en de nog
beperkte recente praktijkervaring is het van belang dat de restauratie van
muurreclames op de voet wordt gevolgd en wordt gedocumenteerd. Deze
documentatie is ook onontbeerlijk voor later onderzoek.
De particuliere eigenaar van een pand met een Ranjareclame in Delft heeft op
voorbeeldige wijze de restauratie ervan van A tot Z vastgelegd in een handzame
publicatie, uitgegeven in eigen beheer: een goed voorbeeld dat navolging verdient.
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Tekens aan de wand
De strijd tegen de ontsierende reclame lijkt in de jaren negentig weer een nieuwe
impuls te hebben gekregen. Reclameverordeningen in steden richten zich nu vooral
op uitwassen in winkelgebieden,17. terwijl de provincies de billboards en reclame op
geparkeerde (vracht-) auto's langs verkeerswegen aanpakken zoals in Zeeland langs
de A 58.18.
De schaarse overgebleven oude muurschilderingen worden daarentegen in
toenemende mate gekoesterd als nostalgische relicten uit het verleden, die
cultuurhistorisch van belang zijn.
Zowel particulieren als gemeenten slaan daarbij steeds meer de handen ineen met
vele tastbare resultaten.
Toch verdwijnen nog steeds geruisloos waardevolle exemplaren, zoals voorjaar
1999 toen bij de sloop van bebouwing bij het NS-station Arnhem korte tijd een
huishoge reclame voor Van Houten cacao zichtbaar werd in half-gesloopte staat (afb.
7, pag. 201). Daarnaast spelen er problemen van restauratie en onderhoud en wordt
een landelijk overzicht node gemist.
Om in deze leemte te voorzien bereidt de Stichting Europese Kunst & Industrie
(SEKI) in het jaar 2000 een landelijke overzichtstentoonstelling met begeleidende
publicatie voor.19.
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Daarnaast is vanuit SEKI het initiatief genomen om de vele actieve lokale krachten
te bundelen in de landelijke stichting ‘Tekens aan de wand’.20. Vanaf najaar 1999 zal
deze zich richten op de inventarisatie en instandhouding van historisch waardevolle
buitenreclame in brede zin. Naast geschilderde muurreclames zal zij zich ook inzetten
voor onder meer oude lichtbakken, neonreclames en reclamezuilen.21. Naast
draagvlakverbreding door publieks- en mediagerichte activiteiten stelt zij zich ten
dienste van eigenaren, overheden en initiatiefnemers om te bevorderen dat historische
buitenreclame als drager van cultuurhistorie ook in het volgend millennium in situ
te aanschouwen valt.
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M.G. Polman
De kleuren van sanatorium Zonnestraal te Hilversum
Het sanatoriumcomplex Zonnestraal is een internationaal erkend
monument. In de niet aflatende strijd en discussie voor de toekomst van
het hoofdgebouw en het Dresselhuyspaviljoen, een gebeuren zo oud als
de schrijfster van dit artikel1. gaat het verval gestaag door en staan de
gebouwen er intussen haveloos bij. Maar niet hopeloos. Het zal mensen
verbazen dat juist het Dresselhuyspaviljoen nog alle originele details en
afwerklagen heeft en daardoor de mogelijkheid tot zorgvuldige restauratie
en reconstructie. Parallel aan de zoveelste poging om al dit schoons te
behouden werd door de RDMZ onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke
kleurstellingen. Met een mooi resultaat.

Inleiding
Na een lange voorgeschiedenis realiseerden architecten Jan Duiker (1890-1935) en
Bernard Bijvoet (1889-1979) een nazorgkolonie voor tuberculosepatiënten op de
Hilversumse Heide: Sanatorium Zonnestraal (1926-1931) (afb. 1). Het complex
bestond uit een centraal gelegen hoofdgebouw met aan weerszijden twee
patiëntenpaviljoens en bijgebouwen waaronder een dienstbodenhuis (de Koepel) en
vier werkplaatsen.
Typerend voor het hoofdgebouw en de paviljoens zijn de, in samenwerking met
ingenieur J.G. Wiebenga ontworpen, ranke draagconstructies met een relatief licht
betonskelet op een moduulmaat van 1,50 m de puien met dunne stalen kozijnen met
glas en borstweringen en de uitkragende dak- en vloeroverstekken, waardoor de
constructiehoogte beperkt kon worden en dunne vloeren konden worden toegepast.
In 1926-1928 werden het hoofdgebouw, het Ter Meulenpaviljoen en het betonskelet
van het Dresselhuyspaviljoen gerealiseerd. In 1931 volgden de afbouw van het
Dresselhuyspaviljoen en de bouw van het dienstbodenhuis de Koepel. Ook de latere
geschiedenis van de gebouwen is gedifferentieerd. Van meet af aan bestond de
verwachting dat de sanatoriumfunctie overbodig zou worden omdat eens tuberculose
succesvol genezen of zelfs voorkomen kon worden. In de jaren '50 was dit zover.
Zonnestraal werd herbestemd tot algemeen streekziekenhuis van Hilversum. Het Ter
Meulenpaviljoen werd in 1955-58 ingrijpend gewijzigd. Het hoofdgebouw werd in
1951-53, 1967 en 1978 gedeeltelijk verbouwd en uitgebreid, maar hier zijn nog wel
enige originele delen bewaard gebleven. Het Dresselhuyspaviljoen en de Koepel zijn
sinds die tijd niet meer direct in gebruik geweest.
Het complex laat daarmee in feite ook een restauratiegeschiedenis zien. De keuzes
die in het verleden gemaakt zijn vormen in het kader van het kleur- en materiaal
onderzoek een belangrijk en interessant aspect van die geschiedenis. Het
Zonnestraal-complex is uitvoerig vastgelegd op zwart-wit foto's, in bouwtekeningen,
bestekken en artikelen. Toch is dat niet voldoende om een volledig beeld van de
originele kleuren en de materialisatie van de gebouwen te krijgen.
Het Dresselhuyspaviljoen, hoewel langdurig verwaarloosd, bevat nog de meeste
aanknopingspunten voor het oorspronkelijke kleur- en materiaalgebruik van het
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eigenlijke sanatorium, net zoals het geval was met het dienstbodenhuis: de Koepel
werd in 1995 gerestaureerd, waarvoor uitvoerig kleuronderzoek werd verricht.2. In
1998 volgde nog meer onderzoek aan de hoofdonderdelen van het complex in het
kader van de lang verbeide restauratie.3.
Dit artikel gaat in op de oorspronkelijke kleurstellingen van de gebouwen. Het is
een bijdrage over de kleuren van de oorspronkelijke afwerklagen, ter aanvulling van
de kennis die in de loop der jaren over het complex en zijn geschiedenis is opgedaan.
In de uitgebreide reeks publicaties die inmiddels over Zonnestraal is verschenen4. is
dit aspect nog weinig aan de orde gekomen. Duidelijk werd dat Zonnestraal meer
kleur heeft gehad dan alleen zwart, wit en blauw en dat het huidige donkergroen op
de kozijnen van het hoofdgebouw en het Ter Meulenpaviljoen van veel later dateert.
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1 Zonnestraal complex. Foto KLM Aerocarto, 1931.

Hoofdgebouw
In het hoofdgebouw waren oorspronkelijk op de begane grond de ondersteunende
functies als het baden ketelhuis, de keukens, de administratie, apotheek en
behandelkamers en de afdeling voor ernstige zieken ondergebracht en op de verdieping
de gemeenschappelijke eet- en recreatiezaal. Het gebouw heeft nog lange tijd als
ziekenhuis dienst gedaan maar is buiten functie geraakt toen de afdeling in 1991
elders werd ondergebracht. In 1978 waren bijna alle kozijnen al vervangen door (aan
binnen- en buitenzijde) donkergroene aluminium kozijnen met een veel breder profiel,
waardoor de rankheid van het ontwerp, waarvan de stalen kozijnen zo'n belangrijk
onderdeel vormden, verloren ging. Het gebouw was als ziekenhuis in de loop der
tijd flink uitgebreid met paviljoens en een grotere machinekamer, waarbij de
beeldbepalende schoorsteen werd vervangen, maar toch is hier het oorspronkelijke
gebouw nog terug te lezen. Beperkt kleuronderzoek was mogelijk.
Het hoofdgebouw had hagelwitgekalkte gepleisterde buitengevels. Er was blauw
door de kalk gemengd om het wit extra helder te maken (hetzelfde principe als
blauwsel bij de witte was). De op enkele plaatsen gespaard gebleven stalen ramen
en kozijnen laten zien dat deze lichtblauw waren afgewerkt en aanvankelijk werden
opgeleverd in de lichtblauwe overgrondering en vervolgens tegelijkertijd met het
Dresselhuyspaviljoen werden afgeschilderd in een helder lichtblauw. De stalen ramen
en kozijnen waren ook van binnen lichtblauw afgewerkt. De houten paneeldeuren
waren wit geverfd en op de (enig overgebleven) originele wanden van de voormalige
röntgenafdeling was een lichtgele lambrisering terug te vinden, zonder lichtblauwe
bies, en witte muurvlakken en plafonds. In de kalklagen op de wanden was geen
blauw toegevoegd (afb. 2, pag. 193).
Ofschoon de typografie van de teksten ‘streng verboden toegang’ op de deur van
de machinekamer en ‘urinoir’ op een losse deur authentiek lijken, moet op basis van
pigmentonderzoek worden geconcludeerd dat de teksten van na de Tweede
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Wereldoorlog dateren. Het bestek schrijft evenwel voor dat de deuren van teksten
moesten worden voorzien.

Prof. Henri Ter Meulenpaviljoen
Beide paviljoens bestonden uit twee op de zon georiënteerde vleugels met twee
bouwlagen, gekoppeld door een conversatieruimte met theekeuken. De
patiëntenkamers waren gesitueerd op het zuiden,
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De kleuren van sanatorium Zonnestraal te Hilversum.
2 Hoofdgebouw. Kleurimpressie. Foto 1930, collectie Jelles; kleurmanipulatie RDMZ, Paul van
Galen.

6 Het gerestaureerde dienstbodenhuis in de originele kleurstelling. Foto Mariël Polman, 1999.
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Bestendig beheer.
7 Grafische weergave van het actieprogramma uit de Beheervisie Naarden. Tekening CH&P.
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1 Vesting Naarden tijdens de jaarlijkse foto-manifestatie: functionele en culturele diversiteit maakt
de historische stad tot levendige optelling van verhalen, gebeurtenissen en geschiedenissen. Foto R.
Koek.

5 De vesting is een cultuurhistorisch object van internationaal belang; het door vele generaties telkens
opnieuw functioneel gemaakte defensie-object bepaalt de kern van de waarde van het
stedelijklandschappelijk ensemble. Foto R. Koek.
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Instandhouding en bouwfysica.
8 Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch, Den Haag (1645, Pieter Post). Diverse bouwkundige,
klimaattechnische en bouwfysische voorzieningen worden momenteel rond de zaal getroffen, onder
andere ten behoeve van de conservering van de gerestaureerde schilderijen en schilderingen op hout.
De stabiliteit van het binnenklimaat vormt een belangrijk uitgangspunt. Foto RDMZ, 1998.
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Renovatie van innovatie.
8 Rotterdam, Isola I-complex van J.M. van Hardeveld na Jaap Franso's renovatie, waarbij onder
meer buitenisolatie zijn aangebracht en de originele kleuren zijn hersteld; situatie 1997. Foto Marieke
Kuipers.
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Het Snouck van Loosenhuis te Enkhuizen.
4 Tuinontwerp door F.J. Moerkoert jr. Foto RDMZ, 1999.
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5 Eetkamer met de uit het afgebroken achterhuis afkomstige schouwpartij en goudleren behangsel.
Foto RDMZ, 1999.
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Instandhouding: ondanks of dankzij natuurwetenschappelijk onderzoek.
6 Resultaten petrografisch onderzoek (lit. 16). Door gebruik te maken van ‘lichteffecten’ kunnen
verschillende gegevens uit de beelden worden verkregen (vgl. a met b en d met e). In dit geval wordt
aan de hand van de kleur van het bindmiddel geconcludeerd dat mortel y (d, e en f) zodanig is verdicht
dat vochttransport wordt belemmerd (zie ook afb. 5).
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Tekens aan de wand.
2 Een bonte verscheidenheid aan gevelreclame rond de eeuwwisseling aan de Amstelstraat, Amsterdam.

7 Sloop van een woonhuis nabij station Arnhem met geschilderde muurreclames (mei 1999).
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Verouderde strategie, begrensde denkbeelden.
1 Plattegrond Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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Het herstel van de gevelschilderingen van Warmenhuizen.
4 Doortocht door de Rode Zee: fragment met Mozes, en zijn volk, toestand 1999, met gecorrigeerd
plankenpatroon. Foto RDMZ.
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Trippenhuis Amsterdam.
3 Laagopbouw van de oorspronkelijke verflaag op het hout (opname genomen bij 250× vergroting).

4 Laagopbouw van het pakket aan overschilderingen (opname genomen bij 250× vergroting).
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Trippenhuis Amsterdam.
6 Een proefstrook over de breedte van de deur na vrijleggen (ongeretoucheerd).
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Een leemstucplafond uit 1652 in de Berckepoort te Dordrecht.
1 Plattegrond overzicht stucplafond met in grijs aangegeven de delen die zijn aangevuld met nieuw
werk. Tekening dr. Chr. Hellbrügge.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

207

2 Plattegrond overzicht stucplafond met in blauw aangegeven de ornamenten die zijn vrijgelegd en
in rood de nieuwe bijgemaakte ornamenten en met een pijl de gedeeltelijk aangevulde ornamenten.
Tekening dr. Chr. Hellbrügge.
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4 Stratigrafisch onderzoek van de stalen binnenpui in het dienstbodenhuis lijkt één lichtblauwe verflaag
op de rode menielaag te geven, gevolgd door gele en witte verflagen. Foto Mariël Polman, 1995.

De kleuren van sanatorium Zonnestraal te Hilversum.
5 Een verfdwarsdoorsnede in opvallend gepolariseerd licht van dezelfde plaats laat zien dat er niet
één, maar drie lichtblauwe verflagen aanwezig zijn, van onder naar boven: een lichtblauwe grondering
en een lichtblauwe aflaklaag (de originele afwerking) met daarop een derde lichtblauwe laag, een
overschildering. Foto M. de Keijzer, ICN, Afdeling Conserveringsonderzoek.
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3 Kamer Ter Meulenpaviljoen. De afwerking lijkt grotendeels overeen te komen met het
Dresselhuyspaviljoen. Foto Jan Duiker, collectie Jelles.

aan de noordzijde waren de gangen en voorzieningen ondergebracht. Het Ter
Meulenpaviljoen was bestemd voor de patiënten die weer enige uren per dag konden
werken. Thans is dit het enige gebouw dat volledig functioneert in de (para-) medische
sector. Daarentegen zijn de architectonische details dermate veranderd dat van het
oorspronkelijke concept weinig meer is overgebleven dan de ligging van het gebouw.
Het is niet meer mogelijk om nog iets van de oorspronkelijke afwerklagen terug te
vinden.
Alleen de vele zwart-wit foto's en bouwtekeningen geven ons een (zwart-wit)
beeld van hoe het oorspronkelijk geweest zal zijn (afb. 3). Die beelden komen
grotendeels overeen met wat er in het Dresselhuyspaviljoen is teruggevonden.
Momenteel is het gebouw spierwit geverfd en zijn de dunne stalen kozijnen aan de
buitenzijde donkergroen- en aan de binnenzijde wit geschilderd. Landelijk groen en
klinisch wit, medisch verantwoord, maar historisch twijfelachtig.

Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen
Het betonskelet van het Dresselhuyspaviljoen werd in 1931 afgebouwd met enige
wijzigingen ten opzichte van het originele plan (zoals de beddenliften en extra
trappen), omdat hier de bedlegerige patiënten kwamen te liggen.
Het paviljoen is sinds enkele decennia niet meer in gebruik geweest en lijkt van
alle gebouwen nog het meest in slechte toestand. Toch was juist in dit gebouw
kleuronderzoek nog geheel mogelijk, en kon de opgedane kennis worden
teruggekoppeld naar materiaalonderzoek van het hoofdgebouw, waar onderzoek
beperkt was.
Het kleuronderzoek van het Dresselhuypaviljoen heeft een duidelijk beeld
opgeleverd van de toegepaste afwerkmaterialen. De gepleisterde buitengevels waren
net zoals het hoofdgebouw hagelwit (met blauwe toeslag) geverfd. De stalen ramen,
deuren en kozijnen waren helder lichtblauw geschilderd. De stalen railingen waren
waarschijnlijk aluminium geverfd.
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De ramen en deuren waren ook aan de binnenzijde lichtblauw geverfd, net zoals
het tochtportaal en de voorruimten van de toiletten. Het fenomeen om ramen en
kozijnen één en dezelfde kleur te geven zowel aan de binnenzijde als aan de
buitenzijde lijkt pas op te komen in de 20ste eeuw. Daarvoor werd differentiatie in
kleur op ramen, kozijnen, respectievelijk aan buiten- en binnenzijde aangebracht,
een gewoonte die weer is terug te vinden in de huidige uitmonstering van het Ter
Meulenpaviljoen. Het zwarte hang- en sluitwerk werd direct of later lichtblauw
geverfd. De vlakke houten deuren en stalen kozijnen van de kamers waren echter
aan beide zijden wit. Er werd dus een subtiel verschil gemaakt in de overgang naar
een privé-vertrek. Ook de vertrekken als toiletten, keukens, douches en bergingen
hadden witte houten deuren en witte stalen kozijnen.
De kamers hadden eveneens hagelwit5. gekalkte muren en plafonds en lichtgele
lambriseringen, voorzien van een lichtblauwe bies. Deze afwerking komt overeen
met de kamers in het dienstbodenhuis. De patiënten hadden bij de wasbak een wit
fortoliet (beton-emaille) muurvlak. De blauwe deuren open-
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den naar het terras op het balkon waar de patiënt met bed en al naar buiten kon worden
gereden. Vloerafwerking, inclusief plinten, bestaat thans uit beige/wit granito.6.
Ook de gangen waren wit gestuct en voorzien van een lichtgele lambrisering (tot
1,80 m hoog of tot de smalle bovenraamstroken) en beige/wit granito vloeren en
plinten, de entree is geel (gespikkeld) betegeld met een zwarte tegelplint. De radiatoren
waren aluminium geverfd, alsook de traptreden en waarschijnlijk de trapleuning (hoe
onlogisch dat ook lijkt). De lage borstweringen in de verbindingsgang naar de
gemeenschappelijke ruimte waren van een fijne gipslaag voorzien, afgewerkt met
een witte verflaag, evenals de trapbomen, trapspil en lambrisering onder de trap.
Onder de witte rand waren de muren geel gesausd en voorzien van houten, zwart
geverfde plinten. De keukens hadden witte fortoliet lambriseringen, grijs/witte
granitobladen met daartussenin een witte wasbak stonden op aluminium geverfde
stalen (buisprofielen) poten. De vloeren in keukens hebben dezelfde gele vloer- en
zwarte plinttegels.

Dienstbodenhuis ‘De Koepel’
De Koepel kwam in 1931 gereed als verblijf- en woongebouw voor de dienstmeisjes.
Ook dit gebouw verloor zijn functie nadat het sanatorium gesloten werd. In 1995
werd het verwaarloosde gebouw op initiatief van de Delftse bouwkunde
studievereniging Stylos na een lange periode van leegstand gerestaureerd.7. Gezocht
werd naar een nieuwe functie waarbij het oorspronkelijke concept zoveel mogelijk
intact kon blijven. Dat was niet meer de oorspronkelijke functie maar die van een
expositiegebouwtje, refererend aan het besef dat Zonnestraal zou worden hersteld
als monument van het Nieuwe Bouwen en sociale geschiedenis.
Behoud van de ijle stalen puien was een belangrijk uitgangspunt, alsmede het
concept van de ruimtelijke indeling.
Kleuronderzoek vormde een intergraal onderdeel van het project met als doel
reconstructie van de oorspronkelijke kleuren en documentatie van materiaal dat
verloren zou gaan (om de stalen puien te conserveren was het nodig alle verflagen
te verwijderen). Het kleuronderzoek van het dienstbodenhuis leverde een klaar beeld
met zachte kleuren. Het kleine, twaalfhoekige bouwwerk had een geheel stalen gevel
met op de begane grond donkergrijs - en op de verdieping lichtgrijs geschilderde
staalplaten. Hetzelfde lichtgrijs kwam op de betonnen dakrand voor. Doordat de
kleuren van de borstwering van de beide verdiepingen verschilden kreeg elke
bouwlaag een eigen karakter ofschoon de detaillering nagenoeg identiek was. De
donkergrijze borstwering vormde een ‘stevig basement’, terwijl het lichtblauw van
de stalen puien en ramen een speels lijnenspel vormde, wat terugkwam in het interieur
(afb. 6, pag. 193).
De kamers zijn vrijwel hetzelfde afgewerkt als de patiëntenkamers van het
Dresselhuyspaviljoen: lichtgele lambriseringen (hier ook bij de wastafels) met
lichtblauwe bies, witte muren en plafonds, witte deuren. De stalen borstweringen
waren wit geschilderd, pui en ramen lichtblauw. Dit alles is nu gereconstrueerd.
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Werking van de kleuren
De witte, gepleisterde buitenmuren van hoofdgebouw en paviljoens werden niet
voorzien van een donkere plint, zoals later wel bij de Koepel gebeurde. Dit versterkt
de indruk dat de gebouwen als ‘schepen op de heide’ liggen, zoals in de volksmond
over Zonnestraal werd gesproken en wat past in het beeld van de machine-architectuur
dat Duiker zo fascineerde.
De onderzoeken van de verschillende gebouwen laten eenzelfde beeld zien.
Het materiaalgebruik was over de hele lijn sober en beknopt.
Alle plafonds en muurvlakken waren gestuct en wit gekalkt, de lambriseringen
waren van fortoliet daar waar het vochtig was en geel geverfd in de kamers, gangen
en bergruimten. De stalen ramen, glasdeuren, tussenpuien en voorportalen waren
lichtblauw, de houten deuren wit.
Duiker gebruikte voor de open, stalen buitenpuien, tochtpuien en voorportalen
lichtblauw aan binnen- en buitenzijde. Ruimten, waar men zich terug kon trekken
waren voorzien van houten witte deuren. De lambriseringen (1,80 m. hoog) zijn
enerzijds om praktische redenen aangebracht, omdat dit onderste deel van de muur
het meest te lijden heeft. Anderzijds werkten zij ruimtelijk als een scherm, waarboven
de witte wandvlakken doorliepen in het witte plafond. De hoogte van de kamers werd
daardoor niet benadrukt, waardoor de lage kamers groter leken. Met de grote
glasvlakken openden de kamers zich naar buiten. (Visueel werden de kamers in de
paviljoens pas afgesloten bij de tuinmuurtjes en de balustrade, een principe dat later
terug is te vinden in architectuur van Rietveld.) Zelfs op de vrijstaande kolommen
was de lambrisering doorgezet. De betonconstructie werd wel benadrukt door de
detaillering en plaatsing van de wanden, maar niet extra geaccentueerd door de
afwerklagen. Het lichte geel van de lambriseringen, het wit van de muurvlakken en
plafonds, de lichtblauwe bies en -ramen gaven de
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ruimten een zachte, warme sfeer, die eveneens als ‘hygiënisch’ kan worden
bestempeld. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de ruimten voor patiënten en
personeel en voor beide waren er gemeenschappelijke- en privé-vertrekken aanwezig.
De gebouwen van Zonnestraal hadden een kleurpalet van wit of grijstonen,
lichtblauw en aluminium voor het exterieur en wit, lichtblauw, lichtgeel, zwart, grijs
en aluminium voor het interieur. Het is duidelijk verwant aan de kleuren van andere
gebouwen van Duiker uit die periode zoals de Derde Ambachtsschool te Scheveningen
(1929) en de Cineac te Amsterdam (1933) maar was licht en zonnig van karakter,
wat te maken zal hebben gehad met de functie van sanatorium. In het blauw van de
kozijnen liet Duiker nog even de kleur van de Nederlandse lucht terugkomen. Uit
de kleuronderzoeken van de Derde Ambachtsschool en de Cineac kan worden
geconcludeerd dat het lichtblauw specifiek voor dit sanatoriumcomplex is gekozen.
Het lichtblauw werd bij onderhoudschilderwerk van het complex toegepast tot
kort na de Tweede Wereldoorlog, parallel aan de functie van sanatorium. Wel
veranderde de kleur blauw enigszins: aanvankelijk werd een lichtblauw toegepast,
later werd het een minder licht- naar grijzer blauw. Pas omstreeks de jaren '70 werden
de kozijnen eerst middengroen en later donkergroen geschilderd, waarbij bij de laatste
schilderbeurten onderscheid werd gemaakt tussen interieur en exterieur: naast het
donkergroen op de buitenzijde is wit op de binnenzijde van ramen en kozijnen
toegepast. Het donkergroen is tot op heden aanwezig op de kozijnen van het Ter
Meulenpaviljoen en de nieuwe aluminium kozijnen van het hoofdgebouw.

Soberheid
De ranke, lege architectuur nodigt uit tot wijzigen. Het oorspronkelijke interieur was
in onze ogen zeer sober en zou nu voor Spartaans doorgaan. De bezuinigingen zullen
hebben bijgedragen aan de eenvoud van de afwerking, maar Duiker was heel duidelijk
in zijn ideeën over een sobere inrichting en zijn verzet tegen het volle ‘gezellige’
interieur.8. Ten onrechte is er het misverstand ontstaan dat de leer van de Modernen
gepaard ging met zwart/wit/grijze interieurs. De soberheid of ‘spirituele economie’
van Duiker geeft rust en de kleuren geven warmte en ondersteunen de helderheid
van de architectuur, kortom die aspecten die steeds worden genoemd als zijnde
kenmerkend voor het Nieuwe Bouwen en van belang voor het ontwerp van
Zonnestraal. Juist om deze soberheid in al zijn aspecten vast te leggen was zeer
nauwkeurig onderzoek geboden.

Onderzoeksmethoden
Onderzoek RDMZ
Meestal beperkt het kleuronderzoek door de RDMZ zich tot het doen van stratigrafisch
onderzoek, op basis waarvan advies wordt gegeven. Mocht dat te weinig houvast
geven, dan wordt aangeraden om een volledig specialistisch kleuronderzoek uit te
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laten voeren. In het geval van Zonnestraal werd het belang van het kleuraspect zo
groot geacht, dat een volledig en diepgaand onderzoek werd uitgevoerd door de
dienst zelf en er opdracht werd gegeven aan het Instituut Collectie Nederland (ICN)
voor het verrichten van aanvullend materiaaltechnisch onderzoek.
Het materiaaltechnisch onderzoek is ontleend aan de restauratiemethoden van
schilderijen en beschilderde objecten. Allereerst is er stratigrafisch onderzoek gedaan.
Dit geeft een goede kijk op de verflaagopbouw, maar voor een zorgvuldige
onderbouwing is laboratoriumonderzoek nodig. Uit het onderzoek van Matthijs de
Keijzer van het ICN kwam relevante informatie naar voren zoals over het blauwe
pigment dat door de witkalk was gemengd en over het pigment van de verschillende
blauwen op de stalen ramen en kozijnen. Soms maakt meer informatie het er niet
direct duidelijker op, zoals in het geval van de aluminiumhekjes. Voorts werd er
gebruik gemaakt van historisch fotomateriaal en bouwtekeningen en bestekken. Het
uitvoerig historisch onderzoek van architect Wessel de Jonge9. was daarbij een rijke
informatiebron. Zo ook de vele literatuur die er in de loop der jaren is verschenen.
Daarnaast is er getracht om bij wijze van proef met computerapparatuur de kleuren
van de blootgelegde verflagen vast te leggen en onderling te vergelijken. Hierbij
konden inderdaad overeenkomsten tussen bepaalde kleurvlakken worden vastgelegd,
al is zo'n eerste proef nog niet voldoende voor definitieve uitspraken.

Stratigrafisch onderzoek
Met behulp van een vlijmscherp scalpelmes worden laag voor laag de verflagen in
een chronologische reeks blootgelegd in een zogenaamde ‘kleurentrap’: het
stratigrafisch (afb. 4, pag. 208) onderzoek. Dit vindt plaats op alle plafonds, wanden,
ramen, deuren etcetera van het gebouw en op meerdere plaatsen per onderdeel. Pas
als een bepaalde laag op verschillende plaatsen terugkomt, kan worden geconcludeerd
dat deze ook daadwerkelijk is toegepast. Immers, er kan net een proefstuk zijn
blootgelegd van een kleur die uiteindelijk nooit is gekozen, of treft men een plek aan
waar grondig is geschuurd en waar de gezochte
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laag ontbreekt. Bovendien is het belangrijk om onbevooroordeeld te werk te gaan
en geen enkel onderdeel uit te sluiten om zo dicht mogelijk bij het complete
authentieke beeld terug te kunnen komen en bij de beelden van de perioden daarna.
Bij oudere gebouwen is het evident dat alle afwerkstadia, waaraan de verschillende
stijlperioden en bewoningsgeschiedenis gekoppeld kunnen worden onderdeel vormen
van het onderzoek. Bij monumenten van het Nieuwe Bouwen lijkt alleen de creatie
van de architect van belang maar telt de geschiedenis wel degelijk, al is voor ons
meestal de waarde van latere kleurstellingen secondair. De trappetjes worden
beschreven en gefotografeerd. De optisch waar te nemen kleuren worden vastgelegd
door ze te vergelijken met standaard kleurenwaaiers, ze na te mengen in bijvoorbeeld
gouache documenten of, zoals nu is gebeurd, ze digitaal te registreren met behulp
van computerapparatuur. De resultaten worden naast elkaar gezet en de eerste
conclusies kunnen worden getrokken (het zogenaamde onderzoek in situ, oftewel
ter plaatse).

Laboratoriumonderzoek
Na onderzoek in situ kan er laboratoriumonderzoek (microscopisch en microchemisch)
worden toegepast, waarvoor een verfmonster van het gehele verfpakket (vanaf de
ondergrond tot en met de toplaag) ter grootte van enkele millimeters met een scalpel
wordt genomen. Van de verfmonsters worden dwarsdoorsneden gemaakt door deze
in te bedden in kunsthars en haaks op de verflagen te slijpen. De verflaagopbouw
kan daarna onder een microscoop worden bestudeerd (afb. 5, pag. 208). Zo wordt
bijvoorbeeld duidelijk hoe de verflaagopbouw is. Ook pigmenten en bindmiddelen
kunnen worden geanalyseerd (en gedateerd) en verkleuringen kunnen aan het licht
komen, maar de kleur van de verflaag zoals die met het blote oog waar te nemen is,
is niet vast te leggen onder een microscoop. Bij stratigrafisch onderzoek kan dit wel.
Soms is er onvoldoende verfmateriaal aanwezig om een kleurentrap te kunnen maken
en is monsteronderzoek de enige mogelijkheid om de oorspronkelijke verflagen op
te sporen. Het analyseren van de gebruikte pigmenten en bindmiddelen wordt met
diverse instrumentele analysetechnieken uitgevoerd. De bevindingen van de hierboven
genoemde onderzoeken worden aan elkaar gekoppeld en bepalen de uitkomst van
het materiaaltechnisch onderzoek.

Literatuuronderzoek
Behalve het technische onderzoek wordt er ook onderzoek gedaan aan de hand van
oude bestekken, rekeningen, bouwtekeningen, correspondentie, foto's, schilderijen,
publicaties en vakbladen, om zo alle informatiebronnen met elkaar in verband te
kunnen brengen en aan elkaar te toetsen.

Digitale kleurmeting10.
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De Stichting Kleurkaart Nederland verrichtte in opdracht van de RDMZ een onderzoek
naar de mogelijkheid van digitaal kleuronderzoek met als doel de objectiviteit en
eenduidigheid van de tot nu toe gebruikelijke vastlegging van kleuren te onderzoeken
en zo nodig te verbeteren, te weten fotografische vastlegging in foto en dia, zelf
vervaardigde kleurstalen (gouache, pastel, acrylverf) en standaardkleurstalen van
fabrikanten. Dergelijke methoden blijken in de praktijk veel oncontroleerbare factoren
in zich te dragen, waardoor van objectieve kleurregistratie geen sprake kan zijn.
Onderzocht werd in hoeverre kleurmeten de kwaliteit van de gebruikelijke
kleuronderzoek kan verbeteren, wat het kan betekenen voor de communicatie over
kleur en welke apparatuur ervoor nodig is, met welke financiële consequenties.
Kleurmeting wordt in de industrie al ruim gebezigd in productieprocessen en
ingezet voor analytische en diagnostische doeleinden. Communicatie met de
verfleverancier is mogelijk: de kleur kan exact worden gedefinieerd en het product
zo gecontroleerd dat de geleverde kleur werkelijk de gevraagde kleur is. Variabelen
als glans, textuur en vocht kunnen in de meting worden gecorrigeerd. Echter factoren
als de patina, vervuiling, veroudering, beschadiging en laagopbouw, factoren die van
belang zijn bij kleuronderzoek van historische gebouwen en dus van invloed zijn op
de kleurreconstructie, kunnen (nog) niet worden vastgelegd. Deze eerste
onderzoeksaanzet zal een vervolg krijgen, ook in verband met de wens om op de
RDMZ een zo'n objectief mogelijk databestand te kunnen maken over de kleuren
van de monumenten.

Conclusie
Zonnestraal moet behouden blijven omdat het een topmonument is van het Nieuwe
Bouwen en symbool van de arbeidersbeweging. Hierin waren licht, lucht en ruimte
evenzogoed belangrijk als collectiviteit en privacy en ging technisch vernuft samen
met een aangenaam verblijf. Al deze aspecten komen subtiel terug in het kleurgebruik.
Het oer-kleurbeeld is essentieel bij de instandhouding van de architectonische en de
sociale zeggingskracht.
Kleuronderzoek (in situ, laboratorium en documentatair-vergelijkend) levert de
mogelijkheid om deze
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essentiële factor van het monumentenbehoud te realiseren, niet alleen voor
middeleeuwse plafondschilderingen, maar ook voor de monumenten van de Modernen.
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W. Haakma Wagenaar
Het herstel van de gewelfschilderingen van Warmenhuizen
Het beschilderde houten gewelf uit de kerk van Warmenhuizen is in 1890
overgedragen aan het Rijksmuseum en daar als museumstuk opgeknapt.
In de ogen van velen was het 16de-eeuwse werk daardoor bedorven en
het werd dan ook in 1964 zonder bezwaar weer aan de kerk teruggegeven.
De gevolgen van deze verplaatsingen compliceerden het in 1990 begonnen
herstel van deze ondergewaardeerde schilderingen.
Omstreeks 1525 werd het houten gewelf in het koor van de St. Ursulakerk in
Warmenhuizen voorzien van grote bijbelse voorstellingen naar ontwerp van de
schilder en graficus Jacobus Cornelisz. van Oostsanen.1. Na de reformatie bleven
deze schilderingen onbedekt maar raakten in vergetelheid achter de houten wand
waarmee het koor als bergruimte van de preekkerk was gescheiden. In 1861 moest
ingrijpend onderhoud worden uitgevoerd en zou ook de kap van het koor onder
handen worden genomen. De commissaris van de koning in Noord-Holland, die als
voorzitter van de Provinciale Commissie van Kerkelijk Toezicht poolshoogte kwam
nemen, liet het werk stilleggen om een deskundig oordeel te kunnen inwinnen over
de toestand van het beschot en de waarde van de schilderingen. Voor het laatste werd
het in 1858 opgerichte Koninklijk Oudheidkundig Genootschap benaderd.

Het gewelf bekeken, beschreven, en verder niet
David van der Kellen ging naar Warmenhuizen om namens het Oudheidkundig
Genootschap de schilderingen vanaf de steiger te bekijken.2. In Warmenhuizen werd
hem verteld dat het aan westzijde aansluitende gewelfveld ook schilderingen had
bevat. Delen daarvan meende hij als secundair verwerkt materiaal in de gehavende
voorstellingen te kunnen herkennen. Van de aanwezige voorstellingen kon hij de
ontmoeting van Abraham en Melchisedek, aan de zuidzijde, niet thuisbrengen maar
de overige wel. In de vijf vakken van de koorsluiting herkende hij Het Laatste Oordeel,
in het aan noordzijde aansluitende vak de Mannaregen, daarnaast de Dans om het
Gouden Kalf en daartegenover aan zuidzijde de Doortocht door de Rode Zee. Op
grond van een in 1776 gepubliceerde overlevering leek vast te staan dat de vier
taferelen uit het Oude testament in 1525 door Jan van Scorel waren geschilderd. Van
der Kellen besloot zijn verslag met het gevraagde advies:
‘Wat nu [...] het herstel dier schilderstukken betreft, ik geloof niet, dat daartoe
eenige mogelijkheid bestaat. Ware hier alleen het verlies van enkele planken, dit
zoude mogelijk te verhelpen zijn, doch [...] wij hebben niet alleen dit verlies te
betreuren; maar vooral het gesletene, het ineenloopen der waterverw veroorzaakt
door lekken en inwateren, het bij herstellingen en schoonmaken gevolgde uitwisschen
der kleuren en der omtrekken, ontzeggen ons mijns inziens hier aan eene restauratie
te denken. Het is niet dan met groot leedwezen, dat ik alzoo moet aanraden, alles te
laten zooals het is. Thans is er ten minste in den eersten tijd geene vrees voor
ongelukken, de planken zijn weder genoeg bevestigd en de ontbrekende met nieuwe
[...] aangevuld. Dat men dus slechts goede zorg drage dat alles in den tegenwoordigen
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staat bewaard blijve en niet door verwaarlozing, onhandige restauratie of
onvoorzichtig schoonmaken worde in gevaar gebragt’.
Een weloverwogen raad bij een verslag in mineur. Al in zijn inleiding had Van
der Kellen de lezer voorspeld ‘dat over weinige jaren het geheele schilderwerk zal
verloren zijn’. Het is verbazingwekkend en treurig dat deze visie geen aanleiding is
geweest de schilderingen fotografisch vast te leggen.

Uit het monument naar de collectie van het Rijksmuseum
De eerste foto's van de schilderingen werden pas in 1891 gemaakt nadat het beschot
was gemonteerd in zijn nieuwe behuizing bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Er
was toen al allerlei aan vertimmerd
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en bijgewerkt.3. De verplaatsing naar Amsterdam was geregisseerd door Victor de
Stuers en uitgevoerd onder directie van architect P.J.H. Cuypers. De
Teekennormaalschool, in 1890 op het terrein van het Rijksmuseum gebouwd, had
Cuypers voorzien van een kapelachtige dwarsvleugel waarin het gewelf uit
Warmenhuizen zou moeten passen. Tegen de verhuizing maakte E.W. Moes per
ingezonden stuk bezwaar.4. Hij vond het principieel onjuist dat een dergelijk
bestanddeel uit een monument werd losgemaakt om het aan de collectie van het
Rijksmuseum toe te voegen. Hij vreesde bovendien dat het gehavende schilderwerk
daar drastisch zou worden bijgewerkt voordat het toonbaar werd geacht. De hiermee
ingezette polemiek zou drie jaar worden volgehouden.5. Doordat de restauratie na de
eerste kritiek achter gesloten deuren plaatsvond en De Stuers in zijn verdediging
slechts laster toevoegde aan zijn ontkenning van de door Moes, en vervolgens door
Weissman, Bredius en DerKinderen aangevoerde feiten, was de discussie weinig
verheffend. Uit de stukken is op te maken hoe DerKinderen bij het werk betrokken
raakte en, zonder aan de restauratie zelf te zijn toegekomen, vertrok na niet voor
chantage door Cuypers te zijn gezwicht. Vazallen van Cuypers voerden de restauratie
uit en deden wat de critici hadden gevreesd. Toen de schilderingen als
catalogusnummer 2193 eindelijk door het publiek konden worden bekeken, waren
daarin niet alleen de ontbrekende partijen aangevuld maar ook het koloriet en de
plasticiteit in bruine overschildering verdoezeld. De historische betekenis van de
schilderingen was door de restauratie aangetast en leek nog verder te vervagen met
het op losse schroeven zetten van de toeschrijving aan Van Scorel door N. Beets jr.6.
Hoewel Hoogewerff in 1937 had aangegeven in welke hoek de makers en de
ontwerper te zoeken waren, stootte het museum nummer 2193 af zodra het over het
hele schoolgebouw kon beschikken.7.

Uit de collectie terug naar Warmenhuizen
In 1964 gingen de gewelfschilderingen retour afzender. Een restauratie van het
kerkgebouw was toen bijna voltooid en het schoolgebouw herbestemd voor het
inrichten van restauratie-ateliers. Deze keer ontlokte de verhuizing geen enkel protest.
Maar teruggeplaatst en bijgewerkt in Warmenhuizen, leek het gewelf al snel weer
tekenen van verval te vertonen. Om de toestand nader te kunnen onderzoeken werd
in 1988 een steiger opgericht met een werkvloer boven de trekbalken. Kurvers en
Mehra togen aan het werk en stelden hun bevindingen op schrift met het advies één
gewelfvak als proef te laten restaureren.
Hun keuze viel daarbij op het vak met de Hel, onderdeel van Het Laatste Oordeel
in de koorsluiting.8. Op verzoek van de kerkvoogdij en in overleg met dit college,
architectenbureau Schagen en vertegenwoordigers van de Rijksdienst is door mij
een groep restaurateurs geformeerd voor het uitvoeren van de beoogde
proefrestauratie.9.

Nader onderzoek; documentatie en demontage
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Het beschot was in 1964 herbevestigd met gesmede spijkers waarvan de koppen
inmiddels door een krans van roest waren omgeven. Inzetstukken zaten met kleine
roestende draadnagels in de kapconstructie of aan achterzijde geplaatste klampen
gespijkerd. Zeer storend waren de inzetstukken die de messing en groefnaden
doorbraken, het afzichtelijkst de met kit gevulde wijde kieren en gaten. Vele van
deze reparaties waren een direct gevolg van de twee verplaatsingen. De meeste
reparaties waren echter duidelijk afgedwongen door de al in 1861 gemelde verzwakte
staat van het beschot. Om de toestand van het hout precies te kunnen beoordelen en
daarna constructief herstel uit te voeren en de bevestiging te verbeteren zou het
beschot opnieuw uit de kap moeten worden losgemaakt. Omdat het in 1891 kennelijk
moeite had gekost de planken in de nieuwe kap te passen en terugplaatsing in 1964
evenmin feilloos was verlopen, moest de bestaande situatie eerst exact worden
vastgelegd. Na consolidatie van het beschot kon dan op papier worden bepaald hoe
correcties in de plaatsing en het door reparaties verstoorde plankenpatroon waren
aan te brengen.
Het opmeten en tekenen verliep aldus: Onder op het gewelf werd een horizontale
krijtlijn op het gewelf aangebracht, op de steigervloer de middelloodlijn op deze lijn.
Boven deze middelloodlijn werd een schietlood in de nok opgehangen. Een op
dezelfde lijn geplaatst puntlicht wierp een scherpe schaduwlijn van het schietlood
over het gewelfvlak. In krijt nagetrokken, leverde deze projectie de gewenste
middelloodlijn over het gewelfvak op. Met tussenafstanden van een meter kwamen
vervolgens de horizontale krijtlijnen haaks op de geprojecteerde verticaal. Dezelfde
lijnen werden op een vel polyester tekenfolie getekend, met vijfmaal kleinere
tussenafstanden.
Het beschot kon hierna worden opgemeten en 1 op 5 getekend. Eerst werden de
omtrekken van de planken aangegeven en vervolgens de oorspronkelijke kraslijnen
voor de spijkers, de gaten van de oorspronkelijke spijkers, de spijkers uit 1964, de
spijkergaten die correspondeerden met de Cuypers-kap in Amsterdam, de kleine
spijkertjes in en rondom de ingezette stukken, de barsten en breuken en de met
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1 Klampen, in 1891 gezaagd uit beschilderd gewelfbeschot uit Alkmaar. Foto E.v.d. Brink.

2 Plank, uit O.Z.O. vak van de koorsluiting, door schimmel en houtworm verzwakt en dwars gebroken.
Foto E.v.d. Brink.

kit gevulde vullingen in kieren en gaten. Nadat de zwakste partijen met katoengaas
waren beplakt kon het demonteren beginnen. Omdat het zwakke beschot in 1964 in
de kap was bevestigd met spijkers die inmiddels in het eikenhout waren vastgeroest,
werden de meeste omboord met een kokerzaag. Alleen waar ruimte tussen beschot
en kapconstructie bestond konden de spijkers van onderen af worden doorgezaagd.
De aan achterzijde aanwezige klampen werden opgemeten en getekend op een daartoe
gemaakte spiegeldruk van de schaaltekening van het beschot, met aanduiding van
houtsoort en bijzonderheden.

De achterzijde van het beschot
Een dikke gebarsten was/harslaag bedekte de achterzijde van de oorspronkelijke
planken. Dit materiaal kwam niet voor op de ingezette stukken en de klampen en
moet daarom in 1890 meteen na de demontage zijn aangebracht. Voor de reparaties
van het gewelf werd tijdens de restauratie-Cuypers oud beschot gebruikt. Uit de
wormstekigheid van dit hout was op te maken dat de planken achterstevoren geplaatst
en beschilderd werden. Waarom, dat werd bij demontage duidelijk. Het
oorspronkelijke front van dit hergebruikte beschot bleek bedekt met decoratief
laatgotisch schilderwerk. Ook de onder Cuypers aangebrachte klampen vertoonden
hetzelfde soort schilderwerk (afb. 1). De complete verklaring is nu deze: In 1885
werd het gewelfbeschot uit de koorsluiting van de Laurenskerk in Alkmaar verkocht
en gedemonteerd vanwege de daarop aanwezige schildering van Het Laatste Oordeel
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uit 1519. Ook het beschot uit een aantal gewelfvelden in het zuidertransept ging mee.
Deze velden waren afgezet met een laatgotische bandversiering en daartegen geplaatst
lofwerk. Het Alkmaarse Laatste Oordeel kreeg in 1901 een plaats in de zuidelijke
uitbreiding van het Rijksmuseum.10. Uit de twee gewelfvelden met decoratief werk
mocht de timmerman blijkbaar al in 1891 stukken zagen voor het repareren van het
gewelf uit Warmenhuizen. Daarom konden deze velden in 1925 niet mee toen het
gewelfbeschot weer aan Alkmaar werd teruggeven. Moes en zijn medestanders wisten
niet half hoe gelijk zij hadden met hun kritiek op het handelen van De Stuers en
Cuypers.
Verwijdering van de klampen en de was/harslaag bracht aan het licht hoe sterk
het oorspronkelijke hout door schimmel en houtworm was aangetast toen het in 1890
werd gedemonteerd (afb. 2). Van de ongeveer 9 mm dikke planken bleek het hout
van sommige tot dicht bij de schildering verdwenen, het hout van andere al zo door
schimmel verzwakt dat het haaks op de nerf was gebroken.
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Uit de klampen die naast een schenkel in de Amsterdamse kap bevestigd hebben
gezeten bleken stukken weggezaagd ter breedte van het spoor of de schenkel die zij
bij herplaatsing in de Warmenhuizense kap ontmoetten. De door die klampen
verbonden delen werden in 1964 dus als één geheel uitgenomen, naar Warmenhuizen
vervoerd en daar gezamenlijk in de kap gespijkerd na het verzagen van de klampen.
Gewaagd.
De tekening van het vak met de Hel maakte duidelijk dat in het bovenste deel
enige planken ten opzichte van elkaar horizontaal verschoven waren herplaatst
waardoor de Helse architectuur in de voorstelling was vervormd. Om een correctie
van deze fout te kunnen beoordelen is besloten ook de voorstelling op schaal in
tekening te brengen. Een afdruk van het tekenwerk werd op karton geplakt en langs
de naden tussen de planken tot legkaart versneden. Door met de stukken van de
legkaart te schuiven kon worden vastgesteld hoe de positie van de planken zou kunnen
worden gecorrigeerd zonder iets van het oorspronkelijke beschot te verliezen.

Restauratieplan
Na bestudering en documentatie van het uitgenomen gewelfvak werd een
restauratieplan opgesteld en met Pol Bruys uitgewerkt. Het verzwakte en door
reparaties verstoorde beschot zou weer tot een betrouwbare drager van het
schilderwerk moeten worden gemaakt, het plankenpatroon zoveel mogelijk hersteld.
Dat hield in dat het vroeger ingevoegde hout niet langer op klampen aan de achterzijde
bevestigd bleef maar constructief aan het oorspronkelijke werk werd verbonden. Het
door de vroegere ingrepen verwarde plankenpatroon zou dan kunnen worden hersteld
door de ingevoegde stukken te delen en de stukken in de boven elkaar gelegen planken
op te nemen (afb. 3 en 4, zie ook pag. 203).
Geprobeerd zou worden de door het gebruik van was ontstane glans van de
schildering te verminderen en de plaatselijke overschildering, zoals aanwezig langs
vrijwel alle messing- en groefverbindingen, te verwijderen. De in de 19de eeuw
gereconstrueerde figuren zouden integraal worden bewaard.
Eerst moest het aangetaste hout door injectie met een verdunde acrylhars worden
versterkt. Daarna kon het tot de oorspronkelijke dikte worden opgevuld en worden
afgedekt en verstevigd met een opgeplakt polyesterweefsel. Voor het opvullen
kwamen zaagselplamuur, balsahout en met glasbolletjes verdikte epoxyhars in
aanmerking. Om de verschillende onderdelen tot zelfdragende plank te verbinden
was een extra steun in de rug nodig. Gezien de geringe
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3 Doortocht door de Rode Zee: deel van de tekening, gemaakt voorafgaande aan de demontage in
1996. De magistrale compositie wordt verstoord door de aanvulling op planken die niet stroken met
het plankenpatroon t.p.v. gezicht en stok van Mozes en gecompleteerde man met knapzak. Tekening
Harriët HW-Vriesendorp, auteur.

dikte die aan de 9 mm toegevoegd zou kunnen worden, hoogstens 4 mm, werd gezocht
naar een materiaal dat licht en sterk is, eenvoudig aan te brengen en het beschot in
de kap tegen stof en vocht beschermt. De fa. Hexcel bleek een eenzijdig gelamineerde
honingraatmat met een dikte van 3 mm te kunnen maken die aan de gestelde eisen
voldeed. Voor de bevestiging van de honingraatmat op de met polyesterdoek beplakte
achterzijde van de planken werd een epoxyhars met vulstof verdikt opdat deze, dun
gestreken, de cellen in de honingraat niet zou vullen. Zodoende bleef de honingraat
ook enigszins een thermische isolatie. Om te voorkomen dat doorgewaaid stof en
water zich verzamelen in de naden tussen de planken is aan onderzijde van de planken
een overlappende strook hardweefsel op de honingraatmat gelijmd. Bij de onderste
elf planken is de overlapping 1,5 cm. Daarboven neemt de overlapping in drie
sprongen toe tot 3 cm. De aldus aan achterzijde beschermde en verstevigde planken
zouden natuurlijk niet weer met spijkers in de kap worden bevestigd.
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5 De consolidatie van het beschot: 1. Oorspronkelijk aangetast hout met acrylhars verstevigd. 2.
Aanvulling in eikenhout, verbonden aan het oude materiaal met bamboe-pen(nen). 4. Opvulling tot
oorspronkelijke dikte met balsahout. 5. Polyester weefsel. 6. Honingraat afdekking. 7. Overlappende
afdekking van hardweefsel. 8. Montageprop, gedraaid uit hardweefsel, aangebracht in met hout
gevuld gat van de kokerzaag. 9. De nieuwe bevestiging: roestvaste inbus-bout, montageprop en nylon
plug in de kap. Tekening auteur.

Er is gekozen voor een toepassing van roestvaste bouten in nylon pluggen. Daarmee
is een eventuele demontage ter wille van inspectie of onderhoud gemakkelijk en
zonder gevaar van beschadiging uit te voeren. Met het oog op de fragiele staat van
het beschot werden montage-proppen in het hout bevestigd voor het plaatsen van de
bouten. Deze uit kunststof gemaakte montage-proppen werden aangebracht op of in
het verlengde van de lijnen die bij de plaatsing in de 16de eeuw in het beschot waren
gekrast. Bij het vastlijmen van de proppen werd de honingraat ter plaatse verwijderd
zodat de achterkant van de prop aan het laminaat van de mat verbonden kon worden
(afb. 5).
De complexiteit van het op de steiger begonnen werk leidde tot het besluit het
constructieve herstel in een daartoe geschikt atelier voort te zetten. Zo kwamen de
delen van de uitgenomen Hel als eerste opnieuw naar Amsterdam.11.

Nadere observaties en verfijning van uitvoering tijdens de voortgang van
het werk
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De in 1993 voltooide restauratie van het vak met de Hel vormde de basis voor het
vervolg van het werk. In 1995 is begonnen met het opmeten en tekenen van de overige
vier vakken uit de koorsluiting die meteen daarna zijn gedemonteerd en voor
behandeling naar het atelier in Amsterdam overgebracht. De tekeningen lieten
opnieuw uitkomen dat er tijdens de restauratie-Cuypers bij het verplaatsen van het
gewelf allerlei is spaak gelopen. Het markantste voorbeeld is het vak, links van het
midden, met Petrus als portier voor de Hemel en Maria als voorspreekster op de
wolken daarboven (afb. 6). De dubbele rijen 19de-eeuwse spijkergaten verraden dat
de onderste helft van dit vak na plaatsing in de Cuypers-kap weer werd losgemaakt
en 10 cm naar rechts werd verschoven. Deze verschoven positie bleef in 1964
gehandhaafd, zoals te zien is aan de plaats van de oorspronkelijke spijkers op de
kraslijn rechts van de toen

6 Laatste Oordeel. De toegang tot de Hemel met Petrus als portier. Fragment van de tekening, gemaakt
voorafgaande aan de demontage in 1995: Dubbele rijen spijkergaten ten gevolge van de verschuiving
naar rechts van het benedengedeelte in 1891, gehandhaafd in 1964. Tekening E.v.d. Brink, R. Bremer.
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7 Laatste Oordeel. Getekend overzicht van de middelste vakken, gemaakt door Antoon der Kinderen
naar foto's van het gewelf zoals het in 1891 aanvankelijk in de te krappe kap van Cuypers was
geforceerd. Foto Rijksmuseum Amsterdam.

ingeslagen spijkers. Op de tekening van DerKinderen, overgetrokken van de fotoserie
uit 1891, is het vak met Petrus in de eerste positie weergegeven (afb. 7). De groep
gelukzaligen in het midden bevindt zich vlak onder de rokken van Maria, dus te
hoog. De planken konden pas in deze positie worden gemonteerd nadat er links en
rechts stukken van waren afgezaagd. Na ontdekking van de vergissing moest de
onderste helft weer worden losgewrikt en kwamen er twee nieuwe planken onder
Maria bij. Daarna werd de onderste helft van de voorstelling tegen de rechter gewelfrib
aan bevestigd en de open ruimte links met nieuw gezaagde stukken opgevuld. Zo
ging de groep gelukzaligen met Petrus in 1891 eerst een plank omhoog om vervolgens
weer twee planken te dalen en 10 cm naar rechts verschoven te worden vastgespijkerd.
De oorzaak van deze verwarring school in de kap van Cuypers. Die blijkt midden in
het betreffende vak 12 cm smaller dan in Warmenhuizen.
Door de oude spijkergaten in de kap op te zoeken en hun onderlinge afstanden op
te meten en deze gegevens te vergelijken met het op de tekening vastgelegde
spijkerpatroon in het beschot, kon in 1996 alsnog de exacte afstand tussen het bovenste
en het benedenste deel van de voorstelling en hun positie in de kap worden
teruggevonden. Op dezelfde wijze werd de oorspronkelijke positie teruggevonden
van de twee ‘zwevende’ helften van de tegenhanger van dit vak; het vak rechts van
het midden met Johannes de Doper als voorspreker.
De reparaties in hout en kunststof werden bijgekleurd met acrylverf in staande
arcering. Sleetse plekken en de in 1964 nadrukkelijk in het zicht gepoetste spiegels
in het eikenhout werden op dezelfde manier geretoucheerd.
Tijdens de voortgang van de restauratie zijn zowel in de werkwijze, als in de
toegepaste constructies en de materiaalkeuze wijzigingen geïntroduceerd die het
werk ten goede kwamen. In deze ontwikkeling had Edwin van den Brink een
belangrijk aandeel.12.
Anders dan bij het vak met de Hel, werden in de volgende vakken de aan elkaar
te koppelen stukken direct met dunne bamboe-pennen verbonden. Als de dikte van
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de stukken het toeliet werd daarin een gat geboord waarin de pen werd vastgelijmd,
anders kwam de pen als verzonken spalk in de achterzijde te
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liggen. Op de sterk aangevreten stukken werden de bamboe-pennen als wapening
onder de daarna aan te brengen vulling aangebracht. Het vullen van de grillige diepten
in de achterzijde gebeurde niet langer met een plamuur van acryl-emulsie en zaagsel
maar met een epoxyhars, versneden met minuscule glasbolletjes. De in het vak met
de Hel geplaatste montage-proppen waren uit staven nylon geboord en gezaagd.
Voor de andere vakken werden de proppen uit staven hardweefsel gemaakt omdat
het gezaagde oppervlak daarvan beter bij het omgevende hout past en gemakkelijker
te retoucheren is. Bij de vier grote vakken is de cilindrische prop verruild voor een
kleinere met de vorm van een afgeknotte kegel. Dit hing samen met het gebruik van
een dunnere bout met conisch verzonken kop in plaats van de bout met cilindrische
kop. De correcties in de plaatsing van de planken werden niet alleen met de
legkaart-tekening bepaald maar daarna nog op ware grootte gepreciseerd en
aangegeven op het papier waarop het geconsolideerde beschot in het atelier werd
uitgelegd.
De verfijning in de uitvoering van het werk en de extra inspanning om van alle
onderdelen de oorspronkelijke positie in de kap te achterhalen hebben ertoe
bijgedragen dat het herstelde gewelf weer een architectonisch geheel is waarin de
vijf vakken met Het Laatste Oordeel een eenheid vormen. De buitengewone kwaliteit
van de levendige en tegelijk monumentaal ontworpen taferelen kan nu niemand meer
ontgaan.

Eindnoten:
1. Datering op grond van oude overlevering, zie G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche
Schilderkunst, 5 delen, deel 2, p. 543-545, Den Haag 1937.
2. Verslag gepubliceerd in De Nederlandsche Spectator, 1861, no.50, opgenomen in De Restauratie
der Gewelfschilderingen van Jan van Scorel te Warmenhuizen, Van Zeggelen Amsterdam,
1893.
3. 5 foto's gemaakt vanuit één standpunt op de steiger in Amsterdam. Overzicht van Antoon der
Kinderen is van deze foto's overgetrokken. Foto's en tekening(en) in bezit Rijksmuseum.
4. E.W. Moes, toen verbonden aan het Gemeentelijk Archief Rotterdam, schreef dit eerste stuk
vóór de demontage. Gepubliceerd in De Nederlandsche Spectator, 1890, no. 12, opgenomen in
De Restauratie der Gewelfschilderingen 1893,
5. De gebundelde uitgave van de polemiek (zie 2 en 4) kwam in 1893 uit en mist daardoor de
nabeschouwing van architect A.W. Weissman, verschenen in De Opmerker, bouwkundig
weekblad, van 3-2-1894.
6. (Mr.) N. Beets, ‘De aan Jan van Scorel toegeschreven Warmenhuizer gewelfschilderingen’,
Bulletin Oudheidkundige Bond 1908, 1e jaargang, 2e serie, p. 62-70.
7. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, deel 2, p. 542-549. Hierin wordt steeds
Cornelis Buys genoemd, de broer van de Jacob Cornelisz van Oostsanen, vanwege de
verwantschap tussen Het Laatste Oordeel en de in 1519 onder Buys uitgevoerde
gewelfschildering met hetzelfde onderwerp in Alkmaar.
8. Rapport H.H.J. Kurvers (R.D.M.Z.) en V.R. Mehra (Centraal Laboratorium Amsterdam), maart
1989, vergezeld van artikel W.Th. Kloek (Rijksmuseum), april 1989. Bewerking van beide
stukken opgenomen in Jaarboek Monumentenzorg 1990.
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9. Begroting voor meet- en tekenwerk, demontage en rapportage over de met voorrang te
behandelen Hel opgesteld 7-12-1989.
10. W.Th. Kloek, ‘De gewelfschilderingen in het koor van de Grote Kerk te Alkmaar’, met oude
foto's van de voor Warmenhuizen geplunderde gewelfvelden in: Glans en Glorie van de Grote
Kerk, Het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens, Alkmaarse Historische Reeks X, Hilversum
1996.
11. De Hel behandeld in het toenmalig Open Atelier Muurschilderingen in het Centraal Laboratorium
van weleer te Amsterdam (1991-1992). Overige vakken behandeld in het meubelrestauratie-atelier
Bruys & Schulte te Amsterdam (1995-1999).
12. Aan de restauratie hebben meegewerkt (in volgorde van opkomst) WHW, Irina Tsjeroenova,
Rob Bremer, Pol Bruys, Per Kortebeck, Wibaut Loonen, Maarten Schulte, Lot Meijer, Bart
Greebe, Erik van Gogh, Harriët HW-Vriesendorp, Edwin van den Brink, Machteld Jobse, Kees
Boutkan, Saar Crouwel, Carolien Dekker, Anne Chalot Janson, Ramses Hertman, Bella Zurcher,
Frans Brantjes, Marije Bierenbroodspot, Karin de Goede.
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A.J. van Bommel
Consolidatie van het grafmonument van Willem van Oranje
Op 22 juli 1996 kreeg de Rijksgebouwendienst vergunning ex artikel 11
van de Monumentenwet 1988 voor de consolidatie van het grafmonument
van Willem de Zwijger in Delft. Daarmee werd groen licht gegeven voor
het werk, dat een einde moet maken aan de onttakeling van het monument
door zouten die in de steen waren opgesloten. Bij dit project is veel nieuwe
kennis en ervaring opgedaan. Dit artikel, dat het proces in hoofdlijnen
beschrijft, is de opmaat voor toekomstige publicaties, waarin onder andere
de aan de orde zijnde aspecten van instandhoudingstechnologie nader
zullen worden toegelicht.
Door de politieke en militaire situatie was het na het overlijden van de prins van
Oranje, in 1584, niet mogelijk zijn stoffelijke resten in het familiegraf te Breda bij
te zetten. Zijn laatste rustplaats werd, min of meer toevallig, het koor van de Nieuwe
Kerk van Delft. Zo ontstond daar het mausoleum van het huis van Oranje en van
Oranje Nassau.
Boven de grafkelder van de familie prijkt het puissante monument dat de
Staten-Generaal, overigens vooral dankzij de vasthoudendheid van Louise de Coligny,
ter ere van de grondvester van de republiek lieten bouwen (afb. 1). De ontwerper
van dit monument, de fameuze Hendrick de Keyser, mocht de oplevering in 1622
zelf niet meer meemaken. De laatste hand aan het ereteken werd gelegd door Pieter
de Keyser, die zijn vader bij de bouw assisteerde. Het gedenkteken is nauw verwant
aan die bij contemporaine vorstengraven. Het behoort tot de belangrijkste werken
uit het oeuvre van Hendrick de Keyser. Voor Nederlandse begrippen is het monument
in allure ongekend. Het wordt jaarlijks door vele duizenden toeristen uit binnen- en
buitenland bezocht en is als symbool van Nederlands zelfstandigheid het eerste
nationale monument. Het hoeft geen betoog dat het gedenkteken tot de dag van
vandaag tot Nederlands belangrijkste monumenten van geschiedenis en kunst wordt
gerekend.

Voorgeschiedenis van de consolidatie
In de loop der tijd is het gedenkteken vele malen opgeknapt en hersteld. Opdrachtgever
waren afwisselend de kerk, de koninklijke familie en de Staat. Rond 1980 werd
vastgesteld dat de Staat der Nederlanden (als rechtsopvolger van de republiek)
eigenaar en dus verantwoordelijk voor het monument is. De Rijksgebouwendienst,
die voor de Staat meer van dergelijke monumenten zonder rijkshuisvestingsfunctie
beheert, kreeg het monument in portefeuille. Eind jaren 1970 was sprake van een
klachtenstroom over de deplorabele toestand van het monument. Op tal van plaatsen
schilferde het marmer af en grote delen van de oppervlakte - ooit glanzend gepolijst
- versuikerden.
Rond 1980 inventariseerde Ad Slinger, natuursteenadviseur van de RDMZ, de
problemen. Uit zijn rapport bleek dat het verval voornamelijk het gevolg was van
zouten. Dat wil zeggen dat in de steen aanwezige oplosbare stoffen met water tot
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aan het oppervlak van het monument konden migreren. Bij verdamping van het water
vormden deze opgeloste stoffen zoutkristallen, soms op het oppervlak, soms ook nog
net in de steen, direct onder het oppervlak. Door het ontstaan en aangroeien van deze
zoutkristallen werd de steen kapot gedrukt, waardoor het oppervlak ruw tot zelfs
pokdalig werd en beeldhouwwerk en profileringen verkruimelden (afb. 2). Op den
duur zou het monument door dit proces het aanzien niet meer waard zijn.
Hieraan werd de conclusie verbonden dat het noodzakelijk was om de schade te
herstellen en daarbij het authentieke materiaal zoveel mogelijk te respecteren. Dit
herstelwerk werd in 1981-'83 uitgevoerd. De natuursteen werd zo veel mogelijk
gerepareerd met stopsels en van het oppervlak werd een dikke laag vuil verwijderd.
Van de donkere natuursteen moesten
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1 Aanzicht van het monument vóór de consolidatie. Foto auteur.

2 Door met een bouwlamp door het marmer van een profiel te schijnen konden de inwendige scheuren
die door de zoutaantasting zijn ontstaan gemakkelijk zichtbaar gemaakt worden. Foto auteur.

dikke lagen schoensmeer afgenomen worden. Met vele liters waterstofperoxide is
het witte marmer gebleekt. Door het monument vervolgens te polijsten en in de was
te zetten werd aan het geheel weer een uitstraling als nieuw gegeven.
In 1986 besloot de Rijksgebouwendienst het monument jaarlijks nauwgezet te
inspecteren. Op die manier kon een eventuele onderhoudsbehoefte tijdig worden
gesignaleerd. Die inspecties werden uitgevoerd in samenwerking met Jaap Querido
van de RDMZ. Bij de tweede inspectie werd geconstateerd dat de waslagen plaatselijk
bijgewerkt moesten worden. Overigens zag het monument er perfect uit. Groot was
de schrik toen in 1987 beeldhouwer
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3 Opstelling van de tweede proef met kompresontzouting, december 1990. Op een houten stellage
staan de flessen met demiwater opgesteld, die de kleilaag die op de sokkel is aangebracht van water
voorzien. Rondom is de natuursteen met plastic afgedekt om ongewenst vocht- en zouttransport te
voorkomen. Foto auteur.

Bertus Pieëte bij het herstel van de waslagen zoutkristallen op het oppervlak van het
monument aantrof. Dit was aanleiding voor een (bescheiden) onderzoek naar de aard
en ernst van dit probleem in samenwerking met Peter Hallebeek van het Centraal
Laboratorium (thans het Instituut Collectie Nederland).
Omdat het monument met gepaste eerbied werd benaderd, bleef het onderzoek
beperkt. Het gaf immers geen pas om tal van gaten te boren in een monument van
een dergelijke allure, temeer daar er geen enkel uiterlijk spoor van aantasting was te
zien. Analyse van de genomen monsters (zoutkristallen van het oppervlak en boorgruis
van één proefboring) was echter voldoende reden om na te gaan denken over de
mogelijkheden om het zout (dat bij de laatste restauratie niet uit het monument was
verwijderd) alsnog aan het materiaal te onttrekken.

Eerste onderzoeken en proeven
Dit moment kan als de feitelijke start van het thans om handen zijnde werk worden
beschouwd. Er werden twee uitgangspunten voor het project geformuleerd. Destructief
onderzoek was uitgesloten en behandeling mocht slechts plaatsvinden volgens bekende
(beproefde) methoden (geen experiment met het monument).
De methode die uiteindelijk geschikt werd geacht, was de kompresmethode:
ontzouting van het materiaal door op het oppervlak een kleilaag aan te brengen. Door
bepaalde delen van deze kleilaag vochtig te houden en in andere delen verdamping
van water toe te staan, wordt een vochtstroom veroorzaakt die zich ook uitstrekt tot
het materiaal onder de kleilaag.
Oplosbare zouten worden in deze vochtstroom meegenomen en blijven in de
kleilaag achter op de plaats waar het vocht kan verdampen. Deze methode is bij
dichte materialen zoals marmer natuurlijk maar beperkt effectief. Ondanks
praktijkervaringen was het nodig om na te gaan hoe groot de effectiviteit in dit
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specifieke geval kon zijn. Daarom werd op verschillende hoeken van het monument
een proefontzouting uitgevoerd.
Elise van Dienst, toentertijd de enige restaurator met voldoende ervaring met de
kompresmethode, werd met de proef belast. Die vond plaats in de winter van 1988-'89.
Behalve van de intense koude in de kerk werd ook veel last ondervonden van de
aanwezige afwerklagen. Die verhinderen de vochtuitwisseling tussen kleilaag en
marmer en moesten dus worden verwijderd.
Omdat de resultaten niet bevredigden werd eind 1990 een tweede proef uitgevoerd,
ditmaal van bescheidener omvang (afb. 3). Op grond van ervaringen bij de eerste
proef kon de tweede proef efficiënter en geavanceerder worden opgezet. Ook was
het mogelijk dat Elise van Dienst een belangrijk deel van de uitvoering op afstand
kon leiden. Zij was verhuisd naar Jerusalem en de uitvoering werd grotendeels in
handen gegeven van Archeoplan in Delft.
Met de tweede proef werd aangetoond dat de methode effectief was: de kleilaag
bleek na verloop van tijd steeds meer schadelijke oplosbare zouten - afkomstig uit
het marmer - te bevatten.
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Kentering
Tijdens de tweede ontzoutingsproef bleek de toestand van het monument aanmerkelijk
verslechterd te zijn. Uit het monument begonnen stopsels los te laten. De indruk was
zelfs dat het oppervlak nieuwe schade vertoonde. In de loop van het daarop volgende
jaar moest zelfs worden vastgesteld dat dit verval te snel verliep om met de
kompresmethode nog een antwoord te kunnen bieden. Daarom werd tot een andere
aanpak besloten.
De Rijksgebouwendienst riep in 1992 een denktank (de voorbereidingsgroep) in
het leven. Die moest het project verder vormgeven. Het uitgangspunt geen experiment
met het monument liet naast de kompresmethode slechts ruimte voor één andere
beproefde en bewezen effectieve methode: het monument demonteren en de
onderdelen in baden ontzouten. Die oplossing stond echter wel voortdurend ter
discussie. Uit elkaar halen van het monument werd gezien als een majeure aanslag
op de authenticiteit van het monument. Helaas werd voor deze ingrijpende aanpak
geen alternatief gevonden, ook al bleef men daar tot in 1996 naar zoeken.

Voorbereiding
De voorbereidingsgroep bestond uit medewerkers van de Rijksgebouwendienst en
externe deskundigen. Het was geen constante groep, want naar mate de voorbereiding
vorderde werd de groep uitgebreid. De meeste leden van de groep zijn thans op een
of andere wijze betrokken bij de uitvoering. Tot en met de periode van uitvoering
werden ad hoc ook externe deskundigen betrokken.
Een belangrijk punt van discussie was, of onderdelen van het monument aansluitend
op de ontzouting met acrylhars doordrenkt moesten worden. Door de aantasting was
een groot deel van het oppervlak verzwakt en de kans was groot dat bij de afwerking
of daarna veel schilfers van het monument zouden afbreken. Verlies van authentiek
oppervlak moest worden afgewogen tegen het uitvoeren van doordrenking, een
behandeling die om meerdere redenen als zeer ingrijpend wordt beschouwd en
eigenlijk slechts als laatste redmiddel gerechtvaardigd lijkt.
Uiteindelijk werd doordrenking in twee gevallen toelaatbaar geacht: daar waar dat
onvermijdelijk was in verband met de mechanische sterkte en daar waar anders voor
het creëren van een vaste ondergrond voor stopsels veel authentiek materiaal zou
moeten worden weggenomen. Zodoende is slechts een deel van onderdelen uiteindelijk
doordrenkt.
De gehele voorbereiding heeft enkele jaren in beslag genomen. De eindrapportage
van de voorbereidingsgroep bevatte, behalve een opzet van de werkzaamheden, een
planning en een begroting, zelfs de namen van de in te schakelen restauratoren. Een
project als dit, zo werd geoordeeld, kan immers niet worden aanbesteed. Niet alleen
waren de werkzaamheden niet geheel te overzien (destructief onderzoek was immers
uitgesloten), de aard en kwaliteit van het monument rechtvaardigen bovendien de
opvatting dat alleen op grond van ervaring en vaardigheden geselecteerde restauratoren
voor het werk in aanmerking komen. Deze waren bij het laatste deel van de
voorbereidingen al betrokken en stonden als het ware in de startblokken om met het
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werk te beginnen. Toen het fiat voor de start van het project aan de dienstleiding van
de Rijksgebouwendienst werd gevraagd bleek men daar van mening dat de noodzaak
van de voorgestelde aanpak onvoldoende was aangetoond. Evenmin was men
overtuigd van het feit dat de demontage zonder ongelukken voor het monument kon
verlopen. Bovendien vreesde men voor complicaties bij mogelijke staatsbegrafenissen.

Monitoring
Er was natuurlijk alles te zeggen voor het standpunt van de dienstleiding, dat een
zware ingreep als het uit elkaar halen van het monument alleen legitiem kan zijn als
onomstotelijk is bewezen dat de mate van verval zo ernstig is als de
voorbereidingsgroep op grond van (subjectieve) waarnemingen beweerde. Zaak was
dat onomstotelijke bewijs te leveren. Het middel waarmee dat werd gedaan, was de
monitoring van het verval.
In de jaren 1994-'96 werd, met een interval van een maand, telkens de toestand
van het monument vastgelegd. Daarbij werden elke keer vanuit vooraf vastgestelde
standpunten en met gestandaardiseerde belichting fotografische opnamen van een
aantal delen van het monument gemaakt (afb. 4). Gelijktijdig werd al het materiaal
dat door het verval uit het monument was losgebroken nauwgezet verzameld en
gewogen. Ononderbroken werden data over temperatuur en vochtigheid verzameld.
Deze monitoring leverde na ruim een jaar het bewijs dat was gevraagd. Behalve dat
duidelijk werd dat het verval schrikbarend snel verliep, bleek uit de monitoring ook
dat de klimatologische omstandigheden in de kerk zich nauwelijks onderscheiden
van het buitenklimaat. Weliswaar zijn de pieken en dalen van het temperatuurverloop
afgezwakt en zal het binnen niet regenen, zowel temperatuur als vochtigheid
schommelen
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4 Eén van de foto's, genomen tijdens de monitoring (NW3). Foto G. Dukker, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.
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5 Overzicht van de bouwplaats in de kerk (oktober 1998), met rechts (onder de staalconstructie) de
plaats waar het monument heeft gestaan en links (binnen een hekje) het tijdelijk verplaatste beeld
van Willem de Zwijger op zijn sterfbed. De afscheiding rond de bouwplaats (met kijkgaten) dient
gelijktijdig als publieksvoorlichting. Foto auteur.

enorm en mede door de hygroscopische werking van de zouten droop het water met
regelmaat van het monument.
Na overlijden van een lid van het koninklijk huis moet de kerk in korte tijd gereed
gemaakt worden voor een uitvaartdienst met vele officiële genodigden. Dat geldt
ook tijdens de uitvoering van dit project. Voor elk stadium van de consolidatie moest
dus bedacht zijn hoe de bouwplaats in de kerk ontruimd kan worden en hoe moet
worden omgegaan met hetgeen noodgedwongen zal achterblijven. Naast een uitgebreid
scenario is in 1995 voor dit doel zelfs een maquette van de kerk gemaakt, waarin de
mogelijke situaties tijdens staatsbegrafenissen als het ware nagespeeld konden worden.
Een belangrijk uitvloeisel van de mogelijke staatsbegrafenissen is het gegeven dat
de kerk zelf maar in beperkte mate voor de werkzaamheden kan worden gebruikt.
Om transport van onderdelen van het monument zo veel mogelijk te beperken werd
gekozen voor het inrichten van een werkterrein direct naast de kerk, in de tuin langs
de Oude Langendijk. In de kerk beperken de werkzaamheden zich in hoofdzaak tot
de ruimte binnen en direct rond de multifunctionele staalconstructie, die om het
monument is geplaatst. Die staalconstructie ondersteunt de loopkat, waarmee bij
demontage en montage wordt gehesen. Tevens dient die constructie als steun voor
steigervloeren, hulpconstructies, materieel en gereedschap en als meetframe. (Alle
maten zijn genomen ten opzichte van de staalconstructie; op zijn beurt is die
constructie weer ingemeten ten opzichte van vaste punten in de kerk.) Ten slotte zal
de staalconstructie bij staatsbegrafenissen moeten functioneren als het geraamte van
de decoratieve omhulling van de plek waar het monument zich dan in meer of minder
onttakelde toestand bevindt.
Uiteindelijk gaf de dienstleiding eind 1995 haar fiat aan de consolidatie. Het oudste
bewaard gebleven document met stadsrechten voor Delft stamt uit 1246. Vanwege
de uitdrukkelijke wens van de gemeente om tijdens de festiviteiten rond het jubileum
daarvan geen bouwwerkzaamheden in het stadscentrum uit te voeren moest tot een
half jaar uitstel van de werkzaamheden worden besloten. Het werk ging daarom pas
op 4 november 1996 van start.
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De consolidatie
Bij de start van de consolidatie werd de voorbereidingsgroep gesplitst. Een deel ging
als opdrachtgevende of uitvoerende partij verder onder leiding van de projectmanager,
die de opdrachtgevende directeur vertegenwoordigt. Met de mensen die hem bijstaan
vormt deze de zogenaamde projectgroep. Daarnaast werd uit de
voorbereidingscommissie de restauratiebegeleidingscommissie (RBC) gevormd.
Deze RBC heeft officieel als taak haar voorzitter (de Rijksbouwmeester) over dit
werk te adviseren. In de praktijk zijn de adviezen van de RBC in hoge mate bepalend
voor het verloop van het werk.
Er was nooit aanleiding geweest om te twijfelen over de conditie van de bronzen
onderdelen van het monument. Daarom was niet gerekend op werk aan deze bronzen.
Toen bleek dat ook consolidatie van de bronzen nodig was, werd de RBC uitgebreid
met
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twee deskundigen op dat gebied. Voor het werk zelf werden twee metaalrestauratoren
aangetrokken. Juni 1999 is de consolidatie van de bronzen van start gegaan.
De eerste activiteit in 1996 was het aanbrengen van een mal om het liggende beeld
van Willem van Oranje. Boven deze mal werd vervolgens een dubbele vloer
aangebracht. Zo werd dit zeer belangrijke beeld tijdens de demontage beschermd.
Vervolgens werden met een kleine mobiele kraan de obelisken van de vier hoeken
afgetakeld en werden de bronzen hoekbeelden uit het monument gehesen.
De montage van de staalconstructie kon pas daarna van start gaan. Bij het
verwijderen van de eerder genoemde onderdelen zou de staalconstructie alleen maar
in de weg hebben gestaan. Na het bouwen van steigers kon de demontage worden
vervolgd (afb. 5). Vader en zoon De Keyser hebben bij de bouw van het monument
gebruik gemaakt van een wolf: een uit enkele delen bestaande wig die bij hijswerk
in een zwaluwstaartvormig gat in de steen wordt ingelaten. Bij de demontage is
gebruik gemaakt van een wolf in roestvaststalen uitvoering (gereedschap - vaak
speciaal voor dit project gemaakt - mag geen ijzeroxide afgeven, om roestvlekken
in het witte marmer te voorkomen). Aangezien het monument met een vrij zachte
kalkmortel is opgebouwd kostte de demontage gelukkig weinig moeite.
Van elk blok werd vooraf de positie nauwkeurig ingemeten. Ieder blok kreeg een
eigen, uniek merk, dat met een sticker of label daarop werd aangebracht. Na het
uithijsen werden de voegvlakken ontdaan van resterende mortel en werd het merk
op een voegvlak ingegraveerd.
De navolgende omschrijving is niet meer chronologisch. Terwijl de demontage
nog in volle gang was, werden de eerste blokken al met zeep en stoom ontdaan van
hun waslagen. Losgekomen delen (brokstukken en schilfers) werden soms al
aangelijmd of anders zorgvuldig geborgen om later weer aangelijmd te kunnen
worden. Na deze eerste behandeling werden de blokken geplaatst in grote bassins,
die in de zogenaamde spoelloods waren opgesteld (afb. 6). Eenmaal volgestapeld
werden de bassins gevuld met water: elk etmaal werd het waterniveau één centimeter
verhoogd, totdat uiteindelijk de blokken niet alleen onder water waren verdwenen,
maar ook met water waren verzadigd.
Het water werd rondgepompt langs een warmtewisselaar en - als het zoutgehalte
in het water te hoog werd - door twee patronen: een patroon waarin alle oplosbare
stoffen uit het water werden verwijderd en een patroon met jurakalk, waarmee
vervolgens weer kalk aan het water werd toegevoegd. In het water in

6 Overzicht van de bassins in de spoelloods. Foto auteur.
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de steen was daardoor (behalve voor kalk) de concentratie ionen altijd hoger dan in
het water buiten de steen. In dit fysische systeem diffunderen ionen, waarbij meer
ionen naar buiten bewegen dan naar binnen (het systeem streeft naar evenwicht).
Dat leidde per saldo tot een forse reductie van de hoeveelheid oplosbare zouten in
de steen.
De watertemperatuur werd, behalve gedurende de eerste dagen van het spoelen,
vrij laag gehouden (doorgaans zo'n 20°C). Bij een hogere temperatuur verloopt de
diffusie weliswaar sneller, maar dat geldt ook voor de groei van algen en andere
organismen in het water. Op het wateroppervlak dreef isolerend materiaal dat niet
alleen warmteverlies moest tegengaan, maar ook de lichttoetreding verminderde. Zo
werd ook de groei van organismen beperkt.
Met regelmaat werden uit voegvlakken (stratigrafische) boormonsters genomen.
Aan de hand daarvan kon het zoutgehalte in de steen (op verschillende diepten)
worden bepaald. Omdat er geen norm bestond voor de mate waarin marmer zich laat
ontzouten werd de behandeling volgehouden tot het zoutgehalte niet meer lager werd.
De zo bereikte waarden dienden als referentie voor de beoordeling van marmer in
de andere bassins. De tijd die de ontzouting vergde varieerde sterk (exclusief de tijd
voor het vullen van het bassin 113 tot 278 dagen).
Het bleek niet mogelijk te zijn om de zwarte natuursteen (noir de Denée en Mazy)
volledig te ontzouten. Deze steen is zo dicht dat het water in het bassin met minder
dan 1 mm per etmaal moet stijgen, om de steen te kunnen verzadigen. De diffusie
zou navenant lang gaan duren. Geschat wordt dat het hele ontzoutingsproces daardoor
een klein decennium zou moeten duren. Een deel van de zwarte steen (die soms in
zeer slechte staat verkeerde) is vervangen. Van de overige blokken, die wel geruime
tijd in een bassin hebben doorgebracht, zijn de oppervlakten en de
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grotere scheuren in zekere mate ontzout. Op de voegvlakken werd een laag
acrylaatverf aangebracht om deze onderdelen te isoleren van de rest van het
monument.
Ook enkele witmarmeren onderdelen zijn niet in bassins ontzout. De voegvlakken
daarvan werden met de kompresmethode behandeld. Door het lange verblijf in het
water wordt het oppervlak verruwd. Waarschijnlijk komt dit door het uitspoelen van
los materiaal tussen de korrels aan het oppervlak. Na verblijf in het bassin moeten
de onderdelen daarom opnieuw worden gepolijst. Het beeld van de liggende prins
en reliëfs van het baldakijn zijn nog zo gaaf, dat deze behandeling niet acceptabel
werd geacht.
Na de behandeling in bassins zijn de onderdelen gesorteerd. Een aantal daarvan
werd eerst met acryl doordrenkt. De volgende stap in het proces was de afwerking
van de onderdelen: aanbrengen van stopsels en polijsten van het oppervlak.
De research tijdens het project richtte zich onder andere op het vinden van geschikte
stopsels. Uiteindelijk is er een stopsel ontwikkeld, dat veel gelijkenis vertoont met
de composietvullingen die in de tandheelkunde worden gebruikt: op basis van
marmermeel en monomeer methylmetacrylaat samengestelde stopsels die onder
speciale lampen met ultraviolet licht worden verhard. Ander onderzoek richtte zich
op het vinden van zoutvrije baksteen en een zoutvrije mortel voor de opbouw van
het monument. De mortel (op basis van luchtkalk en hydraulische kalk) wordt speciaal
voor dit monument samengesteld door Jahn International.

Stand van zaken
Inmiddels is op 7 april 1999 het eerste blok in de kerk teruggeplaatst. Het
terugplaatsen van de tombe stond voor 11 augustus op de rol. Het monument verrijst
nu weer langzaam vanaf de loodplaat, die boven de grafkelder is aangebracht en die
zouttransport naar het monument moet uitsluiten.
Aan het begin van het project was de bron van de zouten onbekend. Aangenomen
werd dat schoonmaakmiddelen de boosdoener waren. Bij de demontage bleek al snel
dat het zout niet van buitenaf kwam, maar met de mortel al van aanvang af in het
monument was ingebracht. Of nu verontreinigd zand, brak water of onzuivere
schelpkalk is gebruikt is niet geheel duidelijk; vast staat dat de mortel erg veel zout
bevatte.
Ook bleek dat niet alleen de lagere delen van het monument, die schade vertonen,
met zout waren belast, maar dat het hele monument van stylobaat tot baldakijn ontzout
moest worden. Dat dit gegeven pas bij de demontage aan het licht kwam, was een
consequentie van het uitgangspunt dat destructief onderzoek was uitgesloten.
Zodoende (en door de behandeling van de bronzen) bleek de opgave veel omvangrijker
werd dan aanvankelijk was aangenomen. Daarom moest het budget tussentijds worden
verhoogd en de opleveringsdatum worden verplaatst (van eind 2000 naar april 2001).
De (zeer kostbare) aanpak die bij dit monument is gekozen, zal niet bij alle
vergelijkbare gevallen kunnen worden gevolgd. Geconstateerd is wel, dat veel - in
technische zin - vergelijkbare monumenten ook vergelijkbare problemen kennen, al
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is de ernst van de schade gelukkig niet altijd even groot. De kennis en ervaring die
bij dit project is opgedaan is dus ook van grote betekenis voor de toekomst.
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E.F.B.M. Verweij
Trippenhuis Amsterdam
Een 17de-eeuwse gangdeur uit het huis van Louys Trip onderzocht
In het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam zijn van de
oorspronkelijk tientallen binnendeuren slechts enkele bewaard gebleven.
Tijdens de bouwhistorische documentatie en waardebepaling van het
Trippenhuis in de jaren tachtig door de Rijksgebouwendienst werden op
drie deuren fragmenten van 17de-eeuwse afbeeldingen herkend.
Deze deuren werden aangetroffen in de gang op de begane grond en hebben
vanaf 1662 alle verbouwingen en moderniseringen van het interieur
doorstaan; het hout, de constructie en de verflagen zijn in goede staat. Na
een stratigrafisch-, monster- en röntgenonderzoek en een eerste vrijlegtest
blijkt de afbeelding, een vioolspelende engel zittend op een ezel, nagenoeg
intact aanwezig.
De laatste decennia neemt de aandacht voor interieurs toe. Niet alleen vanuit
conserveringstechnisch oogpunt maar ook vanuit de kunst- en bouwhistorie worden
de oorspronkelijke uitmonstering en latere afwerklagen onderzocht. Veelal wordt
van oude verflagen het bestaan niet meer vermoed, maar die blijken vaak toch
aanwezig te zijn.
Zo zijn in het Trippenhuis tijdens het bouwhistorisch onderzoek in 1985 de
interieurs, gangen en trappenhuizen onderzocht.1. Hierbij zijn oorspronkelijke
schilderingen uit de 17de eeuw aangetroffen op plafonds, trapschilden, wandvlakken
en deuren. Drie jaar later is onder leiding van de Rijksgebouwendienst met de grondige
restauratie van het casco begonnen die tot in de jaren negentig doorloopt.

Het Trippenhuis
Het Trippenhuis in Amsterdam is naar ontwerp van Justus Vingboons in 1662
gebouwd. Het diende als woonhuis. Achter de brede voorgevel die de indruk geeft
dat het één huis betreft, is een gespiegeld dubbelhuis gerealiseerd. De huizen zijn
slechts met één deur, tussen de twee kantoortjes in het voorhuis, intern verbonden.
In het linkerhuis woonde Hendrick Trip, in het rechterhuis Louys Trip. De Trippen
hebben respectievelijk tot 1666 en tot 1684 hun huis bewoond. Hierna hebben met
name de familie Van Loon, het Rijksmuseum en, als huidige bewoner, de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen hun sporen bij het gebruik van het huis
achtergelaten.
Voorafgaand aan de bouw is in een maquette (1:22) het bouwvolume, de
gevelindeling en de indeling van de bouwlagen in kamers en gangen uitgewerkt.2.
Van de afwerking qua materiaalgebruik en kleurstelling en de inrichting van de
kamers is in de maquette niets terug te vinden. In de beschrijving volgens Fokkens
uit 1662 wordt vermeld dat het huis met schilderijen versierd is ‘tussen de Marmere
Muren in sommige perken inghevoeght; uytnemende kunstig zijn de Solders van
onderen geschildert’.3. Hoe dit er in het echt heeft uitgezien is onderwerp van
onderzoek.
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De begane grond werd gebruikt voor het dagelijkse leven, maar de gang die het
voorhuis met de tuin verbindt kreeg eveneens een bijzondere geschilderde afwerking.
Door de ligging van de gang op de begane grond, in het midden van ieder huis,
werden de representatieve vertrekken op de eerste verdieping, de bel-etage,
gerealiseerd. Achter het voorhuis, tegenover de lichthof, ligt het ruime trappenhuis
met bordestrappen die naar boven leidt. De looproute naar de representatieve
vertrekken werd dus in passende stijl gedecoreerd.
De ‘willekeurige’ plaatsing van de deuren die op de gang uitkwamen werd
opgevangen door een aaneengesloten altenerend systeem van geprofileerde en vlakke
architraven. Hierin zijn kamerdeuren, kast-
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1 Trippenhuis, Amsterdam. Foto RDMZ, G. Dukker, 1983.

en schijndeuren opgenomen waardoor de lange wanden van de gangen elk vijf deuren
telden. De kamerdeuren gaven toegang tot woonvertrekken, een keuken of de eetkamer
(afb. 2).
In het rechterhuis werden in 1985 hiervan nog drie oorspronkelijk deuren uit de
17de eeuw aangetroffen. De andere deuren zijn in de loop der jaren allemaal
vervangen. Eén van de drie deuren is in 1998 opnieuw aan een uitgebreid onderzoek
onderworpen.4.
Na een globale inventarisatie blijkt dat de gebruiksen/of ‘overschilder’-geschiedenis
per deur verschilt. In de vorm van monochrome afwerklagen, materiaalimitaties,
decoratieve of figuratieve afbeeldingen blijkt bij alle drie een complete
objectgeschiedenis aanwezig. Hierdoor is veel informatie over het ontstaan, de manier
van maken en decoreren en de gebruiksgeschiedenis nog direct van het object af te
lezen. Juist de gelaagdheid, de gestapelde geschiedenis in verflagen, geeft bij
hedendaags onderzoek informatie over pigment- en bindmiddelgebruik,
schildertechniek, veroudering van de verf, decoratieopvattingen en aanpassingen die
plaatsvonden bij het (her-)gebruik van in dit geval 17de-eeuwse deuren. Een deel
van de bevindingen kan daadwerkelijk bij de beslissing omtrent de behandeling
gebruikt worden.
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2 Begane grond gang in het rechterhuis gezien vanuit de tuinkant richting voorhuis. De onderzochte
deur werd aangetroffen in de eerste verdiepte deurdoorgang aan de linkerkant.

Onderzoek aan constructie en verflagen
Het onderzoek heeft tot doel gehad te inventariseren in hoeverre de oorspronkelijke
afwerking nog aanwezig is, in welke conditie die zich bevindt en of deze vrij te
leggen is, resulterend in een behandelingsvoorstel en een proefrestauratie. Oftewel:
wat is er nog aanwezig uit de 17de eeuw en hoe ziet dat er nu uit na ruim 330 jaar?
De deur die aangetroffen is in de doorgang naar de voormalige eetkamer is
uitgebreid onderzocht.5. Deze deur is vele malen veranderd qua constructie. Sloten
zijn aangebracht, scharnieren weggehaald en opnieuw toegevoegd en de buitenmaten
zijn aangepast. De voorkant is diverse keren overschilderd terwijl de mechanische
schade beperkt is. De achterkant daarentegen is nauwelijks overschilderd maar laat
talloze bewerkingssporen zien. Erop bevestigde latten aan beide zijden geven de deur
zijn huidige afmetingen. Hij is meerdere malen hergebruikt om opnieuw te
functioneren in dezelfde gang. Als deze latten weg-
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gedacht worden blijft er uiteindelijk een delendeur over van ±89×190cm. De
oorspronkelijke constructie bestaat uit 3 delen die met een pen-gat verbinding aan
elkaar zijn bevestigd. Aan de bovenkant is in het kopse hout een ijzeren vierkante
staaf ingelaten ter versteviging. Aan de onderkant, op de kopse kant van de delen,
is met nagels een dwars deel toegevoegd om de deur te verlengen. Hangend aan twee
knieren gaf de linksdraaiende deur naar binnen toe toegang tot de voormalige eetkamer
van Louys Trip. In 1985 was de oorspronkelijk deur nauwelijks meer herkenbaar.
Over het gehele oppervlak was aan één kant een plaat spaanplaat aangebracht. Daarop
waren hergebruikte baguettelijsten getimmerd. Na afname van het spaanplaat en het
lijstwerk in 1985 werden de contouren van de oorspronkelijke plaats van de
baguettelijsten zichtbaar. Deze waren in het verleden koud op de delendeur getimmerd
als modernisering tot paneeldeur, naar later bleek een 18de-eeuwse aanpassing. De
deur met lijstwerk is daarna vele malen in zijn geheel overschilderd.
Daar waar de baguettelijsten voor het eerst waren bevestigd, is de oorspronkelijke
17de-eeuwse verflaag direct zichtbaar. In de ‘brunailles’ zijn een oor en oog van een
dier te herkennen.6.
Tijdens onderzoeken naar de schilderingen in het interieur van het Trippenhuis zijn
in het verleden meerdere malen monsters genomen van de verflagen op onder andere
de plafonds, trapschilden, kozijnen en deuren.7. Daarmee kan grotendeels de
uitmonstering van het 17de-eeuwse huis in kaart gebracht worden. Stratigrafisch en
monsteronderzoek heeft die overschildergeschiedenis nu ook voor deze deur bepaald.
De laagopbouw van de eerste afbeeldingsverflaag is in de verfdwarsdoorsnede te
zien (afb. 3, pag. 204). Als referentie kan de nooit overschilderde afbeelding, te
voorschijn gekomen na het afnemen van de baguettelijsten, dienen die de
oorspronkelijk laagopbouw toont. Ieder ander willekeurig monster laat een soortgelijke
laagopbouw zien. De overschilderingen bestaan uit een tiental monochrome
afwerklagen, hetzij in wit, groen of bruin en vijf houtimitaties (afb. 4, pag. 204). De
exacte datering van alle lagen moet nog aan archiefonderzoek gerelateerd worden.
De laagopbouw van de originele 17de-eeuwse afwerking bestaat uit de eikenhouten
drager (0), daarop een voorlijming (1) die geelbruin van kleur is, daarop een
krijtlijmgrond (2) van 20 µm, een tweede witte loodwit/lijnolie grondering (3) van
20 µm en daarboven de afbeeldingsverflaag (4) in olie van 30 µm. Deze laagdikten
geven geen reden om aan te nemen dat er iets ongebruikelijks is gebeurd, het
lagenpakket lijkt compleet.
De eerste vrijlegtesten konden de afbeelding niet te voorschijn halen omdat de
hechting van de overschilderingen aan de originele verflaag zeer sterk is, waardoor
het scheiden van de afzonderlijke lagen problematisch verloopt. Met een scalpel en
onder een stereomicroscoop blijkt dat een groot aantal van de bovenliggende
overschilderingen zich wel eenvoudig en zonder schade voor de onderliggende lagen
laat verwijderen, maar wanneer de eerste en tweede overschildering op dezelfde
manier verwijderd worden, ontstaat er verfverlies van de originele verflaag tot op de
krijtlijmgrondering of tot op het hout. Om de eerste overschildering te scheiden van
het origineel moet een andere vrijlegmethode gezocht worden. Om een indruk te
krijgen van de afbeeldingsverflaag zijn röntgenopnamen gemaakt. Röntgenopnamen
geven inzicht in de laagopbouw van de beschilderde deur. Variaties in materiaaldikte
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zoals scheuren in het hout, lacunes in de verf of metaalhoudende verf zoals loodwit
geven een andere zwarting op de films. Deze informatie wordt als het ware op elkaar
gestapeld op de films weergegeven. Over de lengte en breedte van de deur is een
serie opnamen gemaakt. Overschilderde gebieden buiten en binnen de baguettelijsten
kunnen zo vergeleken worden met de nooit overschilderde oorspronkelijke
afbeelding.8. Na montage van de films blijkt de afbeelding onder de overschilderingen
door te lopen: penseelstreken, hooglichten, contourlijnen en lacunes in de verf zijn
duidelijk zichtbaar (afb. 5). In het midden van de deur is op ooghoogte een hoofd
met krullend haar te herkennen. Houtbewerkingsporen van een schaaf zijn als verticale
lijnen zichtbaar. Dunne horizontale zwarte strepen zijn het gevolg van het
craquelépatroon in één van de geschilderde houtimitaties uit de 18de of 19de eeuw.
De zwarte vlek geeft een spijkergat aan. Tientallen spijkers zijn door de afbeelding
in het hout geslagen om het spaanplaat te bevestigen. De verfdwarsdoorsneden en
de röntgenopnamen bevestigen het vermoeden dat de originele verflaag aanwezig
is.

Vrijleggen van de oorspronkelijke afbeelding
Tijdens aankleuringstesten van de verfdwarsdoorsneden blijkt dat er een onderscheid
te maken is in het bindmiddel van de verschillende lagen. De laagopbouw van de
oorspronkelijk verflaag bestaat uit een voorlijming (1) en een krijtlijmgrond (2) op
waterbasis, een loodwit/lijnolie grondering (3) en de afbeeldingsverflaag (4) op
oliebasis. De eerste overschildering bestaat uit een grondering (5) op waterbasis en
een groene afwerklaag (6) op oliebasis.
Omdat de afbeeldingsverflaag (4) midden in de sandwich aan bindmiddelen zit,
wordt het scheiden van

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

232

5 Röntgenopname van een hoofd met krullend haar (detailopname).

de verflagen met gebruik van oplosmiddelen risicovol. De kans dat een oplosmiddel,
waarmee de olie uit de eerste overschildering oplost, de afbeeldingsverflaag aantast
is reëel. Mechanisch scheiden van deze lagen blijkt zoals hierboven beschreven niet
mogelijk. De originele verflaag is uiterst kwetsbaar en springt gemakkelijk van de
grondering af of komt met de eerste overschildering mee.
De groene overschildering is wel veel gevoeliger voor warmte dan de andere
verflagen. Met licht verwarmde lucht van ±30°C wordt de verflaag week en kan
redelijk eenvoudig met een scalpel gescheiden worden van de onderliggende
watergebonden grondlaag (5). Deze is de laatste resterende verflaag op de originele
en laat zich, na licht voorweken, afrollen met een wattestaafje. De oorspronkelijke
17de-eeuwse verflaag inclusief afbeelding is nu zichtbaar. Opvallend is de kwaliteit
van de verf qua glans en textuur. De overschilderingen hebben de originele verflaag
nauwelijks beschadigd, de afbeelding is voor zover nu in te schatten grotendeels
intact (afb. 6, pag. 205). Het in één keer vrijleggen tot op de gewenste verflaag blijkt
in de praktijk veelal niet haalbaar, onherstelbare schade is het gevolg. De eindkwaliteit
van het vrijlegwerk kan door kleine verschillen in de methodiek sterk variëren. De
originele schilderingen en het pakket aan overschilderingen reageren per laag anders
op een specifieke conserveringstechniek.

Behoud en beheer van een 17de-eeuwse deur
In het tijdsbestek van het onderzoek kon ongeveer vijftien procent van het oppervlak
vrijgelegd worden. Een vioolspelend engeltje zittend op de rug van een ezel is te
herkennen. Waarom deze voorstelling juist op de eetkamerdeur is aangebracht is
vooralsnog niet bekend. Wellicht wordt het decoratieschema van het gehele huis, in
samenhang met de gang, duidelijk als de gehele deur is vrijgelegd. Nader onderzoek
aan de andere twee deuren levert wellicht meer aanknopingspunten op.
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De relatief donker geschilderde ‘brunailles’ op de deur moeten in harmonie hebben
gestaan met de deels in wit marmer uitgevoerde gang. Bij het lopen door de gang
komen de schilderingen dan uit de verdiepte deurportalen naar voren. De geschilderde
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lichtval op deze deur komt van rechtsboven en komt niet overeen met de natuurlijke
lichtval in de gang, die van twee kanten kan komen: van de tuinkant van links of van
de lichthof van rechts. In het geval dat deze deur op zijn oorspronkelijk locatie hangt
dan beïnvloedt het licht afkomstig van de tuinkant de deur het meest. Door de diepte
van de deurdoorgang wordt een schaduw gevormd aan de linkerkant van de
afbeelding. De natuurlijke lichtinval zorgt dan voor een deel van de
perspectiefwerking, terwijl de geschilderde lichtinval van rechts de afbeelding uitlicht:
een zeer subtiel gebruik van natuurlijk en geschilderd licht.
Met betrekking tot de exacte afmetingen zijn er nog onduidelijkheden. De breedte
van 89 cm en de hoogte van 190 cm maakt dat de deur te klein is vergeleken met de
huidige sponningmaten van de deurdoorgang. Natuurlijke houtkrimp kan het verschil
in millimeters niet helemaal verklaren. Wellicht dat reeds in de 17de eeuw tochtlatten
uitkomst boden.

Tenslotte
Het Trippenhuis is niet meer het door twee heren bewoonde woonhuis, het is
uitgegroeid tot een intensief gebruikt kantoorpand. Het is de vraag of de deuren op
hun oorspronkelijk lokatie teruggeplaatst kunnen worden. Niet alleen vereist een
dergelijke schildering een andere omgang met de deuren en de ruimte, ook het klimaat
moet er op worden afgestemd. Tijdens de laatste verbouwing zijn in de gangen de
panelen van de schijndeuren vervangen door vlakke warmtestralers. Deze laten zich
op een terughoudende manier integreren met de rest van de gang. De temperatuur in
de gang wordt zo op een aangename temperatuur gehouden, tenminste voor de
gebruikers van de gang. Het houtwerk, zowel het nieuwe als het oude, vertoont
recente krimpsporen. Het laat zich raden hoe de deur op dit klimaat zal reageren.
Wellicht moet voor de deur een soortgelijke oplossing ontworpen worden als voor
de 17de-eeuwse maquette, gepresenteerd in een afgeschermde opstelling als
bouwfragment. De deuren kunnen bovendien niet meer in hun oorspronkelijk setting
teruggeplaatst worden omdat voor het rechterhuis tijdens de restauratie van het pand
gekozen is voor een 18de-eeuwse reconstructie van de gangen.
Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen vervaardigd door de auteur,
copyright SRAL.

Noten
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met de bereidwillige medewerking van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Rijksgebouwendienst,
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Technische Universiteit Delft Bouwkunde
vakgroep Restauratie en Stichting Restauratie Atelier Limburg.
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Eindnoten:
1. Brouwer, H.C., Bouwhistorische documentatie en waardebepaling Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29 Amsterdam Deel 1 tekst en Deel 2 afbeeldingen, Rijksgebouwendienst,
Den Haag, 1985 (ongepubliceerd)
2. Schaal 1:22 in de 17de eeuw staat voor 1 duim: 2 voet, 1 voet is 11 duim in de Amsterdamse
maatvoering.
3. Meischke, R. en H.E. Reeser (red.), Het Trippenhuis te Amsterdam, Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen / Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1983,
p. 393 e.v.
4. Het onderzoek naar de deuren van het Trippenhuis heeft in 1998 plaatsgevonden. Het vormde
een onderdeel van de afronding van de opleiding tot restaurator van schilderijen, beschilderde
objecten en historische binnenruimten aangeboden door de Stichting Restauratie Atelier Limburg
en het Instituut Collectie Nederland.
5. Van de andere twee deuren werd er één aangetroffen in de doorgang naar de voormalige keuken
eveneens aan de zuidelijke kant in het rechterhuis. De derde deur gaf toegang tot een diensttrap
aan de noordelijke kant van dezelfde gang.
6. Voor zover nu te herkennen zijn op de tweede deur een man en paard te herkennen en op de
derde deur een adelaar en eveneens een engeltje.
7. Rijksgebouwendienst 1985, CL 1991, SRAL 1994 en SRAL 1996.
8. De röntgen-opnamen zijn op AGFA Structurix D7 vastgelegd 50kV / 20mA / 60sec in
samenwerking met de heer Truyen restaurator bij SRAL.
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W.V.J. Freling
Een leemstucplafond uit 1562 in de Berckepoort te Dordrecht
De restauratie van het leemstucplafond in de Berckepoort te Dordrecht uit
1562 met een totaal oppervlak van 32 m2 heeft ruim vijf jaar in beslag
genomen. De speurtocht naar restauratiemethoden bij deze gecompliceerde
restauratie en de wijze waarop de restauratie uiteindelijk is gerealiseerd,
is voortgekomen uit de kennis die door enkele specialisten in de loop van
de jaren is opgebouwd. Ook de restauratie-opvattingen hebben in deze
tijdspanne een belangrijke rol gespeeld in de keuze van de uiteindelijke
aanpak.

Inleiding
Over de kunst- en bouwhistorische aspecten van het stucwerk uit de 16de eeuw in
de Berckepoort te Dordrecht is onder andere door Glaudemans en van der Hoeve
uitvoerig gepubliceerd.1. In dit artikel wordt ingegaan op de technische kanten van
de restauratie van het leemstucplafond op de bel-etage. Dit stucplafond dat tussen
moer- en kinderbinten is aangebracht is in twee fasen tot stand gekomen. De eerste
twee velden gerekend vanaf de straatzijde zijn omstreeks 1562 vervaardigd gezien
het vrijgelegde jaartal. Het laatste vak is waarschijnlijk kort na 1589 aangebracht.
De versieringen die in en op de stuclaag zijn aangebracht zijn renaissancemotieven.
Ook de variaties en de daarbij gehanteerde systematiek passen stilistisch binnen
ontwerpen uit de renaissance. Verder zijn in het pand op de zolder fragmenten van
een versierd leemstucplafond uit 1589 gevonden. Deze zijn overgebracht naar het
depot van het museum Simon van Gijn in Dordrecht en aldaar geconsolideerd.
Het leemstucplafond op de bel-etage is in opbouw vergelijkbaar met plafonds in de
vakwerkbouw waarbij moer- en kinderbinten omstuct werden. Dit gebeurde met
vroege versieringen in onder andere kasteel Grasbroek en kasteel Rijnhuizen. Voor
de toepassing van stempeltechnieken zijn voorbeelden te vinden in Brielle en kasteel
Grasbroek.
In het Wesergebied komen vergelijkbare stucplafonds voor met gedeeltelijke
dezelfde soort renaissanceversieringen.2. Uit stadjes als Höxter, Blomberg, Lemgo,
Polle en Corvey worden verschillende voorbeelden gegeven. Ook wordt aangegeven
dat in Duitsland deze stempeltechniek in stuc een specialiteit uit Noord- en Midden
Duitsland is uit de tweede helft van de 16de eeuw. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt in een westelijk gebied met Keulen en het Wesergebied en een oostelijk
met Braunschweig en Thüringen als belangrijkste verspreiding.3.
In België maakte Lode De Clercq mij attent op stempelversieringen in stuc in een
voormalig klooster in de Kerkstraat te Lier.
Duidelijk is dat aan deze stempelversieringen in stuc meer aandacht moet worden
besteed. Op bescheiden schaal is bij zorgvuldig onderzoek nog veel terug te vinden.
Reden om in dit artikel ruim aandacht te besteden aan de technische kanten van de

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

restauratie van het leemstucplafond in de Berckepoort te Dordrecht, een van de meest
omvangrijke bewaard gebleven plafonds tot nu toe (afb. 1 en 2, pag. 206 en 207).

Technische beschrijving van het stucplafond op de bel-etage van de
Berckepoort
Opbouw
Op een ondergrond van eiken moer- en kinderbinten en vloerdelen (naaldhout) zijn
dunne wilgentenen genageld. Tussen de kinderbinten en de moerbalk zijn deels
kopschotjes en deels turfblokken gebruikt om de openingen te dichten. Daartussen
en overheen is een dunne leemlaag aangebracht. De leemlaag bestaat uit een
homogene leemfractie met een geringe hoeveelheid schelpjes. Door het leem is een
aanzienlijke hoeveelheid gras, voornamelijk strohaksel, gemengd. Op de leemlaag
is een stuclaag van
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1 tot 3 mm aangebracht. Deze helder witte laag heeft een hoog kalkgehalte en is
gewapend met fijn wit haar. In deze stuclaag zijn versieringen aangebracht in
diepreliëf, gestempeld met houten mallen, en hoogreliëf, giet- en plakwerk. Het
stucplafond is in twee perioden aangebracht. De vakken B en C uit 1562 zijn het
oudste en het vak A dateert uit 1589. Op de oudste delen zijn 16 kalklaagjes
aangetroffen waarbij de eerste afwerklaag een monochroom lichtgrijs karakter heeft.
Op het jongste deel zijn 12 kalklaagjes aangetroffen waarbij de eerste afwerklaag
een okerkleur heeft. De okerkleur is op het oudste deel niveau 4.

Materiaal, samenstelling en onderzoek
Onderzoek wijst uit dat de leemlaag 12,3 gewicht% calciumcarbonaat bevat en 1,46
gewicht% strohaksel.4. Nader onderzoek toonde een kleine fractie schelpjes aan, te
weinig om het gewichtsaandeel van 12% te kunnen verklaren. Onder de optische
microscoop levert een in water gedispergeerd en daarna gezeefd leemmonster stukjes
strohaksel, stukjes schelpen, kwartskorrels, mica, en obsidiaan op.
Onder de SEM (secundairy electronic microscope) levert bij 15 kV een monster
de volgende identificatie van materialen op: schelpfragmenten, afgeronde
kwartskorrels met een doorsnede tot 0,5 mm, stukjes mica (Si, Al, K, Ca), stukjes
mica (Ca, Si) tot een lengte van 2 mm, compacte kleikorrels (Si, Ca, Fe, Al, K) en
een kleiachtige materie waardoor het geheel aaneen wordt gekit met capillairen tot
50 mm diameter. De conclusie van De Witte over de aanwezigheid van de hoeveelheid
calciumcarbonaat duidt

3 Overzicht met deels vrijgelegde en deels nieuw ingemonteerde ornamenten. Foto dr. Chr. Hellbrügge.

waarschijnlijk wel op een toevoeging van schelpkalk aan de leemmortel.5.
De stuclaag leverde onder de SEM een zuivere kalklaag op. Er werd geen zwavel
(dat duidt op gips) of silicium (zand) aangetroffen. Wel werden schelpfragmentjes
en haar aangetroffen. Dit duidt in de richting van een schelpkalk. De haren zijn niet
verder onderzocht.

Technische staat en restauratiemogelijkheden
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Na het bouwhistorisch onderzoek kwam de vraag op hoe dit leemstucplafond kon
worden behouden. Eind 1994 werden de eerste stappen gezet om tot een inventarisatie
van de technische staat van het leemstucplafond te komen. De technische staat van
het stucplafond op de bel-etage is nauwkeurig in kaart gebracht door Lode De Clercq
uit Antwerpen.6. Hij was bij restauraties van vergelijkbare leemstucplafonds in onder
andere Maaseik en Lier in België betrokken.7. Vanuit het Centraal Laboratorium
bracht Rob Crèvecoeur zijn kennis op het gebied van conservering in en de auteur
vanuit zijn kennis over stucwerk.8. De belangrijkste oorzaak van het schadebeeld is
natuurlijke veroudering die ontstaan is door het zwellen en krimpen van de
houtstructuur, de verpoedering van de leemlaag (de vele doorstane nat-endroogcycli)
en het plaatselijk loskomen van de wilgetenen. Verder blijkt dat een deel van de
stuclaag is losgekomen van de leemlaag. Dit houdt in dat er ruimte is ontstaan tussen
de houten draagstructuur, de leemlaag en de stuclaag.
Aan de hand van deze inventarisatie en een opsomming van de technische
mogelijkheden van het weg-
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4 De nieuw met leem omstucte moerblak met diagonaal aangebrachte krassen ten behoeve van de
hechting van de stuclaag. Foto dr. Chr. Hellbrügge.

nemen van de diverse gebreken werd ook een discussie gevoerd over de
uitgangspunten voor deze restauratie. In grote lijnen bestond deze discussie uit de
volgende hoofdpunten: behoud en consolidatie, behoud en herstel/aanvulling, behoud
in een museale omgeving. Door deze discussie heen speelde ook de discussie over
de mate van reversibiliteit van de te plegen technische ingrepen.
Aanvankelijk leek een reddingsoperatie te bestaan uit het afnemen van het leemstuc
en consolidatie in een museale opstelling. Aan de hand van het technisch rapport van
Lode De Clercq gingen al snel de gedachten uit naar consolidatie en restauratie ter
plaatse. Op die manier kon het plafond op zijn originele plaats worden behouden.
Dit genoot ondanks alle te nemen technische en financiële hobbels de voorkeur.
De voorkeur om het plafond op deze plaats te handhaven leidde tot een beslissing
om eerst een proefrestauratie uit voeren. De resultaten van de proefrestauratie en de
effecten na circa een jaar konden op deze wijze ook worden ingebracht in de
uiteindelijke restauratie.

Consolidatie bestaande toestand
Een belangrijk deel van het leemstucplafond had nauwelijks meer enige samenhang.
Het risico was groot dat tijdens de restauratie van de Berckepoort delen van het
plafond naar beneden zouden komen. Door het plafond in te pakken kon dit worden
voorkomen. Bovendien gaf de commissie de voorkeur aan om pas aan het einde van
de restauratieperiode het plafond aan te pakken. Op die manier kon worden voorkomen
dat een deel van de restauratie over gedaan zou moeten worden.
De tijdelijke bescherming bestond uit een opgelijmde laag van Japans papier en
stroken katoengaas. Het Japans papier werd op de ondergrond gelijmd met een
amidonoplossing van 4%. Daarna werd het katoengaas in stroken op het papier
verlijmd met een tylose MH 300. Voor verdere ondersteuning van de loszittende
delen werden messing schroefjes met een triplex volgplaat door het plafond geschroefd
in de houten constructie. Daaroverheen werden weer banen katoengaas aangebracht.
Het verwijderen van deze steunlaag kon eenvoudig met wat warm water.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Instandhouding

Consolidatie en versterking van de leemlaag
Het verpoederen van de leemlaag wordt met een impregnatie-behandeling teniet
gedaan. Uiteindelijk bleek dat een 5% oplossing van Plexigum P 26 in white-spirit
(butylmethacrylaat) het beste resultaat in versteviging en elasticiteit gaf. Om
insectenvraat in de wilgentenen tegen te gaan werd een kleine hoeveelheid permethrine
(type 25/75) toegevoegd.

Opvullen ruimten tussen leemlaag en houten drager en leemlaag en stuclaag
Om deze ruimten op te kunnen vullen en op die manier weer een samenhangend
geheel van leemen stuclaag te krijgen dient de vulstof aan nogal wat eisen te moeten
voldoen: aanhechting, plasticiteit, elasticiteit, conserverend, toxiciteit, levensduur.
De effecten van verschillende injectiematerialen zijn in enkele proefopstellingen
beoordeeld. In alle geval-
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len was het hoofdbestanddeel leem. Voor de lijmkracht is polyvinylacetaat ofwel
een hoogwaardig acrylaat aan de emulsie toegevoegd. Voor de uitharding en hardend
bindmiddel een hydraulische kalk; voor de vloeibaarheid en de indringing in vervuilde
scheuren een weinig natriumgluconaat. De meest stabiele en toch vloeibare
injectiecoulis werd bereikt met een Limburgse leem (bruine leem) in combinatie met
een hydraulische kalk of een Ledan injectiemortel.9.
Voor de aanvulling van het plafond wordt aanbevolen door het leem een kleine
dosis schelpkalk, maximaal 10%, toe te voegen en voldoende vezelmateriaal in de
vorm van strohaksel en vlasstengels. De stuclaag ook op basis van een schelpkalk
met een klein percentage grof gemalen krijt en de nodige toevoeging van haarvezels;
het liefste wit gewassen kalfshaar.
De resultaten in de proefopstellingen waren goed. De barsten waren goed verzadigd
en de krimp was verwaarloosbaar. De leemlaag was nog wel erg vochtig. Het leek
wenselijk om ook een schimmelwerend product aan de injectiecoulis toe te voegen.

Fixaties
Naast deze opvulproeven zijn ook proeven gedaan met fixaties. Op regelmatige
afstanden, om de 40 mm zijn de stuc- en leemlaag met een kleine boor doorboord.
Licht ingedikte Plextol (acrylharsemulsie) werd in deze boorgaatjes geïnjecteerd.
Na verzadiging werd in elk boorgat een tengeltje bamboe ingebracht. Het gaatje werd
vervolgens gedicht met een specie op basis van kalk en gips. Drie weken na
aanbrenging bleek bij analyse dat de hechting van Plextol met bamboe in het hout
goed was, in de leemlaag zeer gering en in de stuclaag een fractie beter. Als hoofdoptie
viel deze oplossing zodoende technisch af.

Vrijleggen
Het vrijleggen van het stucplafond, het ontdoen van het plafond van de overtollige
witsellagen blijft een zeer arbeidsintensieve restauratieactiviteit. Alle experimenten
met lijm-strappo techniek, ultrasoon- en lasertechniek en dergelijke leidden geen
van alle tot bevredigende resultaten. Dit hield in dat slechts de klassieke mechanische
vrijlegging met scalpel uitkomst kon bieden. Met een gemiddelde snelheid van 2 tot
3 vierkante decimeter per uur voor het vlakke werk en minimaal twee uur voor het
vrijleggen van 1 vierkante decimeter ornamentaal werk, blijkt dat in deze fase van
de restauratie circa 1.500 uur aan arbeid nodig is. Daarmee was dit onderdeel het
meest kostbare en tijdrovende van de hele restauratie. Uitgesmeerd over de levensduur
van het stucplafond een gemiddeld schoonmaakonderhoud van nog geen 4 uur per
jaar.

Proefrestauratie
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Uit binnen- en buitenland worden een vijftal restauratoren gevraagd offerte voor de
proefrestauratie in te dienen. Uiteindelijk zijn het twee Belgische en één Duits bureau
die een offerte indienen. Op basis van referenties, plan van aanpak en prijs wordt
Louis Dekoninck uit Gent België uitgenodigd de proefrestauratie uit te voeren.
De periode waarin de proefrestauratie plaatsvond, oktober 1995-januari 1996, was
zeer ongunstig. Een koude en zeer vochtige periode heeft de restaurateur duidelijk
parten gespeeld.
Om de holten te kunnen injecteren werden glasfiberstaven met plaatjes tegen het
plafond gedrukt. Op die manier werd het plafond tijdens de proefrestauratie
ondersteund.
Het plafond werd buiten het stuk van de proefrestauratie ontstoft en beplakt met
een laagje japans papier (15 gr/m2). De lijm was een mengsel van zetmeel en rijst.
Daaroverheen strooksgewijze lagen katoengaas dat verlijmd werd met een tylose
MH 300 oplossing van 4% in water. Om de kritische zones extra te zekeren werden
dunne latjes gemonteerd. De ruimten tussen de latjes en het plafond werden opgevuld
met zelflijmende rubberen blokjes.
Consolidatie van het leem en het stuc werd uitgevoerd conform het voorstel van
Lode De Clercq. Toch bleek dat na uitharding van de leemcoulis onvoldoende
coherentie en stevigheid was ontstaan zodat het noodzakelijk om de zwakke zone's
te voorzien van een aanvullende plextolinjectie.
Het verwijderen van de oude kalk- en lijmlagen, 18 in totaal gebeurde met een
scalpel. De oorspronkelijke stuclaag kon slechts door licht bevochtigen zichtbaar
worden gemaakt. De ornamenten werden geheel vrijgelegd; op het vlakke werk
bleven ongeveer drie lagen achter.
Ten behoeve van de restauratiecommissie zijn verschillende proeven genomen
met het aanvullen van de ontbrekende ornamenten. Geëxperimenteerd is met een
kunststofmal om het diepreliëf weer in de natte kalklaag aan te brengen. De resultaten
waren ondanks de vele inspanning van de restauratoren niet bevredigend. Ook zijn
afgietsels gemaakt die vervolgens in het plafond werden gemonteerd. En tenslotte
zijn enkele trompe-l'oeil schilderingen aangebracht van de ornamenten. De keus viel
uiteindelijk op het monteren van afgietsels in het plafond. Dit levert enerzijds het
beste driedimensionale beeld met scha-
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5 Het vrijgelegde jaartal 1562 in het midden van het balkvak aan de buitengevel. Foto dr. Chr.
Hellbrügge.

duwwerking van een geornamenteerd stucplafond op en anderzijds is dit minder
kwetsbaar bij overschilderingen dan de trompe-l'oeil schilderingen.

Restauratie
De restauratie van het plafond is uitgevoerd door het atelier van restauratiestucadoor
dr. Christoph Hellbrügge uit Ascheberg Duitsland.10. De omvang van zijn atelier in
combinatie met zijn ervaring op dit specifieke restauratiegebied gaven uiteindelijk
de doorslag in de keuze.
De evaluatie van de proefrestauratie heeft de volgende bijstellingen opgeleverd
in het restauratieproces. Het plafond wordt niet vrijgelegd tot op de eerste afwerklaag.
De eerste vier tot vijf aangebrachte afwerklagen blijven gehandhaafd voor het vlakke
werk. Naar de ornamenten toe wordt een niet zichtbare overgang gecreëerd naar het
oorspronkelijke stucwerk.
Aanvullend onderzoek naar de optimale samenstelling van de leemcoulis wees uit
dat de volgende receptuur het beste was: een leem-zand mortel. De mortel bestaat
uit 1 volumedeel leem (gemalen leem met korrelgrootte 0-0,5 mm), 1 volumedeel
water met een toevoeging van 1% natriumgluconaat (verhoging van de
vloeieigenschappen) en 1 volumedeel kwartszand.11. Door de toevoeging van het
zand bleef de krimp van de leem beperkt. De leemcoulis werd met behulp van een
kitspuit in de holten gespoten. Op de plaatsen die moeilijk bereikbaar waren werden
spuitmondjes vastgezet in de stuclaag en werd op die manier onder lage druk de
leemcoulis ingebracht. Tijdens deze operatie werd het stucwerk gesteund en
gestempeld om de druk te kunnen weerstaan. Het eeuwenoude stof werd voorafgaand
aan het inbrengen van de leemcoulis met stoom zoveel mogelijk vastgezet op de
ondergrond. Hierdoor werd de hydrofobe werking van het stof tot een minimum
beperkt en de kleefkracht van de leemcoulis gemaximaliseerd.
De extra dookjes die door Crèvecoeur - bamboe - en Dekoninck - bezemharen waren ingebracht, bleken slechts over een zeer korte afstand enig effect te hebben.
Om deze aanvullende fixatietechniek effectief toe te passen op het hele plafond zou
het plafond op zeer grote schaal moeten worden doorboord. Besloten werd om deze
fixatietechniek niet verder toe te passen.
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Om voldoende verband in het gebarsten stucwerk te krijgen wordt waar nodig op
het vlakke werk een polyestervlies K 30 opgelijmd. Dit vlies heeft een dikte van
circa 0,1 mm (30 gr/m2).
De scheuren in het stucwerk werden vrijgelegd, met stoom gereinigd en met een
dun aangemaakte cellulosehoudende vulstof opgevuld. Aan deze cellulose wordt aan
het aanmaakwater 5% Primal AC 33 toegevoegd. Vervolgens wordt het vlies
opgebracht en met dezelfde cellulose gefixeerd.
Het vrijleggen van de ornamenten gebeurt mechanisch met een scalpel die met
beide handen in bedwang wordt gehouden. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van
een vergrootglas. Een nabehandeling om de laatste restjes verf te verwijderen gebeurde
voor een deel met microzand (50 m, 1,5 bar, natronglas) en voor een deel met een
glasstift.
Conserverende maatregelen werden genomen voor het aanwezige houtwerk tegen
insecten en schimmels en voor het aanwezige ijzerwerk tegen roest.
Voor het aanvullende, nieuw te maken werk is gekozen om dit in een vergelijkbare
materiaalopbouw te doen. Dit levert uiteindelijk het beste resultaat op in
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het totale fysische gedrag van het stucplafond. De leemlaag is een menging van
Lehmoberputz en Unterputz van de firma Claytec in een verhouding van 1:1. De
leem werd aangebracht in een laag van 10 tot 15 mm dik op een ondergrond waarop
tweejarige wilgentenen waren geschroefd met rvs-schroeven. De holten tussen moeren kinderbinten werden opgevuld met heraklith. Daaroverheen werd een kunststofgaas
aangebracht. Zodoende werd voorkomen dat de daarop aangebrachte leemlaag zou
gaan scheuren in de aanhechtingsvlakken.
De leemlaag werd diagonaal ingekrast om zo een betere hechting met de nieuw
aan te brengen stuclaag te krijgen. Vervolgens werd de leemlaag met een
kalkcaseïnemelk bestreken.12. De zuigkracht van de leem wordt zo verminderd. De
stuclaag bestaat uit een voorgemengd product van Claytec: een gebluste kalk gemengd
met fijn zand (korrelgrootte 0,2-0,4 mm) en gewassen kalfsharen. Om de kalk wat
fijnkorreliger te maken werd 2% fijn marmermeel aan de mortel toegevoegd.
Vervolgens werd het oppervlak waar nodig op de overgangen van oud naar nieuw
werk met ingeplakt polyestervlies versterkt. Daarna werd het oppervlak waar nodig
met zeer fijn schuurpapier, korrelgrootte 220, geslepen. Na droging van het gehele
plafond manifesteerde zich een ongewenst geschakeerd beeld met geelbruine vlekken.
Een behandeling met taptemelk had niet het gewenste effect. Onderzoek naar de
herkomst van de vlekken was niet eenduidig.13. De bruine materie vertoont een
hygroscopisch gedrag en een mobilisatie door water. Bij de proefrestauratie was geen
sprake geweest van geelbruine uitbloeiingen. De Clercq concludeert hieruit dat dit
fenomeen in directe relatie staat tot de niet afgenomen okerkleurige verflagen en
minder met de in de massa aanwezige oplosbare substantie. Besloten werd om met
een klassieke lijmverf aangemaakt op basis van cellulose het plafond in twee lagen
te schilderen; een eerste laag met een 30% waterverdunning en een tweede onverdunde
laag.14. Bij het goed tamponeren van de ornamenten behouden de ornamenten hun
scherpte.
De kleur die uiteindelijk is opgebracht is bewust een tint donkerder dan de
oorspronkelijke okerkleur in de veronderstelling dat zo ook de vlekken visueel zouden
worden onderdrukt. In plaats van NCS 1020-Y10R is gekozen voor NCS 2020-Y10R.
Hierdoor zijn de vlekken niet meer waarneembaar en heeft het plafond een egale
afwerking gekregen.

Restauratiecommissie
De uitgangspunten voor de restauratie van het leemstucplafond op de bel-etage zijn
in een restauratiecommissie tot stand gekomen.15. De toestand waarmee de
restauratiecommissie werd geconfronteerd was de volgende. Ruim 65%, circa 24 m2
van de in totaal 36 m2, van het leemstucplafond en 40 van de 54 stempelmotieven
en ornamenten, was nog aanwezig bij de (her)ontdekking van Glaudemans en Van
der Hoeve in 1993. Het stucwerk rondom de moerbalken was niet meer aanwezig.
De verschillende keuzes die uitvoering zijn besproken binnen de
restauratiecommissie zijn geweest:
1.
consolidatie van het plafond in de visuele staat waarin het verkeert
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2.

consolidatie en restauratie van het plafond en de verdwenen delen ‘neutraal’
invullen
3.
consolidatie en restauratie van het plafond en de verdwenen delen
reconstrueren

Op bovengenoemde uitgangspunten levert de commissie het volgende commentaar:

ad. 1:
De consolidatie van het plafond leidt tot een onbevredigend resultaat. De commissie
onderkent het bouw- en kunsthistorisch belang van dit plafond en vraagt zich af of
een consolidatie het voortbestaan van dit plafond ook voor de toekomst waarborgt.
Zij meent dat dit niet het geval is omdat de visuele staat waarin het verkeert weinig
kwaliteit in intrinsiek behoud zal geven.

ad. 2:
Een restauratie voor de fijnproever waarbij heel duidelijk de status quo wordt
vastgelegd. Technisch gezien een goede stap. Aan de andere kant blijft het bij het
bevriezen van een archeologische vondst. Dit leidt niet tot een zuiver renaissancebeeld;
voor de specialist niet direct een bezwaar maar voor een geïnteresseerd publiek
misschien toch wel een mager resultaat.

ad. 3:
Deze stap van restaureren gaat duidelijk verder. De vraag was of er voldoende kennis
was over de ornamentiek van het plafond om dit verantwoord te doen.
Voor zowel mogelijkheid 2 als 3 viel veel te zeggen. In de fase van de proefrestauratie
was nog niet geheel duidelijk welke omvang het decoratieprogramma had. Daarnaast
speelde een uitvoerige discussie over de aanpak van de moerbalken. De eiken
moerbalken waren onbehandeld met duidelijk waarneembare sporen van een
leemstuclaag. Bouwsporen in de muur lieten zien dat de moerbalken waren voorzien
van consoles. Over grootte en ornamentiek kon slechts gespeculeerd worden.
Onbehandeld in het zicht laten van de moerbalken zou afbreuk doen aan
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de visuele beleving van het plafond. De commissie vond het belangrijk om van het
leemstucplafond weer visueel een geheel te maken. In een combinatie met een
technische voorkeur werd besloten om de moerbalken niet bij te werken en te
schilderen maar ook van een leemstuclaag te voorzien. Slechts een vellingkant werd
uiteindelijk als aanvullende ‘versiering’ aangebracht.

Uiteindelijke aanpak
Gekozen werd voor een voortschrijdende aanpak voor het plafond. Eerst zien wat
bij het schoonmaken en vrijleggen vrijkomt en vervolgens besluiten wat een volgende
stap kan zijn.
Naarmate het plafond tijdens de restauratie ontdaan werd van zijn witsel- en
verflagen werd duidelijk wat nog resteerde van de oorspronkelijke decoraties en wat
ontbrak. Op grond van de kennis op dat moment en voorstellen die door de
restaurateur werden gedaan, mede op grond van zijn ervaringen, werd besloten het
stucplafond zo volledig mogelijk aan te vullen. Al deze aanvullingen zijn gietstukken
geworden. Voor wat betreft het diepreliëf zijn deze aanvullingen ook in de toekomst
te herkennen. Voor de aanvullingen van het hoogreliëf wordt verwezen naar de
documentatie van deze restauratie. Uit deze documentatie is bijgevoegde tekening
van groot belang. Hierop is te zien wat aan vlak werk is bijgemaakt en wat aan
ornamentiek is gereconstrueerd.

Conclusie
Het verslag laat zien dat langs de weg van bouwkundige en bouwhistorische analyse
het belang van het behoud van het plafond kon worden aangetoond. Aan de hand
van voorstellen voor technische ingrepen, proefrestauratie en bijstelling van de
voorstellen op grond daarvan kon een aanpak worden gevonden met een uiteindelijk
restauratieresultaat dat respect afdwingt bij de opdrachtgever de gemeente Dordrecht.
Het avontuur waar aan begonnen werd in 1993 is geslaagd voltooid in 1998. De
zorgvuldigheid waarmee het restauratorenteam is samengesteld en de professionele
wijze waarop ieder zijn eigen vakkennis in voorbereiding en begeleiding heeft kunnen
inbrengen getuigt van goed opdrachtgeversschap.
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Hekendorp 40
Herculaneum 183
Hernen 137, 139, 141
's-Hertogenbosch 70, 74, 112, 118, 131, 166, 177-182
Heusden 61
Hillegom 144
Hilversum 53, 131, 191-193, 208-212
Hoek van Holland 127
Höxter 234
Holland 49, 54, 67
Hollandse Waterlinie 49, 58
Hoogeveense Vaart 67, 69
Hoorn 67
Houthem St.-Gerlach 29
Huis ten Bosch, paleis 107, 196
IJssellinie 50
Julianakanaal 68
Kagerplassen 38, 39
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Kampen 47, 185, 187, 188
Kanaal Wessem-Nederweert 68
Kennemerland 27
Kinderdijk 40, 52, 53
Kleef 137
Kockengen 35-37
Koudekerk aan de Rijn 21
Leeuwarden 130, 132, 187
Leiden 32, 65, 70, 116, 117, 185-187
Leidschendam 40
Leidsche Rijn 66
Lek 66
Lemgo 234
Lemmer 53
Lisse 144
Ljubljana 56
Loo, paleis Het 28, 29, 32
Maagdenburg 126
Maas 67
Maastricht 131, 188
Maas-Waalkanaal 68
Menkemaborg 28, 29
Middachten 27, 139, 141
Muiden 49
Muiderslot 28
Naarden 7, 56-63, 194, 195
Naardermeer 42, 60
Nederhemert 137-139
Neercanne 29
Neerijnen 44, 46, 47
Nieuwe Hollandse Waterlinie 7, 49-55, 65, 66, 72, 202
Nieuwpoort 49
Nijmegen 131
Noord-Brabant 18, 22, 49
Noordeinde, paleis 117
Noord-Holland 38, 50, 676
Noord-Hollands Kanaal 67
Noordoostpolder 51-53
Noord Willemskanaal 68
Nunspeet 131
Oosthuizen 87
Opsterlandse Compagnonsvaart 67
Ossendrecht 131
Oud-Alblas 19
Oude Rijn 68
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Overijssel 68
Polle 234
Pompeji 183
Praag 56
Purmerend 67
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Randmeren 60
Randstad 40, 49, 74
Rhijnauwen 52
Rijn 48, 66, 67
Rijnhuizen, kasteel 234
Rijswijk (Gld.) 47
Roden 90-93
Roermond 131, 135
Rosendael 28, 137, 139-141
Rotte 40, 41
Rotterdam 53, 68, 89, 118, 119, 123-127, 185, 187, 197
Sassenheim 144, 145
Scheveningen 211
Schoonhoven 49
Slangenburg 143
Sonsbeek 32
Spaarndam 12, 40
Stelling van Amsterdam 12, 49-53, 66
Stichtse Lustwarande 66
Stroe 131
Sypesteyn, kasteel 27
Ter Apel 28
Teteringen 118
Tiel 46, 47
Tilburg 17, 19, 134
Trier 180
Twickel 28, 139
Utrecht, provincie 36-38, 50, 66
Utrecht, stad 49, 53, 66, 70, 118, 119, 130, 131, 187
Utrechtse Heuvelrug 36, 51
Valkenburg 188, 189
Vecht 27, 66
Vechtoever 33
Veere 71
Velsen 50, 53
Veluwe 128
Venlo 130, 187
Verona 56
Verwolde 137, 139, 141
Vézelay 179
Vlissingen 51
Vondelpark 30
Voorhout 144, 145, 149
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Voorst 46
Voorst, De 137, 138
Vught 131
Waardenburg 44, 46, 48
Waardenburg, kasteel 137-139
Waddenzee 36
Warmenhuizen 203, 214-220
Wassenaar 144
Weldam 27, 28
Wiersse, De 29
Wijenburg 137
Winschoterdiep 67
Woerden 68
Wormer 146
Zeist 28
Zevenhuizen 40, 41
Zoetermeer 43
Zorgvliet 28
Zuidbroek 91
Zuid-Holland 36, 38, 50
Zuidlaren 131, 134
Zuid Willemsvaart 67
Zwolle 114, 187
Zypendaal 139, 141
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De auteurs
Asbeck, mr J.D. van is sinds 1980 werkzaam bij de RDMZ, eerst als jurist en sinds
enige jaren deel uitmakend van het Stafbureau Beleidszaken.
Bierens de Haan, dr J.C. (1954), studeerde kunstgeschiedenis te Leiden en is sinds
1981 verbonden aan de stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem,
eerst als conservator, thans als adjunct-directeur kastelen en collecties. Publiceerde
over bezittingen van deze stichting, onder andere dissertatie over Rosendael (1994).
Bommel, ing. A.J. is werkzaam als architect-adviseur restauratie bij het Bureau van
de Rijksbouwmeester (Rijksgebouwendienst 's-Gravenhage). Sinds de inspectie in
1986 is hij nauw betrokken bij de werkzaamheden aan het monument.
Boom, ir P. van der studeerde in 1988 af aan de faculteit Technische Natuurkunde
van de Universiteit van Delft en is sindsdien actief als akoestisch adviseur. Na wat
professionele omzwervingen is hij vanaf 1995 directeur van Akoestisch Adviesbureau
Van der Boom te Zutphen (als familiebedrijf opgericht in 1971), waar hij onder meer
zaalakoestische projecten onder zijn hoede heeft. (Orgel-)muziek beoefenen is één
van zijn passies.
Brinkman, dr P.W.F., studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en was later bij die
universiteit wetenschappelijk medewerker. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Het
geheim van Van Eyck’ (over historische schildertechnieken) en werkt momenteel
bij de RDMZ als coördinator kennismanagement.
Dun, ir P van (1936) is sinds 1965 werkzaam bij de RDMZ, eerst als rayonarchitect,
later als districtshoofd en maakt thans deel uit van de Stafdienst Beleidszaken, waar
hij zich vooral met planologische monumentenzorg bezig houdt.
Finaly, drs I. (1965) is architectuurhistorica en geregistreerd technologisch ontwerper
voor de bouw. Sinds 1996 werkzaam bij de RDMZ als seniorconsulent, sector
regioservice.
Freling, dr ir W.V.J. is als restauratie-architect in 1982 afgestudeerd aan de
Technische Universiteit Delft. Daarna als adviseur in initiatieffasen en
ontwikkelingsfasen van bouwprojecten werkzaam op verschillende architecten- en
adviesbureaus. Verrichtte vanaf het midden van de jaren tachtig regelmatig onderzoek
aan oud geornamenteerd stucwerk in Nederland. In 1993 heeft dit geleid tot een
dissertatie over het stucwerk in het Nederlandse woonhuis. Is mede-inititatiefnemer
in de oprichting van de NV Stadsherstel Breda en was parttime directeur tot midden
1998. Thans werkzaam bij een vastgoed-ontwikkelaar en belegger en onder andere
bezig met herontwikkeling van bestaand onroerend goed waaronder ook enkele
monumenten.
Haakma Wagenaar, drs W. (1938) is sinds 1963 in de weer met muurschilderingen
en monumenten (tot 1996 deels voor het Centraal Laboratorium van weleer), volgde
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opleidingen in Rome en studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam met specialisatie architectuur en bijvak restauratie in Delft, leidde onder
andere de restauratie van de muurschilderingen in de kerken van Zaltbommel,
Deventer (Lebuinus) en Westbroek, de kas van het koororgel in Alkmaar en schreef
over die objecten. Is op het moment met vele anderen opgeslokt door de
Oranjezaal-in-restauratie (Huis Ten Bosch).
Hof, drs J.C van 't (1965) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden met als specialisatie
17de-eeuwse schilderkunst. Hij publiceerde onder andere over Baarn en Veenendaal
en werkte mee aan cultuurhistorische verkenningen over Zuid-Holland en Oosterhout.
Verder was hij onder meer werkzaam bij de afdeling stedenbouw van de gemeente
Ede. Tegenwoordig is hij senior consulent architectuurhistorie bij de RDMZ.
Hunen, ir M. van (1969) studeerde aan de Technische Universiteit Delft;
Materiaalkunde (met als specialisatie: corrosie). Is sinds 1997 werkzaam bij de
RDMZ, afdeling Instandhoudingstechnologie, als coördinator instandhouding.
Jansen, F.J. (1946) werkt sinds 1973 bij de RDMZ. Gedurende de laatste 12 jaar is
hij intensief betrokken geweest bij 45 rivierdijkversterkingsprojecten (totaal ongeveer
600 km) in Overijssel en Gelderland.
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Jong, drs R. de (1944) is sedert 1969 werkzaam bij de RDMZ, vanaf 1972 als Hoofd
van de Kunsthistorische Afdeling, later van de Afdeling Historie, maakt thans deel
uit van de Stafdienst Beleidszaken. Bereidt onder meer als coördinator vanwege de
RDMZ voor Nederland nominaties voor de Lijst van het Werelderfgoed van de
UNESCO voor. Is voorzitter van het International Committee of Historic Gardens
and Cultural Landscapes, ICOMOS-IFLA. Treedt als gastdocent op in binnen- en
buitenland. Voor de UNESCO en ICOMOS verricht hij regelmatig missies naar
diverse landen over het werelderfgoed.
Keunen, G.H. (1947) studeerde weg- en waterbouwkunde aan de Hogere Technische
School te Utrecht. Sinds 1970 werkzaam bij de RDMZ op het gebied van molens,
molenbehoud en waterstaat. Van zijn hand verschenen diverse publicaties op dit
gebied.
Koek, ir R. is stedebouwkundige, partner bij CH & Partners stedebouw en landschap
Den Haag. Stedebouwkundig adviseur Rijksbouwmeester sinds 1993. Docent aan
diverse architectuuropleidingen. CH & Partners is sinds 1997 als ontwerper en
adviseur bij het beheerplan van de vesting Naarden betrokken. Daarnaast werkt het
bureau vooral aan opdrachten voor revitalisering van bestaand stedelijk gebied.
Koldeweij, dr E.F. (1959) is sinds 1997 bij de RDMZ werkzaam als coördinator
interieurs.
Kuipers, dr M.C. (1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie te Leiden en
werkt sinds 1977 bij de RDMZ, met name voor de inventarisatie, waardestelling en
selectie van het jonge erfgoed; zij heeft op dit gebied - waaronder ook de
industrialisering van het bouwproces en de woningbouw - vele publicaties op haar
naam staan in binnen- en buitenland; in 1987 promoveerde zij op het proefschrift
Bouwen in beton, experimenten in de volkshuisvesting voor 1940 aan de
rijksuniversiteit te Groningen.
Nannen, drs A.-M. studeerde Kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Haar afstudeerscriptie ging nader in op drie naoorlogse woonwijken in
Emmen en de herstructureringsplannen van de gemeente Emmen. In 1998 was zij
parttime werkzaam bij het Nederlands Architectuurinstituut, zij hield zich daar bezig
met inventarisatie en selectie van naoorlogse archieven van architecten en
stedenbouwkundigen. Daarnaast werkte zij in 1998 voor de RDMZ als
Projectmedewerker Wederopbouw, in deze functie is zij momenteel nog steeds
werkzaam bij de RDMZ.
Nijhof, drs P. (1950) is sociaal-geograaf-planoloog. Werkte van 1973 tot 1986 bij
het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)
en sindsdien in verschillende functies bij de RDMZ, sinds 1997 als Coördinator
Industrieel Erfgoed en Wederopbouw. Verbond zijn naam aan tientallen publicaties
over molens, industrieel erfgoed en reclamegeschiedenis.
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Oomens, W.H.M. werkt zo'n twintig jaar bij de gemeente Breda. Via de beeldende
kunst belandde hij bij de monumentenzorg. Tegenwoordig is hij secretaris van de
commissie Welstand, Architectuur en Monumenten.
Polman, ir M.G. (1962) studeerde bouwkunde aan de T.U. Delft, leerde voor
meesterschilder en deed een vervolgopleiding aan het Restauratieatelier Limburg
voor de studie van verflagen. Heeft sinds 1995 een bureau voor kleuronderzoek van
gebouwen en is sinds 1997 verbonden aan de RDMZ als kleurdeskundige.
Specialiseert zich in onderzoek aan gebouwen van het Nieuwe Bouwen.
Rooden, M.W.J. van (1939) volgde meerdere bouwkundige opleidingen, is
bouwkundig opzichter-tekenaar B.N.A. Was werkzaam binnen verschillende
aannemersbedrijven en architectenbureaus zowel in de nieuwbouw als in de
restauratie. Is sinds 1978 verbonden aan de RDMZ in verschillende functies,
tegenwoordig als coördinator instandhouding.
Schulte, ing. E. (1944) is architect. Opleiding HTS Bouwkunde en Academie van
Bouwkunst (AvB). Werkte op architectenbureau's en als zelfstandig architect. Vanaf
1976 verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven, deed onderzoek
op het gebied van de industriële archeologie en herbestemming van gebouwen, sinds
1987 op het gebied van (herbestemming van) het industrieel erfgoed. Thans parttime
werkzaam als Universitair Docent aan de TU Eindhoven, bestuurslid van de Stichting
Herbestemming Industrieel Erfgoed en adviseur van de RDMZ (Coördinatiepunt
Industrieel Erfgoed). Medeauteur van diverse publicaties over genoemde onderwerpen.
Straten, R.W. van studeerde orgel en klavecimbel aan het Stedelijk Conservatorium
te Arnhem waar hij voor beide studierichtingen het diploma uitvoerend musicus
behaalde. Als docent was hij ruim 19 jaar werkzaam aan de muziekschool van Hengelo
(O.). Daarnaast was hij tevens werkzaam als gecommitteerde voor orgelzaken voor
de Ned. Hervormde Kerk te Leidschendam. Hij is vanaf 1993 deskundige voor orgels,
klokken en uurwerken bij de RDMZ.
Tolboom, H.J. heeft in 1993 steenhouwersopleiding afgerond, in 1994 doctoraal
examen kunstgeschiedenis behaald aan de RUU. Sindsdien werkzaam als kleine
zelfstandige in de restauratie als steenhouwer, beeldhouwer, kunsthistoricus, tekenaar
en adviseur. Op het moment in opdracht van Natuursteenadviesbureau Schellevis
bezig met het maken van de tekeningen voor de restauratie van de gerfkamer van de
St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.
Verweij, E.F.B.M. (1963) heeft gestudeerd aan de Akademie voor Industriële
Vormgeving (Eindhoven) en is afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten afd. Museologie (Leiden 1990) en aan de opleiding tot restaurator van
historische binnenruimten bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg (Maastricht
1998) en is momenteel werkzaam als restaurator bij het Oranjezaalproject in Den
Haag.
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Verweij, drs M.S. studeerde na vervulling van de militaire dienstplicht
kunstgeschiedenis, klassieke archeologie en Italiaans aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Sinds 1 januari 1986 werkt hij bij de RDMZ.
Weeren, prof. ir C. van studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit
Delft. Werkte ruim 25 jaar als adviseur draagconstructies bij de Rijksgebouwendienst.
Daarbij heeft hij het constructief advies verzorgd bij vele bouwprojecten, waaronder
een groot aantal restauraties en renovaties. Voorbeelden van het laatste zijn de paleizen
Het Loo en Noordeinde, het Mauritshuis, het Boerhavemuseum Leiden, de
Rijksarchieven in Maastricht en Den Bosch en de Trompenburg in 's-Graveland.
Voor de RDMZ bracht hij in zo'n 50 gevallen een advies uit over de gewenste
(constructieve) aanpak van restauraties. Sinds 1996 is hij werkzaam als hoogleraar
Ontwerpen van Draagconstructies aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft. Daarnaast is hij nog adviseur bij de Rijksgebouwendienst en heeft
hij een eigen adviespraktijk.
Westgeest, ir W.F. (1959), heeft een opleiding genoten als natuurkundig ingenieur
aan de TU-Delft. Praktijkervaring is opgedaan bij een architectenbureau, TNO-NPD
en een geveladviesbureau. Sinds de oprichting in 1991 is hij raadgevend ingenieur
bij Van Zanten raadgevende ingenieurs B.V. te Den Haag. Als specialistisch adviseur
in de vakgebieden bouwfysica en bouwtechniek houdt hij zich onder andere bezig
met diverse (jonge) monumenten, waaronder die van de foto's bij dit artikel. Techniek
en kennis van nieuwbouw wordt binnen het bureau met profijt ingezet bij de
advisering van restauratie en instandhouding van (functionele) monumenten.
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