Nederlandse
Vereniging van
Monumentenzorgers

nieuws 1
2014

Mededelingen

COLOFON
De Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMz)
werd opgericht op 10 oktober 1980.
Doelstelling van de NVMz iS:
a. de contacten tussen de leden te bevorderen
b. de kennis met betrekking tot het gehele terrein van de
monumentenzorg te verbreden en daarmee het behoud
van het cultuurhistorische erfgoed te waarborgen.
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Algemene Ledenvergadering & studiedag

Algemene ledenvergadering &
studiedag Zwolle 2 oktober jl.

Nu de zomer goed op gang is ligt het NVMz Nieuws voor u.

Na een enthousiaste ontvangst door wethouder Monumentenzorg Gerrit Piek in de
monumentale Statenzaal, werd inhoudelijk
verder ingegaan op 50 jaar gemeentelijke
monumentenzorg in Zwolle door Henry
Kranenborg, op de Statenzaal en een introductie op de te bezoeken locaties door Johan
Teunis. Bert Jonker belichtte vervolgens het
kleuronderzoek in de gemeente Zwolle en
daarmee de goed onderbouwde ontwikkeling
in de richting van meer diversiteit en kleur in
de historische stad.
De nieuwe NVMz-voorzitter, burgemeester
Roland van Schelven uit Culemborg, kon
helaas niet aanwezig zijn i.v.m. een knieoperatie. Penningmeester en vice-voorzitter
Martin van Bleek leidde de aanwezige leden
door de jaarstukken die, met dank aan de
kascommissie (M.J. de Zeeuw), konden
worden vastgesteld tijdens de korte algemene ledenvergadering.
Dat monumentenzorg in Zwolle niet alleen
een ‘papieren tijger’ is bleek bij de wandeling door de prachtige binnenstad, met het
bezoek aan 4 spraakmakende projecten.
De recente uitbreiding van museum de
Fundatie van Bierman Henket Architecten
leverde verrassend weinig discussie op onder
de aanwezige monumentenzorgers. Door
de zorgvuldigheid waarmee de wolk op het
dak is vormgegeven en gedetailleerd, met
de op maat gemaakte terracotta-elementen
hier doel je waarschijnlijk op de keramische
tegels, heeft deze eigentijdse toevoeging een
harmonieuze metamorfose van het voormalige gerechtsgebouw opgeleverd.
Zorgvuldigheid en creativiteit vormden ook
de sleutel tot de restauratie en herbestemming van de voormalige gevangenis, bekend
als ’t Spinhuis. Architect Maarten Fritz
lichtte de bijzondere samenwerking toe met
Jonnie en Therèse Boer, die hier o.a. Librije’s
Hotel en het restaurant Librije’s Zusje huisvestten. Daarbij is Fritz erin geslaagd om de
kracht en de bijzondere elementen van het
robuuste historische gevangeniscomplex te
behouden en de nieuwe functies hier schijnbaar ‘naadloos’ in te passen.
Een vroeg voorbeeld van herbestemming
vormt Het Vrouwenhuis van Aleida Greve,
een bijzonder museum in het hart van Zwolle.
Aleida Greve (1670-1742) bepaalde bij

We beginnen dit nummer met een terugblik op de algemene
ledenvergadering en studiedag in Zwolle op 2 oktober jl.,
waarbij een aantal spraakmakende projecten werd bezocht.
Ook vindt u een verslag van de recente studiemiddag in het
Scheepvaartmuseum op 21 februari jl., waar Liesbeth van
de Pol een enthousiaste rondleiding verzorgde. We hebben
voor u een nieuwe rubriek gemaakt: de WWW, met een
toelichting op handige websites voor monumentenzorgers.
Ook kijken we kort terug op een fringe-meeting voor kleinere
monumentgemeenten tijdens het Nationaal Monumentencongres
en het symposium ‘Behoud van Binnen’ eind vorig jaar. Gert-Jan
Luijendijk bespreekt de studiemiddag aan het begin van dit
jaar over het nieuw geopende Rijksmuseum, en geeft daarbij
een terugblik op het intensieve project. Daarnaast staan we

Website
www.nvmz.nl

middelen? U leest het in dit nummer van het NVMz Nieuws.
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artikel geschreven over de herwaardering van wederopbouw

stil bij de BNG Bank Erfgoedprijs 2013, die werd uitgereikt aan
de gemeente Kampen. Wat maakt hun aanpak tot een goed
voorbeeld voor andere gemeenten en erfgoedinstellingen,
die allemaal te maken hebben met teruglopende financiële
Architectuurhistorica Victorien Koningsberger heeft een mooi
periode, in het bijzonder de architectuur van Amsterdam-West.
Victorien is onder andere werkzaam bij het (bezoekwaardige)
Van Eesterenmuseum. Na een boekentip hebben we ook voor
u een uitgebreid artikel over de restauratie van de toren van de
Nieuwe Kerk – de Lieven de Key toren – in Haarlem. We wensen
u weer veel leesplezier toe!
AGENDA
TNO studiedag en studiebijeenkomst
met algemene ledenvergadering Leiden
Op 3 december zal in Delft de jaarlijkse TNO-NVMz studiedag
plaatsvinden met als thema ‘Technisch goed bedoeld, restauratie
kwaliteit gehaald?’ Meer nieuws binnenkort op de website.

Toezending van het NVMz-Nieuws geschiedt aan leden van
de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers en aan
abonnees. De leden van de vereniging ontvangen tevens
korting bij studiedagen e.d. Een afzonderlijk abonnement op
het NVMz-Nieuws is in principe bedoeld voor organisaties en
instellingen die geen lid van de vereniging kunnen worden.

Op 24 oktober vindt de jaarlijkse studiebijeenkomst over het
gemeentelijk monumentenbeleid plaats in Leiden. De gemeente
Leiden heeft een zeer actief erfgoedbeleid. Reden voor de NVMz
om een bezoek te brengen aan deze monumentale stad en te leren
van hun werkwijze!

Kosten lidmaatschap NVMz
€ 24,00 per jaar / € 20,00 voor studenten
Abonnement NVMz-Nieuws: € 16,00 per jaar

OPROEP AAN LEDEN
Omdat wij u ook graag via de digitale weg willen informeren over
actualiteiten en bijeenkomsten van het NVMz, vragen wij u om een
mailtje met uw naam te sturen naar: secretariaat@nvmz.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Ontwerp
www.studio026.nl | Arnhem
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Postadres secretariaat
Pieter Kiesstraat 76
2013 BK Haarlem
telefoon: 023 - 542 21 33
secretariaat@nvmz.nl
IBAN: 47INGB0001687071

Afbeeldingen
Omslag: Scheepvaartmuseum, foto H. Hoogeveen
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Op woensdag 2 oktober 2013 was de
NVMz te gast bij de gemeente Zwolle
voor een studiedag en de algemene
ledenvergadering.

^
Museum De Fundatie

testament dat na haar dood haar prachtige
huis tot een hofje voor bejaarde dames moest
worden bestemd. De benedenverdieping
heeft nu een museale functie en is voor het
publiek opengesteld.
De Erfgoedprijs, een gezamenlijke prijs van
de gemeentes Zwolle en Kampen ging dit
jaar naar de heer W. Waanders. Waanders
transformeerde de Broerenkerk tot een
boekhandel met grand café. Deze combinatie blijkt een enorme publiekstrekker, wat
ongetwijfeld te danken is aan de historische
omgeving met de subtiele architectonische
invullingen daarin. Door alleen de zijbeuken
deels te voorzien van insteekverdiepingen
kon de ruimtelijkheid van de sfeervolle kerk
worden behouden.
De afsluiting van deze -in alle opzichten
zonnige- studiedag, vond plaats in de Sassenpoort, waar afscheid werd genomen van
de jubilerende Zwolse monumentenzorgers.
Zij hebben tijdens deze buitengewoon inspirerende dag laten zien dat de historische
kwaliteit van hun stad een belangrijke aantrekkingskracht heeft op nieuwe ontwikkelingen. De inspanningen van deze betrokken
en bevlogen monumentenzorgers weer
spiegelen in een verzorgde historische stad,
waar nieuwe functies op een harmonieuze
manier toekomst geven aan het erfgoed.

Sandra Hovens
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terugblik studiemiddag
<
De studiemiddag was
goed bezocht!

studiedag
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Beat the master! NVMz studiemiddag
Scheepvaartmuseum
vrijdag 21 februari 2014
Bij binnenkomst
kijkt iedereen direct
omhoog en vergaapt
zich aan de ingenieuze
en spectaculaire
glazen overkapping
van de binnenplaats
van het vernieuwde
Scheepvaartmuseum.

STUDIEDAG

Laurent Ney leverde
het ontwerp hiervoor,
geïnspireerd door
de navigatierozen op
oude zeekaarten.

^
Het
Scheepvaartmuseum

Op de knooppunten van de zeer dunne
staalconstructie is zelfs LED-verlichting
geïntegreerd, waardoor de binnenplaats
’s avonds in verschillende sferen kan
worden omgedoopt. Liesbeth van der Pol,
architect en voormalig rijksbouwmeester,
was verantwoordelijk voor de grootscheepse
renovatie van het 17e-eeuwse gebouw,
oorspronkelijk gebouwd als zeemagazijn.
Vol passie vertelt ze het NVMz-gezelschap
over haar werk aan het Scheepvaartmuseum.

>
Rondleiding door
Liesbeth van der Pol
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^
Binnenplaats van het
Scheepvaartmuseum

STUDIEDAG

Haar opdracht was om van het gebouw
uit 1656, naar ontwerp van de Amsterdamse stadbouwmeester Daniël Stalpaert, één modern museum te maken
voor een groeiend bezoekersaantal.
Geen gemakkelijke opgave, want in
feite bestond het uit 3 afzonderlijke
pakhuizen met een binnenplaats als
achterkant.
De overkapping heeft gezorgd voor
een centrale entree en een betere organi
satie van het gebouw. Vanuit de binnenplaats
kan je nu kiezen uit de vleugels noord, oost
en west met de tentoonstellingszalen. Er
is bewust niet gekozen voor een centrale,
monumentale museumtrap, maar voor
meerdere stijgpunten in de risalieten met
smalle en hoge trappen. ‘Ladders’, passend
bij het karakter van een pakhuis, leiden je
nu rechtstreeks door de constructie van het
gebouw. “Hier ervaar je de oude balken en de
enorm dikke muren”. De trappenhuizen zijn
gekoppeld aan zichtlijnen.
Bij het bestuderen van het werk van Stalpaert ontdekte Van der Pol de oorspronkelijke
zichtlijnen in het ontwerp. Aanpassingen
door de eeuwen heen hadden deze verdoezeld. Doorzichten waren dichtgezet en niet
meer waarneembaar. Van der Pol wilde het
gebouw opnieuw laten spreken en de geometrie en transparantie weer beleefbaar maken.
Daarom is de boel opengebroken en zijn oude
doorzichten hersteld en nieuwe gecreëerd.
Daarbij kwamen ze ook ‘gevonden voorwerpen’ tegen, zoals oorspronkelijke kozijnen in
de dikke muren, die zichtbaar zijn gelaten.

Lopend richting het trappenhuis kijkt Van
der Pol achterom en wijst ons op de fraaie
zichtas die de binnenplaats nu doorkruist,
waardoor je weer dwars door het gebouw kunt
kijken. “You should always beat the master!”
Zo is zij te werk gegaan, om het gebouw van
Stalpaert nog beter te maken, dus ook met
nieuwe toevoegingen.
Tijdens de rondgang onder leiding van
Liesbeth van der Pol werden een aantal
museumzalen bezocht en volgde uitleg
over de technische installaties, klimaat
beheersing, verlichting, educatie en
beleving, als ook de gevelbehandeling van
de binnenplaats en het exterieur. Buiten
was te zien dat de geometrie en ordening
van de gevel zijn hersteld door de vensters
en de herstelde en nieuwe luiken. Ook zijn
de houten steigers rondom verwijderd om
het gebouw terug te geven aan het water.
Tot slot volgden nog de gewelfde kelder, de
eigenlijke fundering van het gebouw, met
nu de toiletten en garderobe, de bibliotheek
met kasten die zo zwaar zijn dat ze zelfs
allen een eigen fundering hebben en de
eigentijdse Admiraliteitskamer. Het was een
leerzame en inspirerende middag, met dank
aan Liesbeth van der Pol.

^
Liesbeth van der Pol

Henk Hoogeveen
^
Gevel Scheepvaartmuseum
^
Detail van de glazen
overkapping op de
binnenplaats
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VERSLAG STUDIEMIDDAG
RIJKSMUSEUM 23 januari 2014
Op de eerste werkdag
van het nieuwe jaar
vond ik in mijn post
bakje de uitnodiging
voor een studiemiddag
in en over het Rijks
museum.

STUDIEDAG

Die uitnodiging was afkomstig van
Van Hoogevest Architecten, het bureau
dat verantwoordelijk was voor het zeer
ingrijpende restauratieplan van het
Rijksmuseum. Acht maanden na de her
opening waren de relaties van de
restauratiearchitect op 23 januari
de pakweg 2320100e tot 2320400e
bezoekers. Onder andere over dat
onverwacht grote aantal bezoekers
uit de hele wereld en de logistieke
uitdagingen waarvoor zij het museum
stellen had zakelijk directeur Erik van
Ginkel het in zijn welkomstwoord.
Hij gaf aan zeer blij en tevreden te
zijn met het resultaat van de grote
restauratie en renovatie van het museum
en maakte van de gelegenheid gebruik om
Binnenplaats van het Rijksmuseum
tijdens de restauratie

^
Bezoek aan het Rijksmuseum
in 2005

allen die daar een steentje aan hadden
bijgedragen nog eens hartelijk te danken
en feliciteren.
Het inhoudelijke deel van de studiemiddag
werd ingeleid door architectuurhistorica
Carien de Boer – van Hoogevest. Alvorens
de sprekers te introduceren vertelde zij kort
iets over het bouw- en architectuurhistorisch
onderzoek dat het fundament vormde voor
de restauratie. Alleen al die fase tot de
beslissing over de aanpak bevat stof voor
een hele studiemiddag. Dat was echter niet
de bedoeling, want twee van de betrokken
adviseurs was gevraagd een inleiding te
houden.
Fons Asselbergs memoreerde kort de oor
sprong van het Grand Projet Het Nieuwe
Rijksmuseum. Daarna liet hij aan de hand
van een aantal platen van de Eregalerij
zien wat er in pakweg 120 jaar zoal aan het
gebouw en de presentatie van kunst daarin
was veranderd. Nieuwe hoofddirecteuren
hebben een neiging hun stempel op beide
te drukken. Fons ontlokte het grote
gezelschap een hartelijk gelach met zijn
slotvraag: “Zal de volgende directeur de
Eregalerij weer laten witten?”
Onder de titel “Het museum dat Cuypers
niet wilde” ging Aart Oxenaar in op de plek
en het ontwerp van het museum. Hij bracht
in herinnering dat het gebouw dateert
uit een tijd dat er nog geen electrische
verlichting was. Net als alle grote musea
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uit die tijd was het Rijksmuseum een dag
lichtmuseum. De hele structuur van het
gebouw is gebaseerd op het toe kunnen laten
van daglicht. Vandaar dus de twee grote
binnenplaatsen. Die verloren hun primaire
functie na de overschakeling op kunstlicht
en werden in de jaren vijftig volgebouwd om
het ruimtegebrek te helpen oplossen. Vóór
die ingreep was de routing in het gebouw
heel eenvoudig: links- of rechtsom. Dat is
het nu weer.
Als laatste spreker ging Gijsbert van
Hoogevest in op de moeilijke, maar o zo
mooie opdracht. Een paar jaar voorbereiden
en tien jaar breken en bouwen. Hij kon
slechts op enkele van de zeer talrijke en
uiteenlopende aspecten van dit enorme
werk ingaan. Ook hij wist de aanwezigen een
lach te ontlokken toen hij vertelde over een
droom die hij lang geleden had. Een droom
om ooit eens iets te kunnen slopen. Wel, hij
had zijn hart kunnen ophalen met de sloop
van de doolhoven in de binnenplaatsen. De
plaatjes van de grote sloopmachines in de
binnenplaats zijn de hele wereld overgegaan.
Op dat moment gingen mijn gedachten weer
terug naar het bezoek dat een groep NVMZers op 29 september 2005 aan dit werk
bracht tijdens de viering van het 25-jarig
bestaan van onze vereniging. Ik voeg een
paar foto’s die ik die middag maakte toe.
Gert Jan Luijendijk

^
hal muur en rib met
proefdecoratie
^
Restauratiearchitect
Gijsbert van
Hoogevest

^
doorkijkje naar
binnenplaats
^
kapiteel met decoratie
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BNG erfgoedprijs

Beste erfgoed gemeente 2013

BNG ERFGOEDPRIJS KAMPEN
Gemeentelijke erfgoedzorg(en)

ERFGOEDPRIJS

‘Lange lijnen in de stadsontwikkeling’
is een zorgvuldige en fraai gedocumen
teerde terugblik op de stadsontwik
keling van Amersfoort tussen 1945
en 2010. Alle landelijke thema’s in het
stadsontwikkelingsbeleid van die periode
worden belicht: de sociale woningbouw
in de jaren vijftig en zestig, de verkeers
doorbraken, de stadsvernieuwing, de
monumentenzorg, de groeistadopgaven,
de ontwikkeling van bedrijventerreinen,
het VINEXbeleid etc. Dat maakt het boek
representatief en waardevol voor vrij
wel elke middelgrote stad in ons land.

^
Kampen ‘Beste Erfgoedgemeente 2013’. Kombord gemonteerd
doot wethouder Janita Tabak. Foto Gemeente Kampen

de nieuwe erfgoedwet en omgevingswet.
Plannen voor verdere deregulering en
stelselwijzigingen geven op dit moment
nog een onzeker toekomstperspectief.
Op basis van de vorige stelselwijziging kan
worden geconcludeerd dat deze op diverse
punten snellere en publieksvriendelijkere
procedures heeft opgeleverd. Daarnaast
heeft het met de beperkte ‘vergunningvrij’regels echter met name in de beschermde
stadsgezichten ook geleid tot een grotere
complexiteit, meer onduidelijkheid
en verlies van kwaliteiten. Met het
doorschuiven van verantwoordelijkheden
naar de gemeenten dreigt bij het rijk ook
het zicht op de praktische vertaling van de
erfgoedtaken en op een goed uitvoerend
beleid wat uit beeld te raken.
Tegen deze achtergrond is het extra bijzonder
dat de gemeente Kampen niet is gaan
koersen op het zo veel mogelijk beperken
van haar erfgoedtaken. In plaats daarvan is
actief ingezet op de historische identiteit
als ‘unique selling point’ en inspiratiebron.
Een aantrekkelijke historische stad heeft
een grote aantrekkingskracht op het
vestigingsklimaat en op bezoekers. Dit vraagt
om een integrale erfgoed-aanpak, zowel op
objectniveau als op ruimtelijke gebied.
De gemeenten kunnen dit niet in hun eentje
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bewerkstelligen, maar moeten daarvoor
samenwerken met (erfgoed)organisaties in
de stad, particulier initiatief en betrokken
bewoners (in de inzending de ‘Kamper
Koppen’ genaamd. Gemeente durft ook los
te laten en te vertrouwen op deze Kamper
Koppen). Wel moet de gemeente inspirator
en aanjager zijn van initiatieven, een
‘faciliterende’ rol spelen en de ruimtelijke
en historische kwaliteiten daarbij bewaken.
Kampen heeft dit met succes gedaan en
heeft samen met de stad veel geïnvesteerd
in cultureel erfgoed en herbestemming.
Een eigenzinnige aanpak met ‘Kamper
Kracht’! Uniek aan de inzending was ook
dat het vanuit mensen was ingestoken.
Dus niet alleen het prachtige erfgoed wat
er is, maar juist al die mensen centraal
die zich actief inzetten voor het Kamper
erfgoed.
Zie voor het juryrapport van de BNG
Bank Erfgoedprijs:
www. bngerfgoedprijs.nl/2013-2/ en
www.bngerfgoedprijs.nl
De erfgoednota ‘Kampen, rijk aan erfgoed’
kunt u downloaden via de website van de
gemeente Kampen: www.kampen.nl

Sandra Hovens

tips

boekentip Nieuwe rubriek
-WWWLange lijnen in de
stadsontwikkeling

Afgelopen najaar werd de jaarlijkse
BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt aan de
gemeente Kampen. Een terechte keuze
van de jury, die concludeerde dat Kampen
erin is geslaagd om een van oudsher
introverte plaats te transformeren in
een uitnodigende stad waar cultuur &
erfgoed meer manifest zijn.
In weerwil van de tijdgeest durfde de
gemeente Kampen het aan om in 2013
haar erfgoedbeleid met ambitie op de kaart
te zetten. De beleidsnota Kampen, rijk aan
erfgoed laat zien hoe op een passievolle
manier authenticiteit en innovatie met
elkaar zijn verbonden. Belangrijke thema’s
als herbestemming en leegstand worden
daarbij door de gemeente actief aangepakt,
vanwege het gezamenlijke belang
hiervan voor de stad.
Kampen is daarmee een voorbeeld
voor andere gemeenten en erfgoed
instellingen, die allemaal te maken
hebben met teruglopende financiële
middelen. Een uitholling van het
erfgoedbeleid ligt dan op de loer,
terwijl er tegelijkertijd met de
Modernisering Monumentenzorg
steeds meer verantwoordelijkheden
en taken op het bord van de gemeenten
terecht zijn komen. Wat schrijnend is het
in dat verband dat de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) haar erfgoedtaken
in het afgelopen jaar heeft neergelegd.
Van oudsher ondersteunde de VNG de
gemeenten als spreekbuis op het gebied
van belangenbehartiging, modelveror
deningen en richtlijnen. Aan de Federatie
Grote Monumentengemeenten (FGM) is
gevraagd om deze hiaat te gaan opvullen
en de Federatie zal zich daarom ook op
de kleinere monumentengemeenten
gaan richten. Dit betekent een grote extra
verantwoordelijkheid voor deze organisatie,
die voor een belangrijk deel draait op
‘liefdewerk oud papier’ van betrokken
monumentenambtenaren. Daarnaast is er
het gevaar dat de Federatie bij afwegingen
op rijksniveau veel meer zal worden gezien
als een eenzijdige belangenorganisatie, waar
de VNG een meer integraal beeld uitstraalde
en relaties legde met ruimtelijk beleid. Juist
in een tijd met grote veranderingen vormt dit
een gemis. Want ook in juridische zin zijn
er opnieuw veel wijzigingen op komst, met

nieuwe rubriek
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Als afsluiting van de periode waarin De
Vreeze als stadsarchitect in dienst was van
de gemeente Amersfoort (2008-2011)
kreeg hij ruimte voor een onderzoek dat
uniek kan worden genoemd: het kritisch en
gestructureerd terugkijken naar hoe je het
als gemeente zelf hebt gedaan. Meestal ligt
de focus op voortvarend vooruit kijken.
Op basis van zijn onderzoek trekt de auteur
in het laatste hoofdstuk conclusies en geeft
een visie op de toekomst.
De Vreeze pleit ervoor dat gemeentebesturen
juist in deze tijd een op ruimtelijke samen
hang, kwaliteit en inhoud gerichte regie
blijven voeren. Hij onderbouwt dat goed en
benadrukt het belang van de historische
structuur en het specifieke karakter dat de
stad en wijken onderscheidt.
De aandacht voor cultuurhistorie als drager
van ruimtelijke ontwikkelingen maakt dit
boek ook tot een standaardwerk voor de
moderne monumentenzorger.

^
Lange lijnen in de Stadsontwikkeling, de
ontwikkeling van Amersfoort 1945-2010
Auteur Noud de Vreeze | Uitgeverij THOTH
272 pagina’s | €39,90 ISBN 9789068685800
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Een van de doelen van de
NVMz is het informeren van
de leden over het vakgebied
van de monumentenzorg en
de ontwikkelingen die zich
daar afspelen.
Dat geschiedt door middel
van dit blad, en door de vele
studiedagen. Maar er zijn
meer wegen die naar Rome
leiden. Tegenwoordig is
ongelooflijk veel informatie
toegankelijk via internet.
Wat uw vraag ook is, ergens
is een antwoord te vinden.
De redactie van het NVMzNieuws heeft eens uitgebreid
gegoogled en enkele sites
voor u op een rij gezet.
We beginnen in dit nummer
met sites die bestemd
zijn voor de eigenaren van
monumenten.
-> www.monumenten.nl
De website is door de RCE en het NRf
opgezet voor eigenaren, maar bevat
ook veel informatie voor diegenen die
beroepsmatig met monumenten te maken
hebben. De site is zeer breed opgezet met
vele onderwerpen als: het verschil tussen
rijks- en gemeentelijke monumenten, welke
rechten en plichten er bij het bezit van
een monument horen, financiële aspecten
bij aankoop, onderhoud en restauratie,
een overzicht van organisaties die bij de
monumentenzorg betrokken zijn en een
gids met bedrijven voor als de eigenaar
een advies nodig heeft of werkzaamheden
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wil laten uitvoeren. Op de site zijn vele
gemeentes vertegenwoordigd met bijvoor
beeld informatie over beleidsstukken,
subsidiemogelijkheden en contactgegevens.
Zeer actueel is het nieuwsoverzicht met
informatie uit het hele land. En als u een
momentje over heeft, kunt u zich laven
aan de verhalen van eigenaren over hun
bijzondere pand.
-> www.amsterdam.nl/kunst-cultuursport/monumenten/
Omdat Amsterdam voor veel gemeenten
een voorbeeld is als het gaat om lokale
regelgeving en beleid ten aanzien van het
erfgoed, is ook de site van het gemeentelijke
Bureau Monumenten en Archeologie
bekeken. De site biedt veel informatie over
alles waar een eigenaar mee te maken kan
krijgen: de aanwijsprocedure, procedures en
regelgeving rond de omgevingsvergunning,
richtlijnen ten aanzien van het onderhoud
en werkzaamheden aan monumenten en
subsidiemogelijkheden. De site bevat ook
veel informatie over het Amsterdamse
erfgoed, zoals monumentbeschrijvingen en
waardenkaarten.
-> www.cultureelerfgoed.nl
De website van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed is voor eigenaren wellicht
wat minder toegankelijk dan monumenten.
nl. De site is een weerslag van de activiteiten
van de RCE en daarom breder en meer
gericht op professionals dan monumenten.
nl. Hier is van alles te vinden over beleid,
regelgeving, subsidies, etc. Maar als portaal
naar de veelzijdige vakkennis van de RCE
biedt deze site meer dan monumenten.nl.
Voor eigenaren die meer willen weten over
de geschiedenis van hun monument, is er de
beeldbank met historische en meer recente
foto’s. Via de catalogus van het archief en
de bibliotheek kan gezocht worden naar
literatuur, onderzoeksrapporten, etc.
-> www.restauratiefonds.nl
De site van het Nationaal Restauratiefonds is
uiteraard gericht op de financiering die komt
kijken bij de aanschaf of het bezit van een
monument. Dit betreft zowel gemeentelijke,
provinciale als rijksmonumenten. Een hele
heldere site!

Jojanneke Clarijs
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<
Speelmanstraat,
het Buitenmuseum
van het Van
Eesterenmuseum

Toenemende waardering voor
ons naoorlogs erfgoed

naoorlogs erfgoed

Het naoorlogs erfgoed wint
aan populariteit. De laatste
jaren is er steeds meer belang
stelling en waardering voor de
architectuur, stedenbouw en
monumentale kunst uit 19401965, de wederopbouwperiode
waarin enorm veel is gebouwd.
Karakteristieke betonnen
kerkengebouwen, rijtjeshuizen,
galerijflats, ruilverkavelingen,
restauratie van gebombardeerde
stadscentra en glasappliqué
kunstwerken.

^
Raammozaïek
De Ontmoeting

^
Eetkamer van de
Museumwoning van het
Van Eesterenmuseum
Foto: Thomas Heere

>
Hoogbouw in het
groen (architect
Piet Zanstra, 1961)
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Niet alleen professionals zoals monumenten
zorgers, ook het grote publiek heeft toenemende aandacht voor dit bijzondere erfgoed
dat je op tal van plekken in Nederlanders
tegen komt, verweven met de persoonlijke
geschiedenis van generaties en mede het
gezicht bepaald van vele buurten en wijken.
Neem Amsterdam, geroemd om zijn grachtengordel, maar zowel het hart van de stad
als aan de randen gekenmerkt door ander
type monumenten. Het Nationaal Monument op de Dam is niet alleen symbool voor
de vrijheid, ook toonbeeld van de wederopbouw. In 1949-1956 vervaardigd naar
ontwerp van architect J.J.P. Oud, kunstenaar
J.Raedecker en dichter A. Roland Holst.
Van de Dam is het één vrijwel rechte lijn in
de westelijke richting naar de Sloterplas,
gecreëerde openluchtrecreatie met café
en strandbad uit de jaren ’50. Na de eerste
wederopbouwjaren van hard werken ontstond ruimte voor ontspanning, met dank
aan de toename van vrije tijd en het geld
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om daaraan te besteden. Een duik in het
water en een ijsje achteraf was ultieme
vrijheid.
Westelijke Tuinsteden
De Sloterplas is het blauwgroene hart
van de Westelijke Tuinsteden, het huidige
Amsterdam Nieuw-West. Als enorm
uitbreidingsgebied tot stand gekomen
in de jaren ’50 en ’60 om huisvesting
te bieden voor de snel groeiende
bevolking. Het polderlandschap aan de
westzijde van Amsterdam veranderde in
bewonderingswaardig snel tempo in de
nieuwe woonwijken Slotermeer, Geuzenveld,
Slotervaart en Osdorp. Voor de aanleg van
deze wijken, ook wel tuinsteden genoemd,
is letterlijk het Algemeen Uitbreidingsplan
uit de kast gehaald waarvan de uitvoering
vanwege de oorlog was uitgesteld. Het plan
uit 1934 had in hoofdlijnen de ruimtelijke
toekomst van Amsterdam vastgelegd.
Een onderzoeksbureau, met Cornelis van
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Eesteren als hoofd stedenbouwkundige,
toonde aan dat de stad in het jaar 2000
ongeveer een miljoen inwoners telde. Men
diende daarom haast te maken met de
bouw van woningen. Naast de uitgebreide
analyses was de visie op wonen vernieuwend.
Wonen en werken werden strikt van elkaar
gescheiden, in de tuinsteden werd gewoond
en in gebieden als het Westelijk Havengebied
gewerkt. Tussen de woonblokken was
ruimte voor recreatie, zoals groenstroken,
parken en de Sloterplas. Ook aan de
verkeersinrichting werd veel aandacht
besteed.
Licht, lucht en ruimte
Wat een verschil moeten de wijken zijn
geweest met de gesloten, donkere en
vochtige bouwblokken in de Jordaan
en de Pijp. In de tuinsteden geen
gesloten blokvorm meer, maar open
strokenbouw. Deze stroken zijn op
verschillende manieren geplaatst.
Bijvoorbeeld haaks op elkaar waardoor een
woonhof met doorzichten, rust en intimiteit
ontstaat. En het belangrijkste: zo goed
mogelijk op de zon gesitueerd. De man des
huizes kon dan ‘s avonds bij thuiskomst
van het werk de krant lezen op het balkon
in de zon. Het credo was ‘licht, lucht en
ruimte’, het woongenot van de nieuwe
tuinstadbewoners stond voorop! En anders
dan in de vooroorlogse wijken is het groen
altijd dichtbij en vormt een doorlopende
aaneenrijging van plantsoenen, smalle
reepjes groen en parken. Amsterdam kent
vergelijkbare uitbreidingswijken, evenals
de rest van Nederland met bijvoorbeeld
Kanaleneiland in Utrecht en Pendrecht in
Rotterdam.
Van Eesterenmuseum
In de begintijd waren de Amsterdamse
nieuwbouwwijken enorm in trek, vanaf
de jaren ‘70 verslechterde het imago
echter. Woongebieden als Purmerend en
Almere werden populairder, waarna in
de jaren ‘90 in Amsterdam Nieuw-West
een grootschalige stedelijke vernieuwing

werd ingezet. Inmiddels is voldoende tijd
verstreken om met emotionele afstand
terug te kijken naar de naoorlogse
wijken, en raken ze weer gewild. Het zijn
stukken stad waar fysieke en mentale
ruimte zorgt voor een nieuwe dynamiek.
Ook heeft het stedenbouwkundige
principe met open verkavelingen en
bouwblokken haar vernieuwende karakter
niet verloren, en is vooral in Slotermeer
bijzonder gaaf gebleven. Voor het behoud
van dit principe is flink gestreden door
actieve burgers, met het beschermd
stadsgezicht als resultaat, sinds 2007
het zogenaamde ‘buitenmuseum’. Het
Van Eesterenmuseum, vernoemd naar
de architect-stedenbouwkundige Van
Eesteren, werd in 2010 uitgebreid met
een binnenmuseum en in 2012 opende
de museumwoning, waar je kan zien en
beleven hoe in de jaren ’50 in een moderne
gezinswoning werd geleefd. Met excursies,
bijeenkomsten en tentoonstellingen laat
het museum allerlei geïnteresseerden
kennis maken met het ontstaan en de
ontwikkeling van de uitbreidingswijken
van Van Eesteren.
2013, een betekenisvol jaar
Naast het Van Eesterenmuseum bood
cultureel programma Nieuw-West Open tot
eind 2013 de kans het 60-jarige stadsdeel
te verkennen. Het maar liefst 60 weken
durende programma ‘reisde’ door het
stadsdeel, elke maand werd een volgend
gebied in Nieuw-West ‘geopend’. Hierbij
werden bestaande kwaliteiten belicht
en met elkaar verbonden: bijzondere
kunst en gebouwen, winkels, horeca,
creatieve broedplaatsen en groen, en last
but not least de mensen zoals bewoners,
ondernemers en creatieven die hun unieke
blik op Nieuw-West deelde. In 2013 vond
de eerste editie plaats van de Week van
de Wederopbouw, een initiatief van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Symposia, tentoonstellingen, films en
andere activiteiten gaven een impuls aan
de inzet die de Rijksdienst levert sinds
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> ‘Er is eens. Over het ontstaan van
de Van Eesteren museumwoning’,
Caroline Freriks, Victorien
Koningsberger en Anouk de Wit,
Amsterdam 2013 (verkrijgbaar in
het Van Eesterenmuseum)
> ‘Monumenten van de wederopbouw,
Nederland 1940-1965: Opbouw en
optimisme’, Dorine van Hoogstraten
en Ben de Vries, Nai010, Rotterdam
2013
> ‘Kunst van de wederopbouw,
Nederland 1940-1965: Experiment
in opdracht’, Frans van Burkom,
Yteke Spoelstra en Simone Vermaat
(red.), Nai010, Rotterdam 2013
> ‘Atlas van de wederopbouw,
Nederland 1940-1965: Ontwerpen
aan stad en land, Anita Blom (red.),
Nai010, Rotterdam 2013
> ‘Atlas AUP gebieden Amsterdam’,
diverse auteurs, Valiz Amsterdam/
Bureau Monumenten & Archeologie
Amsterdam, Amsterdam 2013
2001 voor behoud en ontwikkeling van
het wederopbouwerfgoed. Tijdens de week
zijn drie boeken gepresenteerd waarin
uitgebreid de Nederlandse erfenis uit de
wederopbouwperiode wordt behandeld.
Bureau Monumenten & Archeologie
presenteerde enkele maanden later de
Atlas AUP Gebieden Amsterdam, resultaat
van jarenlang onderzoek naar de waarde en
betekenis van het AUP.
In de mode
Design en mode uit de jaren ’50 en ’60
zijn momenteel ‘in’, kijk naar de bekende
Amerikaanse televisieserie Mad Men. En
gezamenlijkheid, hergebruik en delen, het
is een duidelijke tendens. De naoorlogse
architectuur, stedenbouw en kunst zijn
weer helemaal van deze tijd. In dit artikel
zijn enkele voorbeelden gegeven van
het alsmaar groeiende draagvlak voor
wederopbouwerfgoed, een ontwikkeling
die hopelijk nog flink doorzet.

^
Hoogbouw in Sloten
^
Detail tegelmozaïek
Wederopbouwperiode

^
Met de NZH (Noord-Zuid-Hollandsche StoomtramwegMaatschappij) door de Amsterdamse tuinsteden!

Victorien Koningsberger
Victorien Koningsberger is architectuur
historica en als freelancer werkzaam
aan de (her)waardering van naoorlogse
architectuur, stedenbouw en kunst.
Opdrachtgevers zijn onder andere het
Van Eesterenmuseum en Nieuw-West
Open. www.victorienkoningsberger.nl
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BEHOUD VAN BINNEN Verslag
interieursymposium 9 oktober
2013

symposium

<
Behoud van binnen;
preventieve conservering van interieurs
Harrie Schuit (redactie)
160 pag.; geïllustreerd
Uitg.: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en W-Books
ISBN 97890 663 0659 2
€ 24,95

Het programma van de dag bevatte in
de ochtend een zestal inleidingen over
diverse aspecten van het behoud van
en zorg voor historische interieurs.
Die inleidingen werden gegeven door binnenen buitenlandse experts en vonden plaats in
de imposante grote zaal van Tuschinski. De
onderwerpen liepen uiteen van generieke
schadefactoren via care not repair, voordelen
van een planmatige aanpak, werken met
professionals naar kosten en baten en een
nieuwe inspectiemethodiek. Zoals de titels al
deden vermoeden was de ene inleiding meer
theoretisch van aard terwijl een andere vooral
bestond uit heel praktische wenken.

In de lunchpauze was er ruim gelegenheid
om het prachtige interieur van het theater
beter te bekijken, om de informatiestands
te bezoeken en uiteraard om te netwerken.
Het eerste deel van de middag vonden er
in de grote zaal en in enkele kleinere zalen
parallelsessies plaats. De deelnemers hadden
vooraf een keus kunnen maken uit een
aantal wat meer theoretisch/beleidsmatige
en een aantal wat meer praktijkgerichte
onderwerpen. Na een korte inleiding werd
aan de hand van een paar stellingen de
discussie aangegaan met de deelnemers.
Na de theepauze verzamelde iedereen zich
weer in de grote zaal voor de laatste inleiding
“Behoud van binnen; een bewuste keuze”.
Deze werd gehouden door de drijvende
kracht achter dit symposium Harrie Schuit,
interieurspecialist bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Aansluitend bood
hij aan Isja Finaly, adjunct directeur van
de Vereniging Hendrick de Keyser, het
eerste exemplaar van het boek “Behoud van
binnen” aan. Samen met Isja bracht hij tot
slot de website www.behoudvanbinnen.nl in
de lucht. Ter plekke lieten zij zien dat deze
site praktische informatie over interieurs
bevat: handige checklists, publicaties, foto’s

Amsterdammers en toeristen
keken op woensdag 9 oktober
vreemd op. Een première om
negen uur ’s morgens? Voor de
deur van Theater Tuschinski
stond op dat moment een hele
rij mensen. Die kwamen echter

en films en nuttige adressen. Via de site kan
iedereen die beroepsmatig bij interieurs
betrokken is dan wel eigenaar of ‘alleen
maar’ belangstellende is kennis en foto’s
met anderen delen en vragen stellen. Met de
oproep “Maak er gebruik van en vul hem aan”
sloot Harrie het symposium af.

Gert Jan Luijendijk

niet voor een première maar
voor het symposium “Behoud van
binnen”, het symposium van de
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed dat dit keer in het
teken stond van preventieve
conservering van interieurs.
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^
Theater Tuschinski
^
De presentatie van
de website
www.behoudvanbinnen.nl

^
Interieur van
theater Tuschinski
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Restauratie van de toren van
de Nieuwe Kerk te Haarlem
De Nieuwe Kerk is een
karakteristiek kerkgebouw in
hartje Vijfhoek van Haarlem.
Deze wijk ontleent haar naam
aan de samenloop van vijf
straten, te weten Breestraat,
Lange Bogaardstraat,
Drapenierstraat, Wolstraat
en Lange Raamstraat.
De geschiedenis is terug te
vinden op internet of in het
boekje De Vijfhoek, Raaks
en Doelen van B. Speet e.a.,
uitgave De Vriesenborch
Haarlem 1995.

RESTAURATIE

^
1
Het metselwerk na
restauratie

^
2
Loodwerk na
restauratie

>
3&4
Klok van de Nieuwe
Kerk, voor en na
restauratie.
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Eerst was er de St. Annakerk waartegen in
1613 de Lieven de Key toren is gebouwd.
In 1645 werd besloten om de bestaande
St. Annakerk te slopen en uit vijf ontwerpen
werd het ontwerp van Jacob van Campen
gekozen.
De afdeling Vastgoed van de gemeente
Haarlem, eigenaar van de Nieuwe
Kerkstoren, heeft in overleg met het
protestantse kerkgenootschap subsidie
aangevraagd om delen van de kerk te
restaureren. Het grootste deel van de
aangevraagde subsidie was voor de toren
die in 2013, 400 jaar zou bestaan. Het
uurwerk, de wijzerplaten en de sprinkler
installatie zouden door afdeling Vastgoed
zelf worden uitbesteed, dit werd door E. de
Groot begeleid. Bij dit restauratieverslag
beperk ik mij hier zoveel mogelijk tot de
restauratie van de Lieven de Key-toren
welke is uitgevoerd in 2012/2013. Doel
was dat bij het 400 jarig bestaan, de toren
er weer goed bij zou staan.
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De toren stamt uit 1613, zoals op de
gevelsteen met het Wapen van Haarlem
prijkt, en is naar alle waarschijnlijkheid
een schepping van de toenmalige stads
bouwmeester Lieven de Key. De toren
vertoont namelijk veel overeenkomsten
met de Vleeshal op de Grote Markt. De Key
bouwde de toren in de decoratieve stijl van
de Hollandse renaissance. De toren bestaat
uit een vierkante bakstenen onderbouw.
De klokkenverdieping wordt afgesloten
door een overdadige zandstenen balustrade.
Het onderste gedeelte van de bovenbouw
is van steen, maar gaat over in een houten
met lood beklede achtkant. Deze wordt
bekroond met een opengewerkte obelisk.
De toren is rijk geornamenteerd met
sierlijke natuurstenen luchtbogen en het
hoogste punt (52 meter) is voor een mooie
windhaan. Als we terug kijken naar de
laatste restauratiepatronen dan kunnen
we rustig zeggen dat aan de toren vele
reparatie- en restauratiewerkzaamheden in

NVMZ Augustus nR.1
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de loop der tijd werden verricht. Zo werd in
1833 het metsel- en loodwerk waar nodig
vernieuwd en werd de toren geschilderd.
In 1862 werd het eikenhout van
de spits gedeeltelijk vernieuwd en
opnieuw met lood bekleed. In de jaren
1934-1936 werd het metselwerk
boven de eerste omloop hersteld en
aan de loodbekleding van de spits
werden herstellingen uitgevoerd. In
1937 werden het kruis en de haan
geheel vernieuwd en in 1967 werd
onderhoudswerk aan de houten
balustrade uitgevoerd.
Uiteindelijk volgde in de jaren 1978 – 1980
een grote restauratie. Het bouwwerk werd
weer onder handen genomen, zodat groot
onderhoud voor langere tijd kon uitblijven.
Een totale restauratie van de toren was
echter financieel niet haalbaar. Verspreid
over de toren werden diverse herstellingen
van metsel- en voegwerk verricht. De
loodbekleding werd opnieuw vastgezet
en slechte gedeelten werden vervangen.
Waar nodig werden alle ijzeren onderdelen
vervangen. Opmerkelijk was dat de ankers
waarmee de spits bevestigd was zo ernstig
bleken te zijn aangetast, dat het een wonder
was dat de spits er niet afgewaaid was! Ook
werden de wijzerplaten geschilderd, de
wijzers hersteld, de Romeinse cijfers met
bladgoud aangebracht en de wijzers verguld.
De toren komt dan na 32 jaar toch weer
aan de beurt, zeker de punten die bij de
vorige restauratie nog redelijk goed waren
ontkwamen nu niet aan een grondige
restauratie. De restauratie hield o.a.
de vernieuwing van de loodbedekking
boven de lantaarn in. Het lood van de
houten balustrade was op vele plaatsen al

restauratie

opgevreten en stuk gedrukt door het loodwit.
Het metselwerk vertoonde vanaf de straat
al vele aangetaste gedeeltes net als het
natuursteenwerk en binnen zou het uurwerk
worden gereviseerd. Verder was komen vast
te staan dat het houtwerk van de toren moest
worden nagezien omdat op diverse plaatsen
gaatjes van ongenodigde beestjes waren
geconstateerd. Ook was het in de toren op
een paar plaatsen te vochtig.
Bestek en tekeningen waren in eerste
instantie uitgewerkt door Van Hoogevest
Architecten. Ik heb de werkzaamheden
mogen overnemen en verder uitgewerkt,
de aanbesteding en de bouwbegeleiding
uitgevoerd. Na de aanbesteding ging de
opdracht naar Burgy bouwbedrijf uit Leiden
toe die als laagste uit de bus kwam al
scheelde het maar € 115,- euro met no. 2.
van de inschrijvingen.
Start
Toen eenmaal de steiger was gebouwd
konden we een grondige inspectie uitvoeren.
Hierbij kwam aan het licht dat kon worden
volstaan om gedeeltes van het lood van de
ui en van de klokkentoren te restaureren
en een paar gedeeltes te vernieuwen.
Over de meeste punten van de restauratie
is goed overleg geweest met Hans de
Witte Consulent Instandhouding N-H
en drs. Hendrik-Jan Tolboom specialist
natuursteen, beeldhouwwerk en leien,
beide vertegenwoordigers van de RCE,
Andre Schouws van Vergunningen en
natuurlijk met de vertegenwoordigers van
Burgy bouwbedrijf Olle de Graaff en Merijn
J. Stuifzand en Rob A.J. Vermeulen die zij
voor een second opinion hadden gevraagd
voor het metselwerk.
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<
5
vervanging van het loodwerk

balustrade aangesmeerd. Nu troffen we kit
tussen balustrade en de specie en nergens
een spuwer of afvoer voor het regenwater.
Ik vermoed dat ten tijde van de bouw er
een loden bekleding in heeft gelegen.
Vaak tref je iets van een spuwer of mooie
gebeeldhouwde spuwers aan op kerken aan,
hier niets?
Uiteindelijk hebben we voor een flinke
ingreep gekozen door al de oude specielagen
en het kit te verwijderen. Als oplossing
is gekozen voor een nieuwe afsmeerlaag
van specie op afschot richting kerk. Deze
afsmeerlaag is afgewerkt met een bitumen
dakbedekking en afgedekt met voetlood.
Iets wat opgenomen moet worden in het
onderhoud is om deze aansluiting regelmatig
te inspecteren. Aan de kerkzijde zijn twee
doorvoeren door de omloopvloer geboord
waarop twee hemelwater afvoeren zijn aan
gesloten die in de goten van de kerk lozen.

De natuurstenen speklagen zijn bij
de voorgaande restauratie alleen
geconsolideerd door ze met behulp van
mortels op diverse plaatsen schuin af
te smeren. Op vele plekken waren deze
mortels losgekomen. Het regenwater liep
nu tussen het natuursteen en metselwerk,
wat schade veroorzaakte en waardoor
binnen in de toren de muren te lang nat
bleven. Van de houtconstructie in de toren
zijn uiteindelijk twaalf balkkoppen bijna
in zijn geheel vernieuwd. Dit omdat van
de opleggingen op sommige plaatsen niet
veel meer over was gebleven. Verder heeft
ook de Bonte Knaagkever zich aan al dat
lekkere vochtige eikenhout te goed gedaan.
De firma van Lierop is ingeschakeld om met
een epoxytechniek en fiberstaven erin de
balkkoppen weer te herstellen. Het blijkt
wel weer dat je niet alleen visuele inspecties
moet laten uitvoeren maar om de paar jaar

^
10 & 11
Houtwerk voor en na restauratie

Loodwerk
Als we boven beginnen met het loodwerk
konden we het bovenste gedeelte, op een
paar reparaties na, dan wel overslaan maar
in de tweede lantaarn, de sierbalusters en
de balustrade moest toch aardig wat worden
vernieuwd. Het lood van de balustrade
moest zelfs in zijn geheel worden vernieuwd
en ook het lood van diverse stijlen van de
lantaarn zelf. Van de sierbalusters moest
al het loodwerk worden vernieuwd en van
het er onderliggende eiken waren hele
stukken vergaan. Goed te zien was dat bij
vorige restauraties diverse gedeelten waren
gerestaureerd door stukken te vervangen
met een soort hars met zaagsel er door wat
in de vorm van de baluster was gevormd.
Nu zijn dit soort gedeeltes en andere vergane
stukken vernieuwd in eiken. Het eiken werd
voordat het met lood werd bekleed eerst in
de menie gezet om het directe contact met
het lood te voorkomen en zo het ontstaan
van loodwit te voorkomen. In een container,
die als werkplaats was ingericht, was
Loodgieterswerk – Beck & van de Kroef BV
vaak met de voorbereidingen bezig, waarna
op de toren het lood zoveel mogelijk met
klangen werd vastgezet. De ui werd ook op
sommige punten gerepareerd. [BEELD 2 & 5]

ook een destructief onderzoek moet laten
uitvoeren. Zeker als je van plan bent om een
toren restauratie te laten uitvoeren, want het
kan soms snel gaan. [BEELD 10 & 11]
NB: Het liefst laat je het herstel in hout
uitvoeren, maar dan ben je op slopers hoogte
i.v.m. alle schoren, muurstijlen e.d. wat er
aan de balken is gekoppeld. Besloten is om
de balkkoppen met een kunstmortel aan te
gieten en te wapenen.

Ja, en als de balken zo zijn aangetast, dan
is het met het ankerwerk niet veel beter.
De ankers werden los gemaakt en als het
nog kon ontroest en behandeld, met vetband
omkleed en weer terug geplaatst of ze
werden overeenkomstig bestaand opnieuw
gesmeed. Rondom de ankers hebben we
het metselwerk aangepakt, want ijzer zet uit
als het begint te roesten en dan scheurt het
metselwerk alle kanten op.
Boven de entree van de toren is voor een hele
nieuwe oplossing gekozen om de weelderige
plantgroei hierop te voorkomen. De RCE
stelde voor om een RVS afdekking toe te
passen, dit is ook zo gerealiseerd.

Natuursteen
Van het natuursteen bleek de op vele plaatsen de detailleringen vergaan of versleten.
Hier zijn nieuwe stukken Bentheimer
zandsteen ingezet en is de oorspronkelijke
detaillering weer aangebracht. Een origineel
stuk natuursteen met lichtelijk verval geeft
echter wel charme aan een gebouw. Net als
rimpels in een gezicht bij ouderdom. Maar
als de detaillering echt volledig weg is, dan
ontbreekt het hart. We willen tenslotte toch
dat iedereen nog steeds met bewondering
opkijkt naar de toren, en de schoonheid ziet
zoals Lieven de Key het ooit heeft bedoeld.
De Steenhouwerij Maarssen had er een
flinke klus aan. De voegen van het natuursteen werden uitgevoerd met - Jahn kleur:
0012-150or. [BEELD 6 - 9]

Metselwerk
Bouwbedrijf Burgy heeft voor het herstel
van het gevelmetselwerk van de Nieuwe
Kerkstoren te Haarlem een Adviesrapportage
gevraagd aan Rob A.J. Vermeulen. Zijn
rapport is besproken en gold als leidraad
voor de restauratie van het herstel van het
metsel- en voegwerk.

Verder zijn er ook een aantal aanpassingen
aangebracht bij de gemetselde omloop
die de levensduur van de toren ten goede
komen. De omloop was als een grote
gemetselde goot ontworpen. Hierop was
een specie laag aangebracht als afwerking
op het metselwerk, daarboven lag een
houten vlonder van latere datum. Aan de
torenkant was een aansluiting met voetlood
gemaakt welke in de toren was ingelaten.
Aan de buitenkant was de specie gewoon
tegen de onderregel van de natuurstenen

6-9
Restauratie van het natuursteen
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Aangetroffen situatie:
De gevels van de kerktoren zijn uitgevoerd in
een licht rode genuanceerde handvormsteen
en gemetseld met een schelpkalkmortel.
Hier en daar zijn in de loop der jaren
reparaties uitgevoerd aan het metselwerk.
Hierbij is gebruik gemaakt van een in kleur
afwijkende grijsoranje-rode handvormsteen.
Op veel plaatsen zijn deze stenen volkomen
verweerd door vorstinwerking en op sommige plaatsen is de metselmortel volledig
uitgespoeld. Duidelijk is waar te nemen dat
op diverse plaatsen de stenen niet vol en zat
zijn vermetseld. Een verkeerde verwerking
en de samenstelling van metselmortel en
de cementgebonden voegmortel liggen ten
grondslag aan het snelle vergaan van de
stenen.
Bij een gemengde toepassing van elastische
metselkalkmortel en starre cementvoeg
mortel treden spanningsverschillen op welke
tot onthechting, scheurvorming en hebben
ook tot vorstschade geleid aan de stenen en
het voegwerk. [BEELD 16]
Van het metselwerk zelf was op vele plaat
sen de gehele baksteenhuid verdwenen
en kon men de stenen bijna met de hand
verpulveren. Deze stenen werden vervangen,
indien nog hard bleven de stenen zitten.
Helaas hebben we moeten constateren dat
bij de vorige restauratie te zachte stenen zijn
toegepast. De zachte stenen werden dan ook
het uitgangspunt om te vervangen. Wanneer
de voeg goed is al is deze van cement wordt
er niets aan het voegwerk gedaan tenzij het
metselwerk er omheen van een te slechte
kwaliteit was. Zo is het metsel- en voegwerk
van de toren nagelopen en beoordeeld.

Hier heb ik op die plekken de detaillering
aangepast door de buiten het metselwerk
stekende natuurstenen spekrand onder
de korfbogen schuin onder 45° graden af
te laten hakken zodat de duiven er vanaf
glijden, en opzoek moeten naar een nieuw
zitplekje. Het is niet gebruikelijk om een
oude detaillering aan te passen maar soms
moet je iets in goed overleg aanpassen
omdat het bestaande niet voldoet. Je kan
er gaas of netten voor spannen, dit was ook
in het bestek omschreven, maar dat blijven
hulpconstructies. [BEELD 13 & 14]

Gekozen voor de verhouding van
de metselspecie: eerste opzet was –
1/4 cement – 1 schelpkalk – 3 zand
tweede opzet wordt opgezet –
1/5 cement – 1 schelpkalk – 2 zand

^
16
Toplaag van stenen afgevroren door
te harde voegen
^
17
Verbrand en uitgespoeld voegwerk
^
18
Hoekstenen zijn gefreinde stenen,
is haast niet meer zichtbaar door
schades

^
13 +14
Herstel duivenschade
^
15
Plaatsen van gouden windhaan door
burgemeester Bernt Schneiders op
5 oktober 2012.
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De inboetstenen welke voldeden aan formaat
en hardheid hadden allen een wat lichtere
kleur en zijn daarom na het inmetselen
wat op kleur gebracht om een te grote
lappendeken te voorkomen. I.v.m. de kosten
is besloten het metselwerk van boven af in
de toren zoveel mogelijk aan te pakken en
van de lagere gedeeltes alleen de echt heel
noodzakelijke gedeeltes. [BEELD 1, 17 & 18]
Een “mooi” voorbeeld is de duivenoverlast
die nu tot op heden is opgelost. De duiven
konden heerlijk beschut op de natuur
stenen spekranden in de galmgaten van
de toren zitten, waardoor veel schade door
duivenpoep is ontstaan. De achterzijde van
de schalmgaten waren keurig voorzien van
houten roosters waarop gaas was vastgezet
zodat ze daar niet de toren in konden.

toren van De nieuwe kerk

Nadat de werkzaamheden ten einde liepen,
was het de eer aan Burgemeester Bernt
Schneiders om op 5 oktober 2012 de
windhaan terug plaatsen. [BEELD 15]
Het Wapenschild
Olga van der Klooster is specialiste
historisch kleurgebruik. Ze heeft het wapen
van Haarlem met schildhouders weer in
de oorspronkelijke kleuren geschilderd.
“Het was een spannend project. Want in
eerste instantie zou het verven in de zomer
plaatsvinden, en dat zou perfect geweest zijn.
De verf kan dan goed drogen in de zon. Door
omstandigheden kon het verven pas in de
winter plaatsvinden”, aldus Olga. Maurice
van den Oever, de uitvoerder, heeft toen op
de steiger gezorgd voor een houten ‘hutje’
om het wapen en de leeuwen heen. Zo kon
Olga het schilderwerk goed uitvoeren, en
dankzij een grote bouwlamp en een kachel
waren de klimatologische condities perfect.
De verf die Olga gebruikt, maakt ze zelf. In
de ruime tuin rondom haar huis heeft ze haar
atelier. In het atelier staat een houten kastje
met potjes die pigmentpoeder bevatten.
Dit poeder mengt Olga met olie en hierdoor
ontstaat er verf. Ter voorbereiding van dit
project deed Olga kleuronderzoek naar de
pigmenten die werden gebruikt in 1613, het
jaar waarin het wapen gemaakt en geverfd
is. In die tijd maakten mensen gebruik van
heraldische kleuren. “De binnenkant van
de bek van de leeuwen moet bijvoorbeeld
knalrood geverfd worden. Dat klinkt misschien
raar, maar als je het gehele plaatje ziet, valt
het geeneens op. De sterren op het wapen
mogen alleen zilver of wit geverfd worden.
Zilver kan uiteindelijk zwart uit gaan slaan,
daarom is de kleur wit ook toegestaan.”
Het vooronderzoek heeft maar een och
tendje geduurd, maar het schilderen van

Onderaannemers
Steigerwerk – Hoogstra Schiedam
Loodgieterswerk – Beck & van de Kroef BV
Natuursteen werk – Steenhouwerij Maarssen
Metselwerk – eigen metselaars
Schilderwerk – Davique Moordrecht
Smid – smederij Van der Geijn
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^
19 & 20
Wapenschild voor en na restauratie

het wapen en de leeuwen uiteindelijk twee
weken. Olga bracht twee lagen verf aan.
Het is namelijk belangrijk dat de eerste laag
goed droogt voordat de tweede laag wordt
aangebracht. [BEELD 19 & 20]
Het gerestaureerde Wapen van Haarlem
vormde gelijk voor de oplevering het
feestelijke punt van de Nieuwe Kerktoren.
Wethouder Ewoud Cassee onthulde op 28
februari 2013 het Wapen van Haarlem.
[BEELD 3 & 4]

Martin Busker
Klokkenstoel – Petien Fritzer
Uurwerk – Tiebie te Uitgeest
Ongedierte bestrijding – Van Lierop
Duivenwering – Fabrikaat: Gerdon duivenwering
Polychromeerwerk – Olga van der Klooster
Bliksemafleider – Mulhuyzen
Glas & lood – Schmit Haarlem

NVMZ Augustus nR.1

nationaal monumentencongres

NATIONAAL MONUMENTENCONGRES
Verslag fringe-meeting
“Verzilver uw goud,
draagvlak voor erfgoed
in kleinere gemeenten”
14 november 2013

Onder de genomineerden zijn de
laatste jaren ook gemeenten die met
weinig financiële middelen toch veel
bereiken. Bijvoorbeeld Winterswijk,
Rheden en Kampen, winnaar in 2013.
Tijdens de meeting werd ingegaan
op de factoren die een rol spelen bij
een succesvol erfgoedbeleid. Essentieel is
het creëren van draagvlak, zowel politiek
als bij de bevolking. Het is de kunst om het
enthousiasme van de inwoners voor hun
erfgoed vast te houden en te benutten.
Dit kan ook met beperkte middelen, maar
een budget kan wel als aanjager werken.
Tijdens de meeting zijn diverse voorbeelden
genoemd. Bijvoorbeeld inwoners in
workshops en gesprekken de gelegenheid
bieden om aan te geven wat zij belangrijk
vinden en zo te betrekken bij de totstand
koming van beleidsstukken. Een lokale
erfgoedprijs als blijk van waardering voor
bijzondere initiatieven. Inwoners zouden
hierover kunnen meestemmen. Diverse
gemeenten hebben lespaketten voor het
lagere en middelbare onderwijs. Rond
Open Monumentendag, een van de grootste
evenementen rond het erfgoed, kunnen
activiteiten met scholen of inwoners
georganiseerd worden. De social media
bieden mogelijkheden om een breed
publiek te bereiken. De gemeente kan ook
een belangrijke rol spelen in het bij elkaar
brengen van verschillende partijen en het
faciliteren van het enthousiasme dat er is.

Binnen de eigen organisatie is het goed
om ambtenaren van cultuur, economie en
ruimtelijke ordening bij elkaar te brengen
om erfgoed ook in andere beleidsterreinen
te verankeren.
Naar aanleiding van de prijs is een
boekje samengesteld met enkele bestpractices. U kunt dit downloaden via
www.bngerfgoedprijs.nl. Met het oog op
de afgelopen verkiezingen is tevens een
brochure met praktische tips samengesteld
voor (aanstaande) wethouders en raads
leden, getiteld Goud in handen en dat vindt
u ook op deze site.

Jojanneke Clarijs
^
Brochure Goud in Handen

>
scheepvaartsmuseum
in ‘Amsterdam

CONGRES

Ieder jaar wordt de
BNG Bank Erfgoedprijs
toegekend: een prijs op
initiatief van het Erf
goedplatform van Kun
sten ’92 en gesponsord
door het BNG Cultuur
fonds. De prijs wordt
uitgereikt aan de ge
meente met het beste
erfgoedbeleid.
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