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nu de zomer goed op gang is ligt het nVMz nieuws voor u. 

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 

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 

middelen? u leest het in dit nummer van het nVMz nieuws.

architectuurhistorica victorien Koningsberger heeft een mooi  

artikel geschreven over de herwaardering van weder opbouw

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.

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! 

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.

Het nvMz-nieuws is een uitgave van de nederlandse 
vereniging van Monumentenzorgers en verschijnt twee  
tot drie maal per jaar.

“als zij lof hebben gekregen die 
nieuwe kerken hebben gebouwd
Waarom zouden zij dan geen 
lof krijgen die deze oude kerk 
renoveren”
redactie
dhr. ir. M.a. van bleek
Mevr. drs. J.M.a.c. clarijs 
Mevr. ir. a.L.M. Hovens
dhr. ir. G.J. Luijendijk
Mevr. s. stouten-schrijer Ma (eindredactie)

redactieadres
Heiligenbergerweg 79
3816 aG amersfoort

POstadres secretariaat
Pieter Kiesstraat 76
2013 bK Haarlem
telefoon: 023 - 542 21 33
secretariaat@nvmz.nl
iban: 47inGb0001687071

Website
www.nvmz.nl

bestuur
dhr. drs. r. van schelven (voorzitter) 
dhr. ir. M.a. van bleek (vicevoorzitter/penningmeester)
Mevr. mr. M. sanderman (secretaris)
dhr. M.J. busker (tweede secretaris)
Mevr. ir. a.L.M. Hovens (lid)
dhr. G. den Hoed (adviseur)
dhr. H. Hoogeveen (lid)
Mevr. s. stouten-schrijer Ma (lid)

afbeeLdinGen
Omslag: scheepvaartmuseum, foto H. Hoogeveen
p. 1: H. Hoogeveen
p. 3: M. van bleek
p. 4-7: H. Hoogeveen en M. busker 
p. 8-9,17: G.J. Luijendijk
p.10: Gemeente Kampen
p.12-15: v. Koningsberger
p.18-23: M. busker

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.

KOsten LidMaatscHaP nvMZ
€ 24,00 per jaar / € 20,00 voor studenten
abonnement nvMz-nieuws: € 16,00 per jaar 

OntWerP
www.studio026.nl | arnhem
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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!

OP wOensdAg 2 OkTOBer 2013 wAs de 
nVMz Te gAsT Bij de geMeenTe zwOlle 
VOOr een sTudiedAg en de AlgeMene 
ledenVergAdering.

na een enthousiaste ontvangst door wet-
houder 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 intro-
ductie 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 knie-
operatie. 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 alge-
mene ledenvergadering.
dat monumentenzorg in Zwolle niet alleen 
een ‘papieren tijger’ is bleek bij de wande-
ling 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 voorma-
lige gerechtsgebouw opgeleverd.
Zorgvuldigheid en creativiteit vormden ook 
de sleutel tot de restauratie en herbestem-
ming 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 huis-
vestten. daarbij is fritz erin geslaagd om de 
kracht en de bijzondere elementen van het 
robuuste historische gevangeniscomplex te 
behouden en de nieuwe functies hier schijn-
baar ‘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 

aLGeMene LedenverGaderinG & 
studiedaG ZWOLLe 2 OkTOBer jl.

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 combina-
tie 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 sas-
senpoort, waar afscheid werd genomen van 
de jubilerende Zwolse monumentenzorgers. 
Zij hebben tijdens deze buitengewoon in-
spirerende dag laten zien dat de historische 
kwaliteit van hun stad een belangrijke aan-
trekkingskracht heeft op nieuwe ontwikke-
lingen. 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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beat tHe Master! nVMz sTudieMiddAg 
scHeePvaartMuseuM 
vriJdaG 21 februari 2014
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de sTudieMiddAg was 
goed bezocht! 

>
rOndleiding door  
liesbeth VaN der Pol

^
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.

biJ binnenKOMst 

KiJKt iedereen direct 

OMHOOG en verGaaPt 

ZicH aan de inGenieuZe 

en sPectacuLaire 

GLaZen OverKaPPinG 

van de binnenPLaats 

van Het vernieuWde 

scHeePvaartMuseuM. 

Laurent ney Leverde 

Het OntWerP HiervOOr, 

GeïnsPireerd dOOr 

de naviGatierOZen OP 

Oude ZeeKaarten. 
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Haar opdracht was om van het gebouw 
uit 1656, naar ontwerp van de amster-
damse stadbouwmeester daniël stal-
paert, 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 stal-
paert ontdekte van der Pol de oorspronkelijke 
zichtlijnen in het ontwerp. aanpassingen 
door de eeuwen heen hadden deze verdoe-
zeld. doorzichten waren dichtgezet en niet 
meer waarneembaar. van der Pol wilde het 
gebouw opnieuw laten spreken en de geome-
trie en transparantie weer beleefbaar maken. 
daarom is de boel opengebroken en zijn oude 
doorzichten hersteld en nieuwe gecreëerd. 
daarbij kwamen ze ook ‘gevonden voorwer-
pen’ 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. 

Henk Hoogeveen
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^
geVel scheePVaartMuseuM 

^
detail VaN de glAzen 
OVerkAPPing oP de 
biNNeNPlaats

^
liesbeth VaN der Pol

^
BinnenPlAATs VaN het 
scheePVaartMuseuM
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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 

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 
gezel  schap een hartelijk gelach met zijn 
slot vraag: “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 

versLaG sTudieMiddAg  
rijksMuseuM 23 Januari 2014
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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 sTudiedAgterugblik studieMiddag terugblik studieMiddag

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 nvMZ-
ers 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

^
bezoek aaN HeT rijksMuseuM 
iN 2005

^
hal Muur eN rib Met 
PrOeFdeCOrATie

^
resTAurATieArCHiTeCT 
gijsbert VaN 
hoogeVest

biNNeNPlaats VaN het rijksMuseuM 
tijdeNs de resTAurATie

^
dOOrkijkje Naar 
biNNeNPlaats

^
kAPiTeel Met decoratie
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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 nVMz

nieuws 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 

nieuWe rubrieK 
www

bOeKentiP

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/kunsTCulTuur
sPOrT/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

‘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.

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

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-
dening en 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 

Bng erFgOedPrijs KaMPen
GeMeenteLiJKe erfGOedZOrG(en)

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 aantrekkings kracht 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 

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/20132/ 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
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niet alleen professionals zoals monumenten -
zorgers, ook het grote publiek heeft toene-
mende 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 grach-
tengordel, maar zowel het hart van de stad 
als aan de randen gekenmerkt door ander 
type monumenten. Het nationaal Monu-
ment op de dam is niet alleen symbool voor 
de vrijheid, ook toonbeeld van de weder-
opbouw. 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 ont-
stond ruimte voor ontspanning, met dank 
aan de toename van vrije tijd en het geld  

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 

tOeneMende WaarderinG vOOr 
Ons nAOOrlOgs erFgOed

<
sPeelMAnsTrAAT, 
het buiteNMuseuM 
VaN het VaN 
eestereNMuseuM

>
hoogbouw iN het 
groeN (architect 
Piet zaNstra, 1961)

^
eetkaMer VaN de 
MuseuMwOning VaN het 
VaN eestereNMuseuM 
Foto: thoMas heere 

Het naoorlogs erfgoed wint 

aan populariteit. de laatste 

jaren is er steeds meer belang-

stelling en waardering voor de 

architectuur, steden bouw en 

monumentale kunst uit 1940-

1965, de wederopbouwperiode 

waarin enorm veel is gebouwd. 

Karakteristieke betonnen 

kerkengebouwen, rijtjeshuizen, 

galerijflats, ruilverkavelingen, 

restauratie van gebombardeerde 

stadscentra en glasappliqué 

kunstwerken.
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^
raaMMozaïek  
de OnTMOeTing

NVMz augustus Nr.1 NVMz augustus Nr.1

12 13



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 

liTerATuur
> ‘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 19401965: OPBOuw en 
OPTiMisMe’, dOrine VAn HOOgsTrATen 
en Ben de Vries, nAi010, rOTTerdAM 
2013

> ‘kunsT VAn de wederOPBOuw, 
nederlAnd 19401965: eXPeriMenT 
in OPdrACHT’, FrAns VAn BurkOM, 
yTeke sPOelsTrA en siMOne VerMAAT 
(red.), nAi010, rOTTerdAM 2013

> ‘ATlAs VAn de wederOPBOuw, 
nederlAnd 19401965: 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

w
ed

er
OP

BO
u

w

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. 

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

wederOPBOuw wederOPBOuwNaoorlogs erFgoed Naoorlogs erFgoed

^
hoogbouw iN sloteN 

^
detail TegelMOzAïek 
wederoPbouwPeriode

^
Met de Nzh (Noord-zuid-hollaNdsche stooMtraMweg-
MaatschaPPij) door de AMsTerdAMse TuinsTeden!
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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 bin nen- 
en 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 inspectie methodiek. Zoals de titels al 
deden vermoeden was de ene inleiding meer 
theoretisch van aard terwijl een andere vooral 
bestond uit heel praktische wenken.

beHOud van binnen VerslAg 
inTerieursyMPOsiuM 9 OKtOber 
2013

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 

<
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

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
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^
theater tuschiNski 

^
de PreseNtatie VaN  
de website 
www.BeHOudVAnBinnen.nl

^
iNterieur VaN 
THeATer TusCHinski

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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>
3 & 4
klok VaN de Nieuwe 
kerk, VOOr en nA 
restauratie.

^
2
loodwerk nA 
restauratie

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 van de tOren van 
de nieuwe kerk te HaarLeM

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.

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 restauratie patronen dan kunnen 
we rustig zeggen dat aan de toren vele 
reparatie- en restauratiewerkzaamheden in 
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resTAurATie resTAurATietoreN VaN de Nieuwe kerk toreN VaN de Nieuwe kerk

^
1
het Metselwerk nA 
restauratie
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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 

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.

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]

nATuursTeen
van het natuursteen bleek de op vele plaat-
sen 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 natuur-
steen werden uitgevoerd met - Jahn kleur: 
0012-150or. [beeld 6 - 9]

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 

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 

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. 

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.
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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 som-
mige 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.

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

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. 

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]

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 

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
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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

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
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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 best-
practices. 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

nATiOnAAl MOnuMenTenCOngres  
versLaG frinGe-MeetinG 
“verZiLver uW GOud, 
draaGvLaK vOOr erfGOed  
in KLeinere GeMeenten” 
14 nOveMber 2013
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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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