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MONUMENTENWACHT
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Welkom!

In dit verslag kijken we terug op het jaar 2017. Een jaar met een aantrekkende economie, meer aandacht voor
bewezen kwaliteit en nog steeds altijd onafhankelijk.
Aantrekkende economie
Duidelijk merkbaar is dat meer eigenaren het onderhoud aanpakken. Ook wisselen meer monumenten van eigenaar.
Voor ons is het altijd weer leerzaam en inspirerend om te ervaren hoe nieuwe eigenaren met hun monument
omgaan en tegen monumentenbeleid aankijken.
Bewezen kwaliteit
Goed vakmanschap, gedreven vaklieden en gemotiveerde bedrijven. We kunnen niet zonder bij het instandhouden
van monumenten. Daarom vinden we het belangrijk dat bedrijven die hier goed mee bezig zijn, zich kunnen bewijzen
en presenteren in een openbaar register. Dat is er nu, op www.kennisenkunde.info.
Altijd onafhankelijk
Wij volgen altijd het Inspectiehandboek van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland. Daarmee
borgen we de onafhankelijke positie van de Monumentenwacht. Het Inspectiehandboek sluit aan op NEN 2767; de
norm die een methode geeft om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te
leggen. De werkprocessen en –protocollen van Monumentenwacht zijn uniform en vooraf vastgelegd. Dat maakt
uitkomsten objectief, toetsbaar en niet door derden te beïnvloeden.

Afke Draijer,
directeur-bestuurder
28 februari 2018
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Wat we in 2017 hebben gedaan

✓ Inspecties, inspectierapporten met onderhoudsadviezen en uitvoering van noodherstel

72 NEN-inspecties

231 bouwkundige inspecties

9 archeologische inspecties

20 moleninspecties

✓ Algemene informatievoorziening
groene
monumenten

archeologische
monumenten
gemeentelijke
monumenten

rijksmonumenten
met oorspronkelijke
woonfunctie
provinciale
monumenten

overige rijksmonumenten

en nog meer karakteristiek bezit

✓ Monitoring van monumenten
Nulmeting van de onderhoudsstaat van de overige rijksmonumenten
rood = achterstallig onderhoud = 14,5%
36 Bestuur,recht., overh.geb.
532 Boerderij, molen, bedrijf
42 Cult.,gezondh., wetenschap
17 Handel,kant.,opsl, transp.
99 Kastelen,landh., parken ed
117 Religieuze gebouwen
11 Sport,recreatie, horeca ed
10 Uitvaartcentr. en begrfpl.
31 Verdedigingsw., milit.geb
12 Voorwerpen op pleinen ed.
15 Weg- en waterbouwk.werken
0%
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Waar het ons om gaat

Dit is de droom van iedere Monumentenwachter.
Monumentenwachter Ronald Nijmeijer van Monumentenwacht Drenthe was betrokken bij de nulmeting die Jan
Willem van Kasteel liet maken: ‘Toen we er onlangs weer kwamen bleken vrijwel alle actiepunten uit ons rapport al
uitgevoerd te zijn! Meestal gebeurt dat in etappes. Dit is echt de droom van iedere Monumentenwachter.’
Jan Willem van Kasteel woont met zijn gezin in een rijksmonument in Meppel. Mede dankzij zijn ervaring als
adviseur onderwijshuisvesting kon hij de restauratie van zijn pand grondig aanpakken en weet hij 'Olympische
offerteschrijvers' bij te sturen.
Binnen waren ‘Toen dit pand op de markt kwam, hebben we meteen een bod gedaan. Wij vonden het
er bijzondere prachtig: de voorzijde heeft een mooie uitstraling en binnen waren er bijzondere elementen,
elementen.
zoals de ornamenten aan de plafonds, de marmeren schouwen, de luiken en de
vensterbanken. Een ruim huis met ook nog eens een gigantische tuin en dat in de stad. De
rente was laag, dus we zouden het kunnen kopen zonder dat onze hypotheeklasten zouden
stijgen. De energierekening zou echter wel omhoog gaan, isoleren namen we dus meteen in
onze plannen mee.’

Door de
Monumenten
wacht kregen
we inzicht in
de
bouwkundige
kwaliteit.

Zwakke plekken
‘In mei 2015 deden we een bod. Toen het na een half jaar nog niet verkocht was, belde de
makelaar ons en waren we het vrij snel eens. De eigenaar gaf ons de gelegenheid om het
huis nog voor de koop veelvuldig te bezoeken met allerlei adviseurs. We liepen er met de
Monumentenwacht Drenthe doorheen. Dat heeft ons zeer geholpen. Zo kregen we inzicht in
de bouwkundige kwaliteit. We wisten nu waar de zwakke plekken zaten in het pand, dus
waar we zeker iets aan moesten doen. Daardoor konden we een goede begroting maken en
verantwoord kopen. Voor de financiering kwamen we bij het Restauratiefonds terecht. Daar
hadden we een goede klik mee. Het is heel erg fijn om te merken dat de financier ook
vertrouwen heeft in wat je doet met een pand. Zij hebben ons ook op weg geholpen met de
fiscale mogelijkheden bij Rijksmonumenten.’
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Met de
welstandscom
missie nog
voor de koop
door het huis.

Wooncomfort
‘Ook met de welstandsadviseur van de Gemeente Meppel gingen we nog voor de koop door
het huis en legden onze plannen voor. Alles wat er in dit pand zat aan authentieke
elementen wilden we behouden, maar het moest ook eigentijds ingericht om meer
wooncomfort te realiseren en daarmee de levensduur van het pand verlengen. Op de begane
grond wilden we een ruime leefkeuken en een grote woonkamer creëren. Dat betekende een
flinke ingreep in de constructie. Een kleine tussenruimte, destijds bedoeld voor de bedienden,
moest eruit gesloopt. Dat deze ruimte er was, is nog steeds zichtbaar. Ook voor het beperken
van het energiegebruik waren er maatregelen nodig.’

Archiefonderz
oek om aan
de gemeente
duidelijk te
maken dat we
serieus aan de
slag gingen.

Archief
‘Ik ben meteen op zoek gegaan naar archiefmateriaal over dit pand. Helaas is een deel van
het archief verloren gegaan. Er waren alleen nog wat bouwtekeningen van na 1951. Toen
ben ik bij het Kadaster verder gaan zoeken, zo kreeg ik in ieder geval gegevens van de
eerdere bewoners van dit pand boven water en daarmee ook een stuk van de geschiedenis.
Het huis werd eind negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de weduwe van een notaris.
Er woonden hier later een aantal artsen en er is een administratiekantoor in gevestigd
geweest. Dit onderzoek was allereerst interessant om te doen, wij zijn door deze
achtergrondkennis het huis nog meer gaan waarderen. Maar ik deed het onderzoek ook om
aan de gemeente duidelijk te maken dat we serieus met dit pand aan de slag gingen. Nu
wonen wij hier als gezin en voegen wij weer een stukje geschiedenis aan dit pand toe.’

Er kwam een
prachtige
spantenkap
tevoorschijn.

Spantenkap
‘In de jaren vijftig woonde hier een kinderarts met zijn gezin. Ik heb een dochter daarvan
over haar jeugd hier laten vertellen. Vier kinderen, een assistente en een dienstmeid
moesten allemaal een eigen kamer en daarom waren er op zolder allemaal kamertjes
gebouwd. Het was daar enorm hokkerig geworden. Daar zat geen enkele monumentale
waarde in, dus we hebben alles weggesloopt. Toen alles kaal was op zolder, kwam een
prachtige spantenkap tevoorschijn. Een soort omgekeerd schip. Tussen de spanten hebben
we isolatie aangebracht. De zolder is nu een mooie, open ruimte waar de spanten eruit

Bij isoleren
hoort
ventileren.

Energie
‘Om het energieverbruik te beperken, hebben we bekeken waar het besparingspotentieel
zat. We hebben het huis en het dak zoveel mogelijk van binnenuit geïsoleerd. Daarbij hebben
we ook gedacht aan de ventilatie. Daarover heb ik advies gevraagd in mijn netwerk. Het is
belangrijk om je voldoende in de bouwfysica te verdiepen. Als je alleen maar isoleert en niet
nadenkt over ventileren creëer je elders in je pand problemen. We moesten beneden wel het
enkelglas houden, dat is energetisch gezien niet ideaal, maar de luiken compenseren dat
enigszins. We hebben ook flink geïnvesteerd in een domotica systeem. Verlichting,
beveiliging en verwarming kan ik digitaal aansturen. Nu kunnen we wat dat betreft veertig
jaar vooruit.’
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Doe het sloop- Bouwkundige kennis
en het
‘Ik ben huisvestingsadviseur; ik begeleid dus geregeld nieuwbouw- en renovatieprojecten.
denkwerk zelf. Die werkervaring heeft mij bij ons eigen pand enorm geholpen. Ik heb me daarnaast verdiept
in monumentale vraagstukken; ik heb veel aanvullende bouwkundige kennis opgedaan.
Daardoor kon ik met deskundigen goed in discussie gaan. Mijn stelling is: doe het sloop- en
het denkwerk zelf en laat de makers vooral het maakwerk doen. Inmiddels zijn er in de straat
een aantal eigenaren die ik weer help met mijn ervaring.’
Er valt veel te Olympische offerteschrijvers
besparen.
‘Het is belangrijk om aan alle bedrijven die je over de vloer krijgt duidelijk te maken hoe je in
dit plan staat. Als je zo’n groot pand koopt, veranderen de mensen die voor je aan het werk
moeten als vanzelf in olympische offerteschrijvers. Je kan je geld heel goed kwijt. Als je
duidelijk maakt dat je veel zelf wilt doen en dat je pragmatische keuzes maakt, dan valt er
veel te besparen. Belangrijk is daarbij dat je je steeds afvraagt: is dit echt nodig? Waarom
wilde ik dit ook al weer? Bij zo’n groot pand loop je het risico dat je door de bomen het bos
niet meer ziet. Het heeft voor mij goed gewerkt om alles klein te maken. Ik werkte niet per
ruimte, maar per onderdeel. Dus: schilderwerk, elektra, verwarming, et cetera. Dat heeft mij
geholpen om overzicht te houden: het geeft structuur aan het werk en daarmee kan je
ook aannemers en installateurs sturen.’
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Wie we zijn

Met een veelzijdig team zetten wij ons in voor de instandhouding van de Drentse monumenten:
team Monumentenwacht
Piet Bleijleven
Ronald Nijmeijer
Wilco Punter
Michel Siebum
Paul David van Vliet

Monumentenwachter Bouw | Molens | Teamleider
Monumentenwachter Bouw | NEN 2767 | Molens
Monumentenwachter Bouw
Monumentenwachter Bouw | NEN 2767
Monumentenwachter Bouw | Molens | Weg- en waterbouw | Interieur

administratie/secretariaat
Hermina Aardema
Geertje Rodenhuis

Administrateur
Bureausecretaresse

directie
Afke Draijer

Directeur

Wij zijn fans van panden met karakter.
De historie en verhalen van monumenten raken ons.
We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden.
Omdat ze bijzonder zijn.
Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.
Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak.
Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd brengen.
Daarin ondersteunen we graag.
Met krachtig vakmanschap.
In onderhoud en advies.
Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

JAARVERSLAG 2017 | 8 van 10

MONUMENTENWACHT
Drenthe

Algemeen nut beogend

Monumentenzorg beoogt het algemeen nut, dat is vanzelfsprekend. Onze preventieve insteek sluit daar ook bij aan
en we zijn er dan ook trots op dat de Belastingdienst aan ons de ANBI-status heeft toegekend, met de aantekening
Culturele Instelling. In dit kader zetten we onze actuele gegevens op een rij:
Doelstelling
Voorkomen van verval van cultuurhistorische objecten door het nemen en bevorderen van preventieve
maatregelen.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Leegstand, krimp, herbestemming. De afgelopen jaren kregen we het flink voor onze kiezen. Deze roerige
tijden hebben ook hun weerslag op monumenteigenaren. Omdat we ons werk graag goed doen, vinden we
het belangrijk om te weten wat er leeft bij onze abonnees. Daarom namen we een onderzoeksbureau in de
arm. Dit bureau heeft een groot deel van de Drentse monumenteigenaren een uitgebreide vragenlijst
voorgelegd. Daarbij maakten we onderscheid tussen particulieren en organisaties.
Van de particuliere deelnemers gaf maar liefst 88% aan tevreden te zijn over onze kennis en deskundigheid.
Nog hoger lag het percentage dat tevreden was over onze bejegening. Maar liefst 94% gaf ons een ruime
voldoende. Ook bij organisaties scoorden we goed, met 96% van de deelnemers die onze deskundigheid met
een ruime voldoende beoordeelde en 100% die de bejegening als ‘uitstekend’ kwalificeerde.
Zowel particulieren als organisaties geven aan onze diensten het vaakst te gebruiken bij het inwinnen van
advies voor een subsidieaanvraag. Ook voor raad tijdens de aanvraag van een vergunning of een consult bij
bouwkundige zaken scoort Monumentenwacht Drenthe hoog. De belangrijkste vraag luidt uiteraard of dit
advies ook door u gewaardeerd wordt. Maar liefst 94% van de particulieren en 78% van de organisaties
deelnemers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de tips en aanbevelingen die wij doen. Een
resultaat waar wij echt ‘wies’ mee zijn.
De uitkomsten hebben we gebruikt om ons merkverhaal opnieuw te formuleren:
Hier staan we We zijn monumentengek. Fans van panden met karakter. De historie en verhalen van
voor
monumenten raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze
bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.
Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een
monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag.
Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én
met oog voor de toekomst.
Dit doen we Monumentenwacht Drenthe biedt monumentenbezitters een helpende hand bij het
periodieke onderhoud van hun pand. Ons team van monumentenwachters doet
onderhoudsinspecties, geeft praktische tips en voert (klein) noodherstel uit.
Hierin zijn we Monumenten behouden doe je het best met goed onderhoud. Met net dat beetje extra
de allerbeste aandacht. Zodat kleine gebreken niet uitgroeien tot kostbare reparaties. Zodat verscholen
moois tevoorschijn komt. Onze wachters zijn vakmannen. Ze helpen graag. Met
onderhoudsinspecties, praktische tips en klein herstel. In en om het huis. Tot in de
allerhoogste nok.
Zo werken we Wij zijn trots op ons werk. Weten waar we het over hebben. Ons vakmanschap delen we
graag. Omdat we bevlogen zijn. Niet vanuit winstoogmerk. Wij zijn juist sterk door
onafhankelijkheid. Nuchter en rechtdoorzee. We nemen de tijd en laten zien wat voor
voordelen ons werk oplevert. We maken onderhoud makkelijker, geven tips en bieden direct
hulp bij problemen. We leggen de klant niet aan hun banden, maar helpen om al het moois
aan panden te bewaren.
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Dit merkverhaal is bepalend voor de strategie om onze missie te verwezenlijken: een zo groot mogelijke
groei van het aantal abonnementen.
Bestuurders
Stichting Monumentenwacht Drenthe is een "dochterstichting" van Stichting Monumentenwacht Noord &
Oost Nederland, De “moederstichting” heeft een raad van toezicht die bestaat uit mevrouw A.M. Kleine
Deters en de heren A. van der Broek, W.M. van Dijk, G.K. Kramer (secretaris en vice voorzitter) en J.B.A.
Lettink (voorzitter). Directeur-bestuurder van de stichting is Afke Draijer.
Stichting Monumentenwacht Drenthe heeft uitsluitend een directeur-bestuurder, die dezelfde is als die van
de “moederstichting” en waarvoor dezelfde beperkende bepalingen gelden.
Beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht ontvangen een reis- en vacatievergoeding conform de richtlijnen voor
provinciale commissieleden. Voor de directeur-bestuurder geldt de CAO provinciale ambtenaren.
Verslag uitgeoefende activiteiten 2017
Activiteit
Algemene informatie-uren
Monitor-uren
Inspectie-uren
Inspecties
Gemiddelde inspectieduur (uur)
Abonnementen
Gemiddelde inspectiefrequentie (jaar)

Aantal
42
547
3.159
332
9,5
865
2,6

Financieel verslag 2017
Activa
Rekening courant moederstichting
€
Liquide middelen
€
€

Baten
Producten en diensten
Subsidie provincie Drenthe
Rente

€
€
€
€

215.875
301.110
516.985

113.534
332.876
348
446.758

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Voorziening achterstallige VPB

€
€
€
€
€

352.783
97.051
25.721
41.430
516.985

Lasten
Doorbelaste personeelskosten €
Doorbelaste afschrijvingen
€
Doorbelaste overige lasten
€
€

262.694
14.685
113.877
391.256

Het resultaat in 2017 is positief, omdat in de loop van het jaar meer subsidie is toegekend voor extra taken.
Voor een deel van deze extra taken die (nog) niet (geheel) zijn uitgevoerd is een bestemmingsfonds
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