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Ter inleiding

Het waren allereerst uitvoerders - architecten, aannemers en timmer-
lieden - die in 2000 de zorg voor monumenten in kwaliteitsrichtlijnen 
wilden borgen. Zij liepen, bewust of onbewust, vooruit op de Beleids-
brief MoMo die het Ministerie van OCW tien jaar later zou publiceren. 
Daarin werd, tegenover een terugtredende overheid, voor een goede 
uitvoeringspraktijk een toenemende eigen verantwoordelijkheid bij de 
marktpartijen bepleit. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
beschouwde vervolgens een versnelling van de introductie en uitbouw 
van kwaliteitsborging in de monumentensector als een eerste vereiste. 

Daartoe benaderde zij de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumen-
tenzorg (ERM). De vraag was om in nauwe samenwerking tussen overheid, 
opdrachtgevende organisaties en marktpartijen een robuust stelsel van actuele 
kwaliteitsrichtlijnen te ontwikkelen en actueel te houden. Een wijze van kwali-
teitsborging die later, in de Beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’, in 2018 krachtig werd 
gesteund. 

Binnen dit samenwerkingsverband kwam in het daar-
opvolgende decennium een groot aantal richtlijnen tot 
stand. Voor kleurhistorisch onderzoek, voor rietdekkers, 
voor hoveniers en voor orgelrestaurateurs - om een heel 
kleine greep te doen uit de enorme breedte van onder-
werpen. Want het bleef niet bij het gebouwde erfgoed. 
De ontwikkelingen in de ontwikkelde kwaliteitszorg 
bleken zo inspirerend en effectief te zijn, dat andere 
sectoren binnen het cultureel erfgoed aansluiting bij 
ERM zochten. Het klinkend erfgoed, het groen erf-
goed en het roerend erfgoed vormden nieuwe loten aan 
de stam.
Die verbreding en verdieping gaat door. Actuele opgaven dienden en dienen 
zich aan. Herbestemming, verduurzaming, bescherming van werknemers tegen 
kwarts in zandsteen - opnieuw een beperkte selectie van recent aangedragen 
aandachtsvelden. Telkens kijken de belanghebbenden verwachtingsvol naar de 
binnen ERM ontwikkelde methodiek voor samenwerking op basis van gelijk-
waardigheid en transparantie. Een methodiek die ook binnen het onderwijs een 
belangrijke rol is gaan spelen. 

Postbus 420, 2800 AK Gouda
T  (085) 486 24 80 
secretariaat@stichtingERM.nl
www.stichtingERM.nl 

Samen werken aan restauratiekwaliteit

Kleur geeft
karakter
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Type 1. 
Kleurhistorische 
inventarisatie

Type 2. 
Kleurhistorische
verkenning

Type 3. 
Specialistisch 
kleuronderzoek

Type 4. 
Integraal 
afwerkingsonderzoek 

-  Is geschikt voor alle 
typen gebouwen, of 
onderdelen van een 
gebouw, maar ook voor 
een hele wijk of steden-
bouwkundig ensemble

-  Is geschikt voor zowel 
een gebouw(deel) als 
een hele wijk

-  Is geschikt voor 
bijzondere ruimten of 
bijzondere objecten. 

  Wordt soms ook voor 
een volledig gebouw 
uitgevoerd

-  Is geschikt voor 
bijzondere ruimten of 
objecten (heel soms een 
volledig gebouw) 

-  Wordt uitgevoerd in 
samenhang met en 
afstemming op andere 
bijzondere elementen 
in de onderzochte 
ruimte of gebouw

- Sonderingen
- Puncties
- Stratigrafi e 

Idem 1. 
Kleurhistorische 
inventarisatie en tevens:  
- Verfmonster
- Stratigrafi eschema

Idem 2. 
Kleurhistorische 
verkenning en tevens:
- Vrijlegvenster
-  Analyse pigment en 

bindmiddel

Idem 3. 
Specialistisch kleur-
onderzoek en tevens: 
-  Conditieopname of 

schade-inventarisatie 
van aanwezige 
afwerkingen

-  Globale indicatie van 
het aanwezige verfl a-
genpakket (‘quick scan’)

-  Leidt tot Plan voor 
Onderzoek: dit geeft 
de potentie aan voor 
vervolg onderzoek 
(type 2 of 3)

-  Degelijk onderzoek: 
betrouwbaar, maar nog 
niet volledig beeld 
van het historisch 
kleurgebruik

-  Degelijk uitgebreid 
onderzoek: een histo-
rische verantwoorde 
reconstructie op alle 
onderdelen/materialen

-  Voorstel voor restaura-
tie van een bijzondere 
afwerking

-  Degelijk uitgebreid 
onderzoek: een histo-
rische verantwoorde 
reconstructie op alle 
onderdelen / materialen

-  Voorstel voor aanpak 
van de conservering 
of restauratie van de 
ruimte en de daarin 
aanwezige afwerkingen.

Waarvoor? Welke technieken 
worden toegepast? 

Wat is het resultaat? 

Welk type kleurhistorisch onderzoek?Kleurhistorisch onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
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Een terugblik, en vooruitkijken, ter gelegenheid van het afscheid van Harry 
van Waveren, die acht jaar lang voorzitter is geweest van ERM. Veel van de 
initiatieven in de afgelopen jaren vormden aanvankelijk onderwerp van stevige 
discussies. Mede dankzij Harry gelden die nu als vanzelfsprekend. Een aantal 
van de initiatieven passeert in dit essay.

Kennisbron en houvast voor praktijk
Voor de beleidsvorming, de regelgeving, de financiering en de subsidiering zijn 
er in de monumentensector gezaghebbende partijen. Het Ministerie van OCW 
en de RCE, het Nationaal Restauratiefonds, provincies en gemeenten vervul-
len elk een eigen belangrijke rol in de liefde en zorg voor het cultureel erf-
goed. De kwaliteit van de uitvoering is de core-business van ERM. De daartoe 
binnen ERM ontwikkelde richtlijnen vormen de neerslag van de afspraken die 
vertegenwoordigers van overheden, opdrachtgevende organisaties en opdracht- 
nemers samen maken. Richtlijnen die niet alleen een kennisbron vormen, maar 
ook praktijkgerichte houvast bieden voor alle betrokkenen bij onderhoud en 
restauratie. De richtlijnen bevatten de technische afspraken, de juridische en de 
procedurele aspecten. Zo vormen zij al een efficiënt startpunt bij het allereerste 
begin, het denken aan kwaliteitsverbetering van een erfgoedobject. 
Een richtlijn betreft steeds een specifiek vakgebied. Van een Uitvoeringsricht-
lijn (URL) voor bouwtechnisch advies tot een website voor gemeentelijke  
toezichthouders - in de vorm van een toolkit, waarop zo dadelijk wordt terug-
gekomen. Het historisch voegwerk bijvoorbeeld, de URL 4006. Nauwkeurig 
wordt omschreven hoe herstelwerkzaamheden bij schades en onderhoudswerk-
zaamheden aan historisch voegwerk moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in allereerst de eisen aan de voorbereiding, vervolgens de 
eisen aan de juiste samenstelling van de toe te passen voegspecie en tot slot de 
eisen aan het voegen zelf. De richtlijn bevat veel - door kennis onderbouwde 
- stappen die de voeger begeleiden in zijn werk. Net als elke andere richtlijn 
gedragen door een visie, omschreven in de Restauratieladder. 

‘De uitvoeringsrichtlijnen bevallen ons uitstekend.  
Zij staan voor goede kwaliteit tegenover een  
goede prijs’

Bert van Bommel, Rijksvastgoedbedrijf

Restauratieladder leidt en inspireert
Een inspiratiebron voor velen, de in de afgelopen jaren ontwikkelde Restaura-
tieladder. Te maken keuzes worden, vanuit de optiek van behoud van cultuur-
historische waarden, in een logische volgorde inzichtelijk gepresenteerd. De 
voorkeur voor een bepaalde ingreep, conserveren, repareren of vernieuwen, zijn 
als treden op een ladder weergegeven. De volgorde biedt een handvat voor eige-
naren en opdrachtgevers, en ook de opdrachtnemers en overheden. De Restau-
ratieladder is een praktische en visuele vertaling van het Charter van Venetië. 
Ook binnen het onderwijs wordt de Restauratieladder graag toegepast. Lees 
bijvoorbeeld wat de opleiding Restauratie Timmeren (MBO-4 niveau) onder 
het ‘profieldeel Restauratie Timmeren als eerste module presenteert: ‘Aanpak 
instandhouding, ontmantelen, consolideren conform URL 3001 - de Restaura-
tieladder’. Het vakonderwijs is de vierde ‘O’ geworden, naast de vaak genoemde 
drie ‘O’s: Overheid, Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

Restauratieladder

1.  Conserveren/ 
onderhouden

2. Repareren 

3a Kopiëren

3c Verbeteren

3b Imiteren

3. Vernieuwen 

    

‘Al onze opleidingen bij  
het Nationaal Centrum  
Erfgoedopleidingen (NCE) 
en de cursussen bij het  
Nationaal Restauratie 
Centrum (NRC) gebruiken 
de betreffende Uitvoerings-
richtlijn als basis voor de 
lesstof ’

 
Klaas Boeder, kwaliteitsbewaker NCE
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De O van de verschillende overheden 
De O van overheid bestaat uit meerdere o’s. Die van het Rijk, waar het beleid 
en het subsidiestelsel worden ontwikkeld en beheerd, de ‘o’ van provinciale 
overheden en de ‘o’ van gemeentelijke overheden, vaak gekoppeld aan de ‘o’ 
van omgevingsdiensten. De lokale overheid voert een groot deel van de wet- en 
regelgeving uit. Denk aan het verlenen van vergunning voor bepaalde onder-
houds- en restauratiewerkzaamheden en het houden van toezicht op de betref-
fende werkzaamheden. Samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten 
ontwikkelde ERM de website www.monumententoezicht.nl. Een toolkit met 
praktische handvatten voor gemeentelijk toezicht en handhaving bij werkzaam-
heden aan gebouwde monumenten. Het gelijknamige platform waarbij ook de 
Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland zich heeft aangesloten, komt 
sinds 2013 tweemaal per jaar bijeen om kennis te delen over actuele onderwer-
pen. Vaak meer dan honderd gemeentelijke ambtenaren komen af op thema’s 
als ‘Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht’ en ‘Vergunningvrij bij 
monumenten’.

‘Onbekend maakt onbemind. Als de eigenaar of  
aannemer meer weet van en over een monument  
helpt dat je verder’

Claudia van ’t Slot, inspecteur Team Stadshart (Accounthouder 
Monumenten en Woonboten) Gemeente Amsterdam

De O van de opdrachtgevers
Betrekken bij, en bereiken van. Dat is essentieel voor ERM. Net als de over-
heden en uitvoerende professionals worden betrokken bij de ontwikkeling en 
het gebruik van de richtlijnen, maar ook de eigenaren/opdrachtgevers. In het 
bestuur en in de diverse begeleidingscommissies zitten uiteraard vertegenwoor-
digers van professionele monumentenorganisaties. Die eigenaren en beheerders 
hebben meer ervaring en zijn nu eenmaal makkelijker te bevragen dan de par-
ticulier, die doorgaans - behoudens regulier onderhoud - slechts een heel enkele 
keer met een monumentenrestauratie te maken krijgt. Toch vormen ook die 
particulieren een cruciale schakel in de ketensamenwerking. Want een groot 
deel van het monumentenbestand betreft woonhuizen en ook die ene keer dat 
particulieren te maken hebben met een restauratie of grootschalig onderhoud, 
kunnen zij bijdragen aan het borgen van een kwalitatief goede aanpak. Dit door 
met voldoende kennis van zaken een serieuze gesprekspartner voor de opdracht-
nemer te zijn en door hem of haar de goede vragen voor te leggen.
Vandaar dat ERM zich meer en meer richt op voorlichting aan particuliere  
eigenaren. Het idee om, vergelijkbaar met de bekende kleurenwaaiers, een waaier  
uit te geven getiteld Schade aan uw monument had - in 
uitgeverstermen - voor een stipnotering in de boekenlijs-
ten kunnen zorgen. Vele duizenden exemplaren vonden  
hun weg naar opdrachtgevers. Maar ook docenten, 
ambtenaren en vakmensen toonden, en tonen nog altijd 
er veel belangstelling voor. Ondertussen zijn en wor-
den verschillende varianten op deze waaier ontwikkeld, 
waarover later meer.

De waaiers, en met hun ook vele flyers en brochures, 
bereiken de gebruikers via de website van ERM en via 
stands op beurzen en congressen. Door ERM geschre-
ven artikelen verschijnen regelmatig in de Erfgoedstem 
en in tijdschriften als Monumentaal, wat altijd weer leidt tot nieuwe aanvragen. 
Ook maakt ERM in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om op 
bijvoorbeeld de Kerkenbeurs en de Monumentenbeurs acte de présence te ge-
ven, altijd in combinatie met het houden van lezingen of het verzorgen van een 
symposium of debat.
Voor opdrachtgevers bouwde ERM ook een speciale website, www.monumen-
tenregie.nl. Een site met tips, voorbeelden, achtergrondinformatie, stappen-
plannen en links. Zodat de opdrachtgever de regie kan voeren.
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Goed monumentenbehoud en het aanpassen aan hedendaagse  

gebruiksnormen vinden we lastig te combineren. Gaat het om pres-

taties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan heb-

ben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven 

stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe 

energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed 

inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten 

is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel  

opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben  

al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het  

milieu belasten.Wel hoge energiekosten

Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie-

materialen toegepast. De gebouwschil - begane grond, buitenmuren, ven-

sters en deuren, daken - houdt de warmte vaak slecht binnen (zie waaierblad 

13). Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra- 

systeem verhogen het ongemak. En dan zijn (of lijken) er de beperkingen 

voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en wind-

energie. Benutting van bodemwarmte en inzet van lage temperatuur- 

verwarming (LTV) heeft meestal nog niet plaatsgevonden.

Thermische verbetering van de gebouwschil is kansrijk, maar standaard-

oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-

zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten 

van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-

vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. 

Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-

houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst 

en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging 

van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 

Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  

gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd 

om maatwerk.Gebruik natuurlijke momenten

Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een 

restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd 

worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van  

monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest 

kosten-efficiënt. 

Duurzame monumentenzorg 
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Nieuwe initiatieven om de opdrachtgever, en met name ook de minder ervaren 
particuliere eigenaar, nog beter te bereiken liggen in het verschiet. Voor de zo-
mer 2019 gaat een geheel vernieuwde website van ERM in de lucht. Gebaseerd 
op een onderzoek van het strategisch communicatiebureau Fabrique, bekend 
van onder andere hun betrokkenheid bij het project ‘Het Grootste Museum van 
Nederland’ en hun werk voor het Rijksmuseum. En kort na de zomer wordt de 
eerste van voorlopig vier korte video’s gepresenteerd die op een informatieve 
wijze de weg duiden naar verduurzaming van een monument, met behoud van 
de culturele waarden.

‘ERM is je enthousiaste docent die precies weet hoe  
het zit, en die in elke stap van het proces helpt en  
begeleidt’

Onderzoek Fabrique 

 

Die o zo belangrijke derde O
Zij namen als eersten het initiatief om met richtlijnen de kwaliteit in de mo-
numentenzorg te verzekeren, en staan in elke richtlijn centraal: de vakmensen 
die het werk doen. Voor hun werkzaamheden zijn nu ruim twintig Uitvoe-
ringsrichtlijnen beschikbaar. Daarnaast heeft ERM ook Beoordelingsrichtlijnen 
(BRL) ontwikkeld. Deze vormen de basis voor een certificering van het bedrijf. 
Er zijn certificaten voor onder andere restauratie-architecten en -aannemers 
en voor bedrijven die zich op deelspecialismen van het restauratievak richten.  
Certificering betekent werken volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over 
het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systema-
tisch borgen van die kwaliteit. Gecertificeerde restauratiebedrijven mogen sinds 
1 juli 2012 het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg  
voeren. ERM is niet zelf de toetsende organisatie. Daarvoor wordt een onaf-
hankelijke certificerende instelling gevraagd. En net 
als voor elke URL is ook voor een BRL het Centraal 
College van Deskundigen het besluitvormende orgaan. 

Het Restauratiebestek
De behoefte aan een richtlijn wordt vrijwel altijd aan-
gedragen; ERM werkt vraaggericht. Zo constateerden 
de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restaura-
tiebranche (VAWR) en de RCE dat het opstellen van 
een bestek, overeenkomstig de leidende STABU-syste-
matiek, voor een aannemer uitgaat van begrippen en 
werkvolgorde in de nieuwbouw. Dat is niet passend 
voor het restauratiewerk. En voor veel restauratieve 
werkzaamheden ontbraken standaardbepalingen in de STABU-catalogus. Dat 
had als gevolg dat iedere bestekschrijver zijn eigen omschrijvingen en speci-
ficaties ontwikkelde. Zeker in een tijd waarin restauratie en nieuwbouw vaak 
hand in hand gaan, zoals bij herbestemming en ingrepen om functionaliteit en 
duurzaamheid te vergroten, was de behoefte aan een model bestek voor monu-
menten groot. 
Het initiatief van VAWR en RCE om tot meer samenhang en continuïteit te 
komen leidde daarna tot de vraag aan ERM om dit te borgen in een onafhan-
kelijk, transparant en juridisch valide instrument dat door alle betrokkenen 
zou kunnen worden gebruikt. Misverstanden bij zowel prijsvorming als in de  
uitvoering kunnen worden beperkt. Met het Restauratiebestek worden  
omschrijvingen meer gestandaardiseerd op basis van de juiste achterliggende 
kennisbronnen; de Uitvoeringsrichtlijnen. 

‘Natuurlijk is het Restauratiebestek geen garantie op 
vakmanschap, dat biedt de vakman alleen zelf, maar 
eindelijk kunnen appels met appels worden vergeleken, 
ligt er een juridische basis in een hanteerbare vorm  
(en geen “gevoel”), waar in geval van discussie op  
kan worden teruggevallen’

Isja Finaly, adjunct-directeur Hendrick de Keyser 

Postbus 420, 2800 AK Gouda
T  (085) 486 24 80 
secretariaat@stichtingERM.nl
www.stichtingERM.nl 

Samen werken aan restauratiekwaliteit
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Het Model Restauratiebestek voor monumenten: innovatie van het verleden 

Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uit-gegeven en beheerd door ERM. In de uitvoeringsricht-lijnen speelt het Charter van Venetië een grote rol. Dit belangrijkste internationale verdrag van de erfgoedsector is in 1964 in Venetië tot stand gekomen. Het dient tot  vandaag de dag als dé leidraad voor een ieder die werkt in de monumentenzorg. 

De uitgangspunten voor restauratie in dit verdrag zijn vertaald in een ‘Restauratieladder’. Die helpt de  opdrachtgever bij het maken van restauratiekeuzes. De treden van de ladder geven een voorkeursvolgorde aan. Bij de eerste trede (1) gaat het om passief conserveren, gericht op reinigen en/of beschermende maatregelen van objecten en verflagen. De volgende trede (2) betreft actief conserveren door te repareren. Hierbij kan bijvoorbeeld een oude verflaag weer in het zicht worden gebracht. Echte vernieuwing is de daaropvolgende trede (3),  waarbij het kan gaan om het laten maken van een exacte kopie, imitatie van de oude vorm of een verbeterde  variant van de oude vorm.

Restauratieladder
In het Model Restauratiebestek wordt aangesloten bij de uitvoeringsrichtlijnen. In de uitvoeringsrichtlijnen wor-den een aantal keuzemogelijkheden geboden, de gemaakte keuzes worden in het restauratiebestek vastgelegd. Het Model Restauratiebestek helpt bij het opsporen en maken van de juiste keuzes, zoals bijvoorbeeld het  gewenste restauratieniveau op basis van de restauratie-ladder. Informatie uit de uitvoeringsrichtlijnen wordt niet in het bestek herhaald; alleen de gemaakte keuzes binnen en de eventuele afwijkingen op de uitvoerings-richtlijnen worden expliciet in het bestek benoemd. Op die wijze wordt de van de aannemer verlangde kwaliteit eenduidig vastgelegd.
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Verbreding werkterrein
ERM heeft in de afgelopen jaren een ‘zwaan kleef aan’ effect veroorzaakt. Wat 
begon met het gebouwde erfgoed, de monumenten, begint zich gaandeweg over 
het gehele cultureel erfgoedterrein te bewegen. De ontwikkelde methodiek 
voor samenwerking en kwaliteitsborging werd allereerst door een groot aantal  
organisaties op het gebied van het klinkend erfgoed als waardevol herkend. Een 
Platform Klinkend Erfgoed werd opgericht om een URL voor historische orgels 
op te zetten. Dat leidde ook tot een eigen website en in 2015 tot een waaier: 
Zorg voor uw orgel. Deze waaier bleek zo succesvol dat in 2018 een geactuali-
seerde en uitgebreide uitgave verscheen. Ondertussen vond het initiatief tot 
dit Platform zoveel (letterlijke) weerklank, dat het Platform zich buiten ERM 
verzelfstandigde in de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland. Deze zeer breed 
gedragen organisatie ijvert met succes voor aandacht voor het behoud en onder-
houd van orgels, carillons, luidklokken en torenuur-
werken - in een tijd dat hiervan veel teloor dreigt te 
gaan door toenemende leegstand van kerken. 

Ook organisaties en bedrijven gericht op het groen 
erfgoed zagen in de ERM-richtlijnen de mogelijk-
heden tot samenwerking en kwaliteitsborging bij 
het onderhouden en restaureren van dit deel van ons 
cultureel erfgoed, zoals historische parken, tuinen  
en begraafplaatsen. Dit voorjaar kon het eerste  
hoveniersbedrijf zich laten certificeren op basis van de 
BRL 6000 Groen Erfgoed. En twee uitvoeringsricht-
lijnen zagen het licht: de URL 6001 voor tuinhis-
torisch onderzoek en de URL 6010 voor hoveniers-
werk in historische tuinen en parken. Om eigenaren 
en gemeenten (als eigenaar en als toezichthouder) te 
ondersteunen bij het beheer van hun groen erfgoed 
verschijnt kort voor de zomer van 2019 de waaier 
Groen erfgoed, praktische tips voor onderhoud en herstel.  

Een toch wel heel bijzondere verbreding van het 
werkterrein ging richting het roerend erfgoed. De 
sector van monumentale voorwerpen en interieurs, 
zoals schilderijen, behang, wandkleden en lam-
pen. Een door de branches van restauratoren zelf te  

ontwikkelen systeem voor het erkennen van restauratoren bleek juridisch niet 
haalbaar. ERM, als onafhankelijke ervaringsdeskundige, begeleidde de ont-
wikkeling van het Restauratoren Register dat medio 2019 gereedkomt. Het  
Register is een lijst van beroepsbeoefenaars die aan bepaalde criteria ten aanzien 
van kennis en ervaring voldoen. De erkenning heeft de vorm gekregen van een 
keurmerk. Het in gezamenlijkheid werken aan dit register, waarbij ook de RCE 
en vertegenwoordigers van enkele opdrachtgevende organisaties een stimule-
rende rol speelde, heeft en passant ook de onderlinge verhoudingen tussen de 
verschillende brancheorganisaties verbeterd. 

‘Van de kennis en begeleiding door ERM hebben  
we dankbaar gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld met de  
oprichting van een begeleidingscommissie waarin  
niet alleen restauratoren participeerden, maar ook  
de overheid en opdrachtgevers. Met elkaar hebben we  
een register kunnen opzetten dat elke restaurator een 
eerlijke kans biedt om in opgenomen te worden.  
Maar die ook het kaf van het koren scheidt.’
 

Erick Douwes, Douwes Fine Art Restauration

Meer dan alleen ambacht
Geen richtlijn is er voor de eeuwigheid. Voortdurend worden nieuwe inzichten 
opgedaan en nieuwe materialen en technische processen op de markt gebracht. 
Binnen het cultureel erfgoed is de vraag om innovatie net zo actueel als in 
elke andere sector. Dat betekent dat elke richtlijn voortdurend getoetst wordt 
aan zijn houdbaarheidsdatum. Regelmatig vinden aanpassingen plaats. Bij de 
input komen vaak nieuwe, interessante partijen in beeld. Een voorbeeld. De 
natuursteenbedrijven die zich bezighouden met onder meer het bewerken van 
zandsteen voor het onderhoud en de restauratie van monumenten, zien in de 
markt dat er onduidelijkheid bestaat over het omgaan met zandsteen. Vanwege 
het hoge percentage kwarts is de bewerking van zandsteen verboden, behalve 
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Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie-

materialen toegepast. De gebouwschil - begane grond, buitenmuren, ven-

sters en deuren, daken - houdt de warmte vaak slecht binnen (zie waaierblad 

13). Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra- 

systeem verhogen het ongemak. En dan zijn (of lijken) er de beperkingen 

voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en wind-

energie. Benutting van bodemwarmte en inzet van lage temperatuur- 

verwarming (LTV) heeft meestal nog niet plaatsgevonden.

Thermische verbetering van de gebouwschil is kansrijk, maar standaard-

oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-

zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten 

van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-

vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. 

Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-

houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst 

en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging 

van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 

Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  

gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd 

om maatwerk.Gebruik natuurlijke momenten

Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een 

restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd 

worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van  

monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest 

kosten-efficiënt. 
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stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe 

energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed 

inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten 

is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel  

opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben  

al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het  

milieu belasten.

Wel hoge energiekosten
Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie-

materialen toegepast. De gebouwschil - begane grond, buitenmuren, ven-

sters en deuren, daken - houdt de warmte vaak slecht binnen (zie waaierblad 

13). Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra- 

systeem verhogen het ongemak. En dan zijn (of lijken) er de beperkingen 

voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en wind-

energie. Benutting van bodemwarmte en inzet van lage temperatuur- 

verwarming (LTV) heeft meestal nog niet plaatsgevonden.

Thermische verbetering van de gebouwschil is kansrijk, maar standaard-

oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-

zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten 

van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-

vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. 

Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-

houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst 

en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging 

van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 

Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  

gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd 

om maatwerk.

Gebruik natuurlijke momenten
Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een 

restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd 

worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van  

monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest 

kosten-efficiënt. 
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Goed monumentenbehoud en het aanpassen aan hedendaagse  

gebruiksnormen vinden we lastig te combineren. Gaat het om pres-

taties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan heb-

ben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven 

stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe 

energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed 

inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten 

is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel  

opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben  

al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het  

milieu belasten.Wel hoge energiekosten

Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie-

materialen toegepast. De gebouwschil - begane grond, buitenmuren, ven-

sters en deuren, daken - houdt de warmte vaak slecht binnen (zie waaierblad 

13). Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra- 

systeem verhogen het ongemak. En dan zijn (of lijken) er de beperkingen 

voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en wind-

energie. Benutting van bodemwarmte en inzet van lage temperatuur- 

verwarming (LTV) heeft meestal nog niet plaatsgevonden.

Thermische verbetering van de gebouwschil is kansrijk, maar standaard-

oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-

zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten 

van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-

vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. 

Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-

houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst 

en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging 

van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 

Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  

gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd 

om maatwerk.Gebruik natuurlijke momenten

Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een 

restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd 

worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van  

monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest 

kosten-efficiënt. 
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ben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven 

stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe 

energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed 
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oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-

zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten 

van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-

vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. 

Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-

houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst 

en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging 

van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 

Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  

gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd 

om maatwerk.
Gebruik natuurlijke momenten

Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een 

restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd 

worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van  

monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest 

kosten-efficiënt. 
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al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het  

milieu belasten.
Wel hoge energiekostenBij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie-

materialen toegepast. De gebouwschil - begane grond, buitenmuren, ven-
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oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-

zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten 

van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-

vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. 

Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-

houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst 

en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging 

van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 

Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  

gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd 

om maatwerk.

Gebruik natuurlijke momenten
Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een 

restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd 
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Goed monumentenbehoud en het aanpassen aan hedendaagse  gebruiksnormen vinden we lastig te combineren. Gaat het om pres-taties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan heb-ben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel  opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben  al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het  milieu belasten.

Wel hoge energiekosten
Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie-materialen toegepast. De gebouwschil - begane grond, buitenmuren, ven-sters en deuren, daken - houdt de warmte vaak slecht binnen (zie waaierblad 13). Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra- systeem verhogen het ongemak. En dan zijn (of lijken) er de beperkingen voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en wind-energie. Benutting van bodemwarmte en inzet van lage temperatuur- verwarming (LTV) heeft meestal nog niet plaatsgevonden.Thermische verbetering van de gebouwschil is kansrijk, maar standaard-oplossingen daarvoor zijn bijna nooit mogelijk, vanwege het monumenten-zorgbeginsel van beeld- en materiaalbehoud. Ook de bouwfysische effecten van een toegevoegde isolatielaag zijn riskant. Vochtbelasting door condens-vorming, na onoordeelkundige isolatie, vormt een groot schaderisico. Desondanks is met passende kennis van zaken (monumenteninstand-houding, bouwfysica en installatietechniek) meestal goede milieuwinst en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing of vervanging van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. Ook behoort duurzame energieopwekking soms tot de mogelijkheden. Het  gebouw zelf bepaalt daarbij steeds de kansen en beperkingen: het gaat altijd om maatwerk.

Gebruik natuurlijke momenten
Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van  monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest kosten-efficiënt. 
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van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. 
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voor de monumentensector. De sector vraagt ERM de betreffende uitvoerings-
richtlijn (URL 4007) daarop eens te bezien. Het blijkt dat het Ministerie van 
SZW belangstelling heeft om een ‘Veilige werkwijze’ voor het omgaan met 
kwarts op te stellen. De URL lijkt goed aan te vullen met richtlijnen voor de be-
scherming van werknemers bij het bewerken van zandsteen voor monumenten. 

Ander voorbeeld. De URL 4009 Historisch Schilderwerk behoeft actualisatie. 
Zo wordt er aandacht gevraagd voor de arbeidsomstandigheden van schilders bij 
werken aan monumenten waar eerder lood- of chroomhoudende verfsystemen 
zijn toegepast. Overleg is gestart met het ministerie van SZW over de aanslui-
ting op het project ‘Veilig werken’. Ook Rijkswaterstaat blijkt een goede ge-
sprekspartner. Daar wordt onder meer gewerkt aan het onderhoud en renovatie 
van bruggen, sluizen, vuurtorens en boeien. Voordat gestart wordt met het ver-
wijderen van de oude verflagen, wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid 
van chroom-6. Op dit moment wordt gesproken over de mogelijkheden hierbij 
verder gezamenlijk op te trekken waar het gaat om monumentale bouwwerken.

Dossiers worden gevormd
Niet alles is te vatten in richtlijnen voor de uitvoering, soms is een dossier 
als kennisbron op de website beter. Het verwijderen van asbest is daarvan een 
goed, en actueel voorbeeld. Asbest zit in een groot aantal gebouwen. Ook in 
monumenten, waaronder woonhuizen, boerderijen en kerkgebouwen kan as-
besthoudend materiaal worden aangetroffen. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, 
zoals dakbeschotten en afdichtingen van oude kachels en plafonds en producten 
als vloerzeil, vilt onder vloerbedekking en vensterbanken. Het verwijderen van  
asbest moet zorgvuldig gebeuren. Daarnaast geldt er een plicht om gebouwen 
die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een 
verbouwing of sloop. Ook dit is van toepassing op monumenten. ‘Moet alle  
asbest weg?’ en ‘Hoe is asbest op een goede manier te verwijderen, maar met 
niet meer schade aan het monument dan strikt noodzakelijk?’ zijn enkele van de 
vele vragen die ERM worden gesteld. Na het verzorgen van kennisbijeenkom-
sten wordt nu gewerkt aan een dossier asbestverwijdering en - via de NRC - aan 
een cursus.
 

‘Zorg ervoor dat je weet waar asbest zit, en zorg dat  
je afdekt en inpakt zodat er niemand bij kan. En dat  
er een asbestbeheersplan komt voor het asbest dat  
blijft. Dat is ook essentieel ook voor een Meerjaren  
Onderhoudsplan’

Willem Post, Green House 

Focus op onderhoud en herstel 
Het regelmatig actualiseren van de richtlijnen op nieuwe kennis en ervarin-
gen wordt ook gedreven door nieuwe maatschappelijke inzichten en ontwik-
kelingen. Het afbranden van twee Nederlandse monumentale kerken in 2018, 
en de verwoestende brand van de Notre Dame in Parijs in het voorjaar van 
2019 vestigden de aandacht op de brandveiligheid van ons cultureel erfgoed. 
De media vroegen ERM om commentaar. ‘Belangrijker is preventie, zeker 
bij werkzaamheden. Zo’n drama als met de Notre Dame kan ook in Neder-
land gebeuren’, werd ERM-directeur Walter de Koning in de Volkskrant van  
16 april 2019 geciteerd. ‘Het werken aan een eeuwenoude kerk vergt een goede 
voorbereiding. Het materiaal is droog, er zit vaak veel stof onder de pannen 
en stof is een prima medium voor vuur.’ De brandregels uit het bouwbesluit 
schrijven vooral voor dat er voldoende vluchtwegen moeten zijn, aldus De Ko-
ning. ‘Maar er zijn geen wettelijke eisen voor de bescherming van cultureel 
erfgoed. In het algemeen is de eigenaar zelf aan zet. Die kan dus een onervaren 
aannemer kiezen.’ Brandgevaar is er ook als er geen werkzaamheden zijn. ‘Elk 
jaar moet zo’n belangrijk monument worden geïnspecteerd, bijvoorbeeld om te 
kijken of de bedrading nog goed is’ […], ‘maar mijn inschatting is dat nog geen  
20 procent van de monumenten jaarlijks wordt geïnspecteerd door bijvoorbeeld 
de Monumentenwacht’.



 1514 

Balans vinden tussen verduurzaming
en cultuurhistorische waarden

ERM is een van de partijen die voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving een 
‘Routekaart’ hebben opgesteld voor het verduurzamen van monumenten. De 
monumentensector streeft naar een CO

2
-reductie van 40 procent in 2030 en 60 

procent in 2040, als gemiddelde over de gehele voorraad monumenten. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij ‘natuurlijke’ momenten voor de eigenaar, 
met aandacht voor een optimale balans tussen energie- en kostenefficiëntie, én 
behoud en herstel van monumentale waarden. Verduurzaming is een essentieel 
onderdeel van het werken aan monumenten en daarom dit onderwerp in elke 
richtlijn verwerkt. 
Eigenaren van monumenten, en natuurlijk ook hun 
adviseurs en aannemers, worden op de mogelijkheden 
van verduurzaming gewezen via de in 2017 gepre-
senteerde waaier Uw monument energiezuinig. In 2019 
kent de waaier al een derde, geactualiseerde druk. En 
dat niet alleen. IBA Parkstad vroeg auteur Evert Jan 
Nusselder om een eigen, specifieke versie, Energie- 
besparing bij monumenten in Parkstad. 
Ondertussen is het team van ERM uitgebreid met 
een deskundige op het gebied van verduurzaming, 
Felix Kusters. Samen met bouwkundige Ron Spaan 
en groen erfgoed expert Ruurd van Donkelaar staat 
hij garant voor een adequate voeding op deze actuele 
vakgebieden.

Kennisverspreiding 
In Nederland wordt voortdurend gebouwd en veranderd. Soms in de directe 
omgeving van historisch waardevolle gebouwen, ensembles of dorps- en stads-
centra. En dan is voor veel van die bouwplannen een tijdelijke bemaling nood-
zakelijk. Dat kan voor kwetsbare gebouwen, zoals monumenten, al leiden tot 
desastreuse beschadigingen. Maar hoe structureel kunnen de (funderings)pro-
blemen worden door langdurige droogte? Kennis daarover is van evident belang 
voor monumenteneigenaren, voor bemalers, voor waterschappen en voor verze-
keraars. Dat bleek onder meer tijdens een door ERM samen met de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, het Platform Bronbemalen 
en de Nederlandse Monumentenorganisatie verzorgde informatiebijeenkomst 
in het najaar van 2018. ERM werkt samen met die partijen aan afgestemde  
informatie voor iedereen die met bemalen in de buurt van monumenten wordt 
geconfronteerd. 

‘Je hoeft je minder zorgen te maken als alle  
partijen voldoende kennis hebben van de effecten  
op en het incasseringsvermogen van de fundering  
van het monument’

 
Johan Bosch, oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen

Anno 2019 in het kort
• Functioneert een hechte infrastructuur van samenwerkende partijen
• Vormt ERM een stabiele stichting met een transparante werkwijze
• Is een groot aantal richtlijnen voor de uitvoering ontwikkeld
•  Worden de richtlijnen steeds vaker gehanteerd, door opdrachtnemers,  

overheden en opdrachtgevers 
• Hebben de richtlijnen een plek gekregen binnen het onderwijs
• Worden de kennisbijeenkomsten zeer goed bezocht
• Bestaat er veel belangstelling voor publicaties
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Goed monumentenbehoud en het aanpassen aan hedendaagse  

gebruiksnormen vinden we lastig te combineren. Gaat het om pres-

taties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan heb-

ben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven 

stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe 

energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed 

inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten 
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‘Duurzaamheid betekent ervoor 
zorgen dat het monument weer 
enkele decennia mee kan’

 

Architect en eigenaar van een landhuis  
Fenneken Anneveld - van Wesel
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Blik op de toekomst

Terugkijken zonder vooruit te kijken, dat kan niet. 
Want al is in de afgelopen acht jaren - de periode dat 
Harry van Waveren voorzitter van ERM was - veel 
bereikt, er is nog veel meer te bereiken. 

Allereerst iets over het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zonder een continue in-
stroom van nieuwe vakmensen is de monumentenzorg ten dode opgeschreven. 
De zorg voor ons cultureel erfgoed staat voor veel, en vaak ook nieuwe uitdagin-
gen. In het vigerende rijksbeleid krijgt het erfgoed grote aandacht. De functie 
ervan, de emotionele binding ermee, de toegankelijkheid, de aandacht voor het 
verhaal, de betrokkenheid van vrijwilligers, de centrale rol van de eigenaar - 
worden als essentieel beschouwd. 
Ook de opgave tot verduurzaming is er daarvan één. Maar de dwingende actu-
aliteit tot verduurzamen - de klimaatverandering - vraagt bijvoorbeeld ook om 
meer kennis over andere effecten, zoals verdroging en de daaruit voortkomende 
schade aan fundamenten. Uitdagingen die het werken aan herstel en onderhoud 
in de erfgoedsector nog interessanter en veelzijdiger maken. Het is een vak- 
gebied waarin een perfecte balans is te vinden tussen het behoud van het waar-
devolle met de kennis en mogelijkheden van het heden. 
Essentieel daarvoor is goed én aantrekkelijk onderwijs. Het vak moet ‘sexy’ zijn, 
ertoe doen. Er trots over kunnen vertellen op een verjaardagsfeest. Innovaties als 
het 3D scannen kunnen daarbij helpen. Beitelen, hakken en schuren in combi-
natie met de enen en nullen uit de digitale wereld - dat maakt het werk extra 
spannend. ERM besteedt ook de komende jaren samen met tal van partners veel 
aandacht aan de ICT kanten en kansen van het restauratievak. Om zo het verle-
den aan de toekomst te koppelen. 

Veel aandacht zal de komende jaren ook uitgaan naar de veranderende wetge-
ving. De doorwerking op de monumentensector van de recent aangenomen Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bijvoorbeeld. Het vervangen van de 
overheidscontrole op de naleving van het Bouwbesluit door kwaliteitsborging 
door de markt zelf, wat de kern is van de Wkb, heeft niet direct gevolgen voor 
de monumentenzorg. Monumenten zijn ingedeeld in ‘gevolgklasse 2’ waarvoor 
eerst nog pilots plaats zullen vinden, alvorens de Wkb voor de monumenten-
sector gaat gelden. Maar ondanks dat de Wkb nu alleen betrekking heeft op 
de naleving van eisen van het Bouwbesluit, en ondanks dat het toezicht op de  

naleving van de Erfgoedwet en Wabo (en dus het monumententoezicht) voorals-
nog een overheidstaak blijft, is te voorzien dat het invloed gaat krijgen op die 
niche in de bouwsector, die de monumentenzorg vormt. Denk alleen al aan de 
herbestemmingen, waar nieuwbouw en restauratie elkaar ontmoeten.

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2021, wordt de 
Omgevingswet van kracht. Ook dat zal op divers plaatsen tot wijziging van 
richtlijnen leiden. 

Het zijn deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen die de vraag naar 
kwaliteitsborging alleen maar versterken. 

‘De “BRL De erkende Molenmaker” past in de  
doelstelling van de ERM om tot een restauratie-breed 
netwerk van BRL-en en URL-en te komen. In een  
BRL staan eisen aan het bedrijf, de organisatie en  
het vakmanschap.’

 
ERM-voorzitter Harry van Waveren bij de uitreiking van de eerste drie  
certificaten voor molenmakers

Tot slot is de opgave voor de komende tijd daar waar het ook begon: om samen 
met de overheid, de opdrachtgevers en de opdrachtnemers door te werken aan 
de visie op, en het bijdragen aan nieuwe maatschappelijke opgaven, die vertaald 
kunnen worden in een volgende editie van ‘Erfgoed Telt’.  
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Enkele cijfers juni 2019

Gereedgekomen URL-en

Uitgereikte certificaten

Waaier Schade aan uw monument 
(2e druk)

Waaier Uw monument energiezuinig 
(4e druk)

Waaier Zorg voor uw orgel 
(2e druk) 

ERM Nieuwsbrief (10 x per jaar)

Bezoekers aan ERM website

Google ranking

LinkedIn Restauratieprofessionals

Sinds 2013 jaarlijks twee 
bijeenkomsten Platform 
Monumententoezicht

Sinds 2013 gemiddeld twee 
themabijeenkomsten

22

192

Totaal 4.000 
exemplaren

Totaal 8.100 
exemplaren

Totaal 4.000 
exemplaren

1.800 abonnees

6.000 per maand - 
20.000 pagina’s

Eerste tot en met 
zevende positie

850 leden

Totaal 12 bijeenkomsten

Totaal 11 bijeenkomsten

Uitgave 
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
Postbus 420  
2800 AK Gouda 
T  085 - 4862480
E  secretariaat@stichtingERM.nl
I www.stichtingERM.nl

In de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) stellen 
opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden kwaliteitsrichtlijnen op voor het 
onderhouden en restaureren van monumenten.

Tekst
Theo van Oeffelt, communicatieadviseur ERM

Vormgeving
Van Lint in vorm, Burgh-Haamstede

Stichting ERM, juni 2019
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