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Eerste werkatelier Levende Monumenten in een 
Leefbare Regio
Woensdag 18 februari 2015
dorpshuis ’t Zandt

Welkom en opening
Een prachtige zonnige dag en een geweldige opkomst, met 
meer dan 40 aanwezigen in het Dorpshuis van ’t Zandt. Het 
is de dag van het eerste werkatelier ‘Leefbare Monumenten 
in een Leefbare Regio’, een initiatief van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) – met steun van verschillende 
Groningse partners (Stichting Oude Groninger Kerken, het 
Gronings Landschap, Libau, de provincie Groningen en de 
gemeenten Appingedam, Bedum en Loppersum).
RCE-projectleider Frank Strolenberg heet iedereen van 
harte welkom. Hij zit al 25 jaar in het erfgoed-vak, met 
veel plezier. Hij put inspiratie uit de ‘verstolde ambities 
en dromen van mensen die hierin zijn neergeslagen’. Uit 
gesprekken met de provincie Groningen rondom het thema 
‘herbestemming als gebiedsopgave’ kwam vorig jaar de 
aardbevingsproblematiek naar voren. De monumenten 
staan hier letterlijk en figuurlijk onder druk. Tegelijkertijd 
is de vraag: wat gebeurt er met Groningen als geheel? 
Als gebied waar ook andere ontwikkelingen spelen, zoals 
bevolkingskrimp. Deze opgave heeft de RCE met de 
genoemde partners opgepakt. Denkend vanuit de betekenis 
van de monumenten voor het gebied wordt onderzocht hoe 
er met herstel, preventie en herbestemming kan worden 
omgegaan. Daarbij gaat het dus nadrukkelijk om meer dan 
alleen het object, aldus Strolenberg. ‘Groningers hebben 
iets met het landschap, het land en de cultuur. Die aspecten 
moeten in het onderzoek net zo goed aan bod komen.’
Enno Zuidema, coördinator van de werkateliers, haakt 
daarop aan door te wijzen op de vier monumenten die tijdens 
het onderzoek centraal staan: het cluster ’t Zandt, de kerk 
in Overschild, de boerderij in Onderdendam en de molen in 
Middelstum. Dit zijn de ‘proefkonijnen’ aan de hand waarvan 
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onderzocht zal worden wat goede ‘aanpakken’ zijn voor 
monumenten in aardbevingsgebieden. ‘Monumenten dragen 
bij aan de leefbaarheid en trots van dit gebied, ze zijn van 
invloed op het dagelijks leven van de bewoners.’ Het eerste 
werkatelier staat met name in het teken van twee vragen: 
wat is er bij de vier gebouwen aan de hand en op welke 
manier kan er een nieuwe functie voor gevonden worden?

impressie bezoek vier locaties
Na een eerste voorstelronde in het Dorpshuis gaat het 
gezelschap de bus in, om – onderbroken door een lunch – 
de vier projecten te bezoeken. De aanwezigen doen daarmee 
een beeld op van de situatie ter plekke en de ontwikkelingen 
in de nabije omgeving.

Kerk overschild
Op een kruispunt van wegen is Overschild ontstaan. Ten 
tijde van het graven van het Eemskanaal groeide het 
dorp. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw daalde de 
werkgelegenheid in het gebied en werd ook langzamerhand 
het aantal voorzieningen in het dorp minder. In 2012 telde 
het dorp 270 inwoners (605 in het postcodegebied). De 
kerk is niet meer in gebruik, in december meldden zich 
twee particulieren die hier wel evenementen zouden willen 
organiseren. Zij zijn gestart en hebben in overleg met 
eigenaar Stichting Groninger Kerken een programmering 
tot en met juni 2015 uitgezet. Vooralsnog met succes; er 
vinden onder meer concerten en cursussen plaats. Probleem 
is wel het ontbreken van verwarming, wat exploitatie in de 
wintermaanden lastig maakt. Voor kleine gezelschappen kan 
de consistoriekamer worden gebruikt.
Over de architectuur wordt gezegd dat het om een gebouw 
in een ‘sobere waterstaatstijl’ gaat. Voor de Stichting 
Oude Groninger Kerken, die als motto ‘Kerken, wat doe 
je ermee’ hanteert, speelt ook bij deze kerk het dilemma 
tussen instandhouding en gebruik. Hoe kunnen beide 
worden gecombineerd, waarbij karakteristieke waarden 

in stand worden gehouden maar ook de relatie met de 
andere voorzieningen in het dorp aandacht vraagt. ‘In 
het dorp draait het dorpshuis nu goed, daar moet je geen 
concurrerende voorzieningen tegen aan zetten.’ De uitdaging 
is juist om beide voorzieningen zo op elkaar af te stemmen 
dat ze beide beter exploitabel worden. Over de bevingschade 
wordt gezegd dat deze benut kan worden om te laten zien 
hoe mooi en waardevol de Groninger kerken zijn (gebruik 
het momentum). Een restauratie is daarbij geen ‘botox-
behandeling’: het gebouw hoeft er niet weer spic en span bij 
te staan. 
De in 1880 gebouwde kerk heeft rondom geen begraafplaats 
gekregen en ook is er niet in de kerk begraven; dit geeft 
‘ruimte’ in de herbestemmingsmogelijkheden. Op de 
toevoeging van het orgel na is de kerk nagenoeg in originele 
staat. Qua herbestemming verdient ‘maatschappelijk 
gebruik’ de voorkeur, boven een ‘privatisering’ naar 
bijvoorbeeld woonruimte. ‘De kerken zijn van ons allemaal, 
maar daarmee hebben we er dan ook een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid in.’ Een bijzonder aspect is inderdaad de 
verwarming van het gebouw: hoe kan de energievoorziening 
op een duurzame manier worden gerealiseerd?
Bureau Holstein heeft een inventarisatie van de kerk verricht 
en de zwakke plekken in beeld gebracht. Deze bevinden zich 
onder meer rondom de raamopeningen en in het gewelf. 
Verder zijn de voor- en achtergevel zwaarder van gewicht en 
deze zakken daardoor meer dan de zijgevels. Mogelijk heeft 
de grondsamenstelling en het grondwaterpeil invloed op de 
fundering van de kerk met verzakking tot gevolg. Tijdens 
een begrafenis is men een keer met kist en al door de vloer 
gezakt.



4

Boerderij onderdendam
Onderdendam was eeuwenlang het bestuurlijke, 
waterhuishoudkundige, juridische en ook handelscentrum 
van de (noordelijke) Ommelanden van Groningen. Het ligt 
op een kruispunt van vier waterwegen. Door de bundeling 
van functies waren er op het hoogtepunt wel 15 tot 20 cafés 
in het dorp gevestigd. Na 1900 liep die betekenis terug, 
afleesbaar is deze nog wel (waterschapshuis, rechtbank, 
voormalige hoofdkern van de gemeente). Onderdendam heeft 
momenteel 500 inwoners en diverse voorzieningen, die wel 
teruglopen. De laatst overgebleven basisschool sluit in de 
zomer van 2015. Ook de gereformeerde kerk wordt in haar 
voortbestaan bedreigd en is aangeboden aan de Stichting 
Oude Groninger Kerken. De inwoners zijn zeer betrokken 
en hebben onder meer zelf het dorpshuis gemoderniseerd. 
Recent is het initiatief Hou Onderdendam Overeind! (HOO!) 
gelanceerd: een plan om woningversterking, duurzaamheid, 
energiebesparing en generatiebestendigheid van de bestaande 
bebouwing niet individueel maar in gezamenlijkheid te 
realiseren. 
De boerderij was tot 1990 agrarisch in gebruik. Werd daarna 
een woonboerderij en is inmiddels eigendom van de NAM 
(het eerste object dat de NAM aankocht). In augustus 2012 
is schade door een aardbeving ontstaan. Tot dusver bestaan 
er geen herstelplannen. De boerderij is van het Oldamster 
type en is rijk uitgevoerd; woonhuis en schuur onder één 
nok. In 1910 heeft een omvangrijke verbouwing/uitbreiding 
plaatsgevonden. Opvallend is het contrast tussen eclectische 
en Jugendstil-stijlen in het voorhuis. 
Inmiddels heeft zich een aantal initiatiefnemers gemeld met 
plannen. Er zijn bijvoorbeeld ideeën voor een combinatie van 
mantelzorg/meergeneratiewoning. Aandachtspunt is onder 
meer hoe de boerderij beter bereikbaar kan worden gemaakt 
(bruggetje over het Boterdiep?). De werkgroep HOO! zegt 
over De Haver:
•	 verpaupering van pand en tuin/erf moet voorkomen 

worden;

•	 de invulling moet zo min mogelijk verkeersoverlast 
veroorzaken in Onderdendam en dan specifiek de 
Molentil en het fietspad achter de woningen aan het 
Boterdiep. Onderzocht kan worden om de toegang naar 
de boerderij te voorzien vanaf Ter Laan in Bedum en 
deze te laten aansluiten bij de geplande rondweg;

•	 invulling van de boerderij zou niet direct moeten 
concurreren met bv. het dorpshuis in Onderdendam.

Molen Middelstum
Een typisch wierdendorp, met de ‘spakenwielen’ nog 
duidelijk dichtbaar in de structuur en met bebouwing die 
steeds dichter wordt bij het centrum. Een bijzonder dorp 
ook, dat de afgelopen vijf jaar hard aan de eigen toekomst 
heeft gewerkt. Daarbij is onder meer de openbare ruimte 
aangepakt. 
De molen dateert uit 1855 en is een originele Groninger 
pelmolen, inmiddels in bezit van molenstichting Fivelingo, 
een stichting met zes molens in bezit. Deze molen was 
helemaal leeg gehaald, in 2006 is begonnen met de 
restauratie. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep 
Ewsum en het dorp. Inzet is om de molen meer in het dorp 
te ‘vertegenwoordigen’. Gedacht wordt aan een nieuwe 
bestemming voor de onderbouw en de herbouw van het 
pakhuisje, naast de molen. De borg Ewsum is inmiddels een 
echt onderdeel van het dorp geworden, mede door het holtje 
(hoge voetgangersbrug) die recent is aangelegd, vlakbij bij 
de molen. Ook hier hebben de bewoners zich in hoge mate 
voor ingespannen en eigen inzet voor geleverd.

Cluster ’t Zandt
Dit is echt het centrum van het dorp. De kerk (met losse 
toren), de voormalige bakkerij (daarvoor gemeentehuis en 
herberg) en het naastgelegen woonhuis. ’t Zandt is uit de 
periode met de branden sterker naar voren gekomen. De 
actieve dorpsvereniging telt 300 adressen, met 700 inwoners 
– het overgrote deel van het dorp. De kerk gaat binnenkort 
in eigendom over naar de Stichting Oude Groninger Kerken, 

de toren is al reeds hun eigendom. Een café is hier niet 
gewenst; teveel concurrentie voor het dorpshuis. Maar een 
terras aan de voet van de toren wellicht wel (in de zomer). Of 
een expositieruimte in de toren (zeker wanneer er weer een 
nieuwe tussenvloer in wordt aangebracht). Ook in dit dorp is 
sprake van een terugloop van voorzieningen; het voortbestaan 
van de school ‘hangt erom’. Dit dorp heeft met twee andere 
dorpen, de gemeente en schoolbesturen een netwerkschool 
opgericht: drie kleine scholen die samenwerken. Ook is 
recent een dorpsvisie geschreven, door de bewoners zelf. 
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Krachtige bewoners
De energie, ambitie en ideeën en bewoners worden geroemd. 
Men heeft zich hier, ondanks alles, niet uit het veld laten 
staan. Wie puur op de media afgaat zou geloven dat bewoners 
hier terneer geslagen zijn, maar niets is minder waar. Ook 
met de aardbevingsproblematiek gaan ze ‘relaxter’ om dan 
menig buitenstaander zou verwachten. 

nú beginnen
Wacht niet tot er een totaalprogramma gevonden is, maar 
ga zo snel mogelijk al aan het werk. Probeer te werken in 
kleine stapjes.

Kip en ei
Wat moet er eerst gebeuren: een renovatie (zodat een ‘reële 
conditie’ ontstaat) of een herbestemming? Een nieuwe 
functie kan alvast van start gaan (zoals in Overschild 
gebeurt), maar hoe lang houden de initiatiefnemers dit vol? 
Liefde en energie zijn belangrijk (‘het nieuwe geld’), maar 
uiteindelijk moet er wel een duurzaam verdienmodel onder 
geschoven kunnen worden. Daarbij is overigens wel de vraag 
hoe hieraan gerekend wordt. Wanneer een investering voor 
herstel bijvoorbeeld groter is dan de marktwaarde van het 
pand, is er dan – net als bij een auto – sprake van een ‘total 
loss’? En moeten we er om die reden dan ook maar niet aan 
beginnen?

discussie in groepen
Enno Zuidema geeft aan dat het eindproduct van de 
werkateliers een advies moet zijn dat op meerdere plekken 
moet landen: in het gebied zelf, aan de Dialoogtafel, bij de 
RCE, de provincie en partners en bij onszelf: alle mensen 
die monumenten in Groningen een warm hart toedragen. De 
ideeën en strategieën die voor deze vier projecten worden 
bedacht, kunnen vertaald worden naar al die andere 
monumenten in de provincie – en daarbuiten. Zonder daarbij 
een ‘blauwdruk’ te willen presenteren. Het gaat eerder om 
een ‘spoorboekje’, met veel ruimte voor ‘maatwerk’. In de 
discussie in de groepen wordt eerst aandacht gevraagd voor 
hetgeen opvalt: wat zijn de problemen, maar ook mogelijke 
oplossingen. Dat gesprek wordt onderbroken met een korte 
inleiding van Rob Hendriks (DAAD architecten) over het 
inhoudelijke schema dat aan de basis ligt van de werkateliers. 
De discussie wordt daarna hervat.

Een indruk van de onderwerpen die zijn behandeld in de 
groepen en door de aanwezigen zijn aangereikt:

Bijzonder gebied
Een prachtig gebied, met mooie gebouwen en een grote 
diversiteit. En met een sterk uiteenlopende betekenis 
voor de omgeving. Opvallend ook: gebouwen in dezelfde 
categorie kunnen heel verschillend zijn. Vergelijk Overschild 
en ’t Zandt: de ene kerk is de andere niet. Classificatie is 
noodzakelijk. Met in het verlengde de vraag: moet alles 
wel bewaard blijven of kan ook verandering geaccepteerd 
worden?

de markt
Wanneer deze gebouwen rond Amsterdam of bijvoorbeeld 
de stad Groningen hadden gestaan, waren ze al lang 
opgeknapt (zie bijvoorbeeld de manier waarop in Groningen 
50 kanjermonumenten zijn herbestemd). Het zijn geweldige 
gebouwen, maar op de verkeerde plek. Ook speelt mee dat 
de ‘monumentendichtheid’ (het aantal monumenten afgezet 
tegen het aantal woningen/inwoners) hier hoger is dan elders 
in het land. Daarmee is het dus heel erg zoeken geblazen 
naar kansrijke functies, die hier juist weer ‘ijler’ zijn. 
Initiatieven van particulieren en collectieven kunnen daarbij 
wel eens belangrijker zijn dan de vaak genoemde ‘sociaal-
maatschappelijke functies’. Wellicht zijn er ook combinaties 
van profit en non-profit mogelijk.

oppassen voor zware middelen
We moeten oppassen voor het versterken van monumenten 
met zware middelen, zonder dat we weten of dit effect heeft. 
Ook moeten we voorkomen dat gebouwen onherstelbaar 
veranderd worden. De huidige staat van alle panden (hoe 
achterstallig vaak ook in termen van onderhoud) heeft 
ook zijn charme, pas op dat dit niet verloren gaat door de 
panden ‘als nieuw’ te herstellen. Het is beter te wachten op 
toekomstige oplossingen, zeggen sommigen. Zeker zolang 
een gebouw nog geen concrete invulling heeft, moet worden 
gewacht met ingrijpen.
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durf te kiezen
Niet alle monumenten kunnen worden behouden. Daarvoor 
loopt de leegstand in heel Nederland te snel op: één boerderij 
per dag, twee kerken per week en één klooster per maand. 
Overigens is hier voor Noord-Nederland niet echt goed inzicht 
in; we missen een databank leegstand cq een pandenbank 
(wellicht iets voor een Kenniscentrum Herbestemming 
Noord?).
Het is noodzakelijk om prioriteiten te stellen op het niveau 
van een dorp/gebied: welk monument verdient de meeste 
aandacht? Daarvoor is een bouwkundige/monumentale 
analyse en waardering van het monument noodzakelijk. Ook 
een dorpsvisie is nodig, waarbij vanuit het dorp prioriteit 
wordt gegeven aan behoeftes en functies in relatie tot alle 
(monumentale) panden. Een gezonde exploitatie van panden 
wordt daarbij belangrijker geacht dan de staat van de 
monumenten. Er werd gerefereerd aan de dorpsvisie van ’t 
Zandt, geschreven door mensen uit het dorp zelf: een zeer 
leesbaar stuk met concrete plannen waarop verder kan 
worden gebouwd.

Effecten van andere factoren
Wat is precies de schade die door de aardbevingen ‘sec’ 
is veroorzaakt? Bij een aantal panden is sprake van 
verzakkingen in de fundering. Mogelijk komt dit door het 
grondwaterpeil. Als dit zakt rot de houten fundering weg, 
zeggen sommigen – anderen spreken dit tegen. Het zou 
nader onderzocht moeten worden. Dat geldt ook voor de 
invloed van inklinking.
Het assenkruis van de werkateliers
Rob Hendriks (DAAD Architecten) geeft aan hoe je op een 
meer abstracte, methodische manier naar dit onderwerp kunt 

kijken. Dat gebeurt met het assenkruis dat is ontwikkeld met 
het oog op plausibele, werkbare strategieën – die ook elders 
toepasbaar zijn. De oefening voor de werkateliers zal zijn 
om de vier projecten steeds (met voortschrijdend inzicht) te 
plaatsen in een van de vier kwadranten. Op de twee assen 
gaat het om preventie versus herstel en om ‘monument 
leidend’ versus ‘functie leidend’.

Naar aanleiding van dit assenkruis werd in een van de 
groepen opgemerkt dat de term ‘preventie’ vervangen zou 
moeten worden door ‘bouwkundige versterking’ met het oog 
op de veiligheid. De horizontale as wordt er een die beweegt 
van ‘zware benodigde voorzieningen om de boel veilig te 
krijgen’ (links) naar ‘het pand is (voorlopig) veilig en als 
we de scheuren dichtsmeren zal er weinig vervolgschade 
optreden’ (rechts). Er werd een idee geopperd om in de schuur 
van de Haver te beginnen met de bouw van enkele woningen 
(want daar is het nu al relatief veilig), om te bezien of dit 
programma succesvol wordt. Is dit het geval dan kunnen 
de benodigde bouwkundige versterkingsmaatregelen na een 
aantal jaren worden getroffen in het voorhuis, om dit ook te 
gaan gebruiken. Daarmee wordt een zware (dure) ingreep 
voor het geheel uitgesteld, tot het programma dat voor de 
exploitatie moet zorgen rond is.
Ook in een van de andere groepen riep met name deze as 

verwarring op. Volgens sommigen is het schema te ‘simpel’. 
Bij een waardering van de gebouwen moeten meer en andere 
criteria worden gebruikt, zo werd gesteld. Genoemd werden:
•	 Is het uniek
•	 De plek/ligging in de rij/ het dorp
•	 Functioneel
•	 Lokale geschiedenis
•	 Waardering interieur
•	 Beeldbepalend 
•	 Stedenbouw
•	 Infrastructuur
•	 Silhouet in landschap
Wanneer de vier projecten hierop worden  ‘geschaald’, leidt 
dat tot de volgende ‘score’: Overschild 40%, De Haver 50%, 
cluster ‘t Zandt 90% en molen 75%.

Bij alle gebouwen is ieder geval ‘regulier’ onderhoud nodig 
(een ‘nulbeurt’). De noodzaak voor rigoureus bouwkundig 
versterken/conserveren (glazen stolp erover à la de 
kampcommandantwoning in Westerbork) wordt nu nog niet 
gezien. 
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Tweede werkatelier Levende Monumenten in een
Leefbare Regio
Woensdag 1 april 2015
dorpshuis ’t Zandt

Welkom en opening
Na een geslaagde eerste werkatelier op woensdag 18
februari, waarin met name de vier ‘voorbeeldlocaties’
werden bezocht, gaan we vandaag aan de slag met een
stuk inhoudelijke verdieping.
Projectleider Enno Zuidema zet een aantal opvallende
punten van het eerste atelier op een rij:
•	 we hebben vier pilotmonumenten gezien: alle vier 

verschillend, evenals de context. Die bandbreedte 
moeten we voor ogen houden wanneer we een advies 
maken voor àlle monumenten in het aardbevingsgebied;

•	 we hebben te maken met een bijzonder gebied, met een 
innige relatie tussen erfgoed en landschap;

•	 moet er een nadere classificatie van monumenten 
komen? Bepaalde monumenten op een voetstuk plaatsen, 
anderen juist laten afvallen’

•	 er is sprake van krachtige inwoners, met veel energie;
•	 er moet nú begonnen worden: de tijdsfactor is van groot 

belang;
•	 nieuwe functie vinden of eerst het monument ‘op orde’: 

het is een kip en ei-verhaal. Zeker met alle informatie 
die inwoners nu al kunnen aangeven, moeten we niet 
wachten tot de exacte opgave compleet helder is;

•	 de monumentbeheerder is een ‘wachter’, hij kijkt, 
wacht en doet niet teveel – anders gaat wellicht 
monumentale waarde verloren. Dat is een standpunt, 
hoe verhoudt zich dit tot de kansen van herbestemming? 
Herbestemming gaat namelijk niet zonder slag of stoot, 
ook zijn aanpassingen aan een monument vaak nodig. Is 
om een herbestemming te laten slagen is niet eerder een 
verbinder en een ‘tijger’ nodig? Iemand die partijen en 
mensen verbindt en zorgt dat het gaat werken;
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•	 aardbevingen en hun specifieke effecten. Wat is de 
invloed van achterstallig onderhoud, bodemdaling en 
slechte bouwwijzen?

Rob Hendriks (DAAD Architecten) legt uit dat het assenkruis 
dat in het eerste atelier is gepresenteerd vooral een 
‘denkmodel’ is en niet zozeer een ‘invuloefening’. Gebleken 
is onder meer dat ‘schadepreventie’ beter kan worden 
vervangen door ‘bouwkundig versterken’: zo ontwikkelt de 
kennis en het woordgebruik zich. Het gaat er vooral om 
de kwesties in beeld te brengen die de ‘uitkomst’ voor de 
aanpak van een monument bepalen. Veiligheid is daarin 
bijvoorbeeld belangrijk, maar niet allesbepalend. Hoe gaan 
we om met de functie, hoe met de schade: de werkelijkheid 
is vaak gecompliceerder dan het denkmodel. Ook de factor 
tijd speelt een belangrijke rol: moet een monument in één 
keer bestendig worden gemaakt, of wordt het na elke beving 
gerepareerd? Ook is duidelijk dat er bij de verschillende 
assen van het assenkruis meerdere, uiteenlopende partijen 
betrokken kunnen zijn.

Op basis van de discussie is nu een vragenlijst ontwikkeld, 
die we vandaag gaan bekijken en toetsen op bruikbaarheid. 
Met de stapjes die gezet worden komt inmiddels een eerste 
centrale onderzoeksvraag in beeld:

Welke vragen moeten we stellen om een kansrijke aanpak te 
komen om een monument met een minimum aan ingrepen tot 
een aardbevingsbestendig gebouw te maken, met een functie 
die de leefbaarheid ten goede komt.

inleiding Paul Meurs: ‘Koersen voor herbestemming’
Paul Meurs is hoogleraar aan de TU Delft en heeft zijn 
eigen bureau, Steenhuis Meurs – gevestigd in Paterswolde 
en Schiedam. Hij constateert dat de opgave steeds dezelfde 
is, of het nu om dit gebied gaat of bijvoorbeeld de Randstad 
(waar veel meer ‘druk’ aanwezig is): er is een monument. 

Dat moet hersteld, of er is geen functie meer voor en/of er 
gebeurt iets in de omgeving. Het gaat altijd om het geheel 
van object en omgeving, maar de aanleiding voor een her- of 
doorbestemming kan heel anders zijn. Daarom kiest Meurs er 
bewust voor om zijn inleiding heel breed te houden. Centraal 
staat wat hem betreft het begrip ‘kansen’: kunnen ingrepen 
in een monument aanleiding zijn om ze te verbeteren?
De verhouding tussen heden en verleden is daarbij zo dat we 
ons moderne, eigen leven leiden maar dat we vol verwondering 
kijken naar het verleden. Het verleden is onderdeel van ons 
leven in het ‘nu’.
Uit een aantal voorbeelden – tramremise wordt theater, 
Korenbeurs wordt supermarkt, watertoren met bezinkbekkens 
wordt Villa Augustus: een hotel met restaurant en sier-, 
groente- en moestuin, een kerk wordt een rijtje woningen 
– blijkt dat het niet alleen gaat om het ‘redden’ van 
monumenten. We gebruiken wat we hebben, het bestaande is 
het uitgangspunt. Twintig jaar geleden was dat nog niet erg 
‘sexy’, maar inmiddels is het Jaarboek van de Architectuur 
voor meer dan de helft met herbestemmingsprojecten 
gevuld. Door nieuwe en bestaande architectuur te vermengen 
ontstaan interessante verrijkingen van steden. Voorbeelden 
zijn de Dominicuskerk in Maastricht (‘mooiste boekhandel 
ter wereld’) en een pakhuis in Rotterdam dat met een aantal 
grote (daglicht)ingrepen geschikt is gemaakt voor bewoning.
Aan de hand van het pakhuis De Zwijger in Amsterdam 
(Oostelijke Handelskade) laat Meurs zien hoe monument en 
omgeving op elkaar in kunnen werken. Op deze plek was een 
verbindingsbrug naar Java-eiland voorzien: het monument 
leek aanvankelijk ten prooi te vallen aan de slopershamer. 
Maar doordat een nieuwe constructie kon worden toegepast, 
bleek het mogelijk het pakhuis te behouden: dat hangt nu 
feitelijk aan een groot portaal over de brug. Mede hierdoor 
was een nieuwe indeling van het pakhuis mogelijk, met een 
grote zaal – en daardoor kwam de functie als congresgebouw 
in beeld.
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Meurs komt tot een zevental conclusies en aanbevelingen 
over wat herbestemming is en wat daarmee samenhangt:

1 herbestemmen is: benut de ruimte van technisch
ingrijpen De brug gaf ineens kansen: aanvankelijk gezien als
iets negatiefs, is deze omgezet naar iets positiefs. Bij het 
station in Tokio is iets vergelijkbaars gebeurd. Dit was zo’n 
belangrijk symbool dat het niet mocht worden afgebroken. 
In plaats daarvan is het gerestaureerd en aardbevingsproof 
gemaakt, door het op te tillen en op schokdempers te 
plaatsen. Daardoor kon er een grote parkeergarage onder 
het station worden gerealiseerd. De les: men kon hier dingen 
doen die met een ‘normale’ exploitatieberekening nooit 
waren gelukt. In Antwerpenstation is dit ook gebeurd: de 
komst van een snelle trein is aangegrepen om ondergronds 
een compleet nieuwe wereld te creëren.

2 herbestemmen is: ontwikkelen vanuit de cultuurhistorische 
waarde
In Nederland wordt dit steeds meer gangbaar. De crisis 
heeft hier ook een rol in gespeeld. Ontwikkelaars proberen 
bijvoorbeeld niet meer koste wat het kost een bepaald 
programma in een bestaand gebouw te stoppen. Een mooi 
buitenlands voorbeeld is het Neues Museum in Berlijn, 
ontworpen door de Britse architect Chipperfield. Het halve 
museum was hier weggebombardeerd; het is hersteld, maar 
niet op een letterlijke manier. Oud en nieuw spelen door 
elkaar heen, ook aan de binnenzijde. Het is één verhaal 
geworden, een reis door de tijd. Dat ‘versmelten’ is heel erg 
iets van deze tijd. Het gaat om waardegestuurd ontwikkelen, 
vanuit de reeds aanwezige kwaliteit. Dat is het vertrekpunt. 
Het gaat om drie M’s:

monumentaliteit = objecten = behouden
morfologie = structuren = transformeren
mentaliteit = immaterieel = ontwerpthema’s

Dit is een proces van zoeken: wat is de waarde? Daar heeft 
iedereen een andere mening over: er zijn ‘verkeersregels’ 

nodig om het gesprek hierover te structureren. Wat vindt 
‘de expert’, wat vindt de gemeenschap? Een kerk in Weesp 
werd door de deskundigen afgedaan als ‘derderangs gotisch’, 
maar de inwoners bleken er zeer aan gehecht. Zeker in dit 
gebied maken gebouwen sámen een dorp en ze liggen in een 
landschap; ze dragen bij aan de herkenbaarheid. Het is dus 
zaak helder te krijgen wat monumenten voor ons betekenen.

3 herbestemmen is: werken met minimale ingrepen, het gaat 
om de programmering
Herbestemming kan heel klein beginnen: een goede functie 
bedenken, het pand water- en winddicht maken, het 
stroompje op gang brengen. Mooi voorbeeld: de Zollverein 
in het Roergebied (Essen). De enige ingreep was hier de 
aanleg van een roltrap (ontwerp: OMA/Koolhaas), waarna 
met minimale middelen een restaurant is gerealiseerd. Het 
gaat om het goede idee op de goede plek.

4 herbestemmen is: gewoon gebruiken, tussentijdelijkheid en 
placemaking
In St Petersburg heeft de Russische miljonair Abramovitsj 
met steigerhout een restaurant gebouwd om een oud en 
uitgestrekt marineterrein onderdeel van het stedelijk leven 
te maken. Hier vinden nu allerlei kunstfestivals plaats, de 
plek is hip geworden en komt tot leven – alleen door een paar 
vrachtwagens met hout en een goede programmering. Zo is 
een proces van herbestemming op gang gebracht dat een heel 
gebied bij mensen op de mentale kaart zet. Uit iets tijdelijks 
kan ook iets permanents groeien. Als ‘pionier’ beginnen en 
er vervolgens kwaliteit aan geven.

5 herbestemmen is: archipunctuur voor de omgeving
Het gaat om meer dan het object alleen. Herbestemmen kan 
helpen andere investeringen uit te lokken en mensen naar 
het gebied halen. Kijk naar Strijp R in Eindhoven waar een 
projectontwikkelaar (Amvest) een nieuw woongebied wil 
realiseren, op de plek waar Philips ooit de eerste beeldbuizen 
in elkaar zette.

5a herbestemmen is: de identiteit omarmen en transformeren
Met branding en het aanwijzen van kernwaarden kan richting 
worden gegeven aan de herontwikkeling van een gebied. Een 
centrale missie (‘home for inventive people’) verbindt het 
Philips-verleden met nu en morgen. Invenatarisaties zijn 
gemaakt van waardevolle structuren (bomen, stelconplaten) 
en deze zijn gebruikt om een onderscheidend woongebied 
mee te maken. Ook zijn te behouden gebouwen aangegeven 
(‘als je al gaat slopen, dan deze relics even niet’).

5b herbestemmen is: keuzes maken, je kunt niet alles 
bewaren
Kies de ‘strategische’ elementen die behouden moeten 
worden. Bij Strijp R zijn dat: structuren, bebouwing, lijnen 
en de bomen. Vervolgens kun je ook weer verder.

Ouderdomswaarde      Ontwerpwaarde

Belevingswaarde (gemeenschap)

Expertwaarde

Objectenwaarde

Contextuele waarde

Wat is de essentie van een monument? 
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5c herbestemmen is: de tijd nemen om de juiste match te 
vinden
Piet Hein Eek diende zich aan en kocht een compleet 
fabrieksgebouw. Maakte daarin een werkplaats, café en 
winkel: functies die je graag ziet in een wijk. Rond het merk 
‘Eek’ ontstaat zo een community. Daardoor werden hier in de 
crisistijd wél woningen verkocht en in de rest van Eindhoven 
maar mondjesmaat.

5d herbestemmen is: ontwikkelingen laten ‘ankeren’
De nieuwe ontwikkeling was hier niet mogelijk geweest 
zonder de bestaande ‘relics’. Zij waren de startpunten, de 
katalysatoren in het proces.

5e herbestemmen is: placemaking en doorbouwen op wat er 
al is
Van een afgebroken hal werden twee traveeën gespaard. 
Waar iedereen dacht dat omwonenden misschien zouden 
gaan klagen, kocht Piet Hein Eek dit gebouw ook – om er 
een woning in te maken. Een gebouw met imperfecties, maar 
daardoor ook iets dat geen gelijke kent. In een ander gebouw 
(met veel kabels en leidingen, waardoor het niet gesloopt kan 
worden) worden nu lofts gemaakt. Het loont dus bepaalde 
structuren te laten staan, mits de veiligheid niet in gevaar is. 
Er kan altijd later nog worden besloten wat ermee te doen.

6 herbestemmen is: je dorp opnieuw uitvinden, uitgaande 
van de eigen kracht 
Om een tegenwicht te bieden aan bevolkingskrimp en 
verdwijnende voorzieningen heeft het dorp Bredevoort 
zich de identiteit van ‘boekenstad’ aangemeten. Hierdoor 
is het vertrouwen in het dorp gegroeid. Economisch gezien 
hebben veel dorpsbewoners er ook profijt van. Iedereen 
ging mee in het thema, men zag de kansen en kwam in 
beweging. Voorzieningen als het café en de winkels bleven 
behouden, de aantrekkelijkheid om in het dorp te gaan 
wonen nam eveneens toe. Er zit ook een gevaar aan: het 
verhaal en de businesscase moeten wel kloppen en het moet 

dicht bij jezelf staan. Andere geslaagde voorbeelden zijn 
Diepenheim (kunstdorp), Terherne (Kameleondorp) en Laren 
(kunstenaarsdorp). 
Soms vanuit een traditie, soms vanuit een ‘uitvinding’: de 
traditie begint nú.

7 herbestemmen is: de balans tussen eigenheid en aliens
Zie het voorbeeld van het Kunsthaus in Graz (Cook/Fournier). 
Een stad moet zelf bepalen: past dit bij ons of niet? Het 
maakt de stad weer ‘hip’ en kan een gebied dat slecht draait 
weer een impuls geven. De vraag is: past het bij de mensen 
van Graz? Herbestemmen gaat altijd om verandering en is 
altijd gekoppeld aan een gemeenschap: die verander je niet. 

Na deze boeiende inleiding geeft Paul Meurs aan de 
aanwezigen de volgende vraag mee: wat is de strategie voor 
de vier monumenten in deze studie? Door aan een individueel 
object iets te doen, kan dat een impact hebben op het dorp als 
geheel. Het kan een vliegwiel zijn: probeer dat te ontdekken. 
Herbestemmen begint dus met een tour d’horizon: kijk breed 
om je heen, spreek met veel mensen, partijen, betrokkenen

uitleg van het ‘mengpaneel’
Rob Hendriks geeft uitleg over twee nieuwe schema’s, 
waarmee we vandaag gaan werken. De eerste is een 
‘mengpaneel’ om de relevante vragen over het monument 
in zijn omgeving te kunnen beantwoorden. Het moet leiden 
tot een set van instrumenten waarmee we deze en andere 
monumenten in het bevingsgebied te lijf kunnen gaan. Het is 
nu zaak om te kijken:
•	 of we alle vragen te pakken hebben;
•	 of de volgorde goed is;
•	 of er prioritaire vragen moeten worden aangewezen.

Vervolgens wordt per pilotmonument een eerste schema 
met oplossingsrichtingen doorgewerkt, met de volgende 
dimensies:
•	 hoe verhoudt het programma van eisen zich tot het 

monument (te klein, match, te groot);
•	 hoe ziet de fasering eruit (in 1x, stapsgewijs), 

geredeneerd vanuit de noodzaak van het gebouw en het 
programma;

•	 hoe vindt het versterken plaats (binnen, buiten, in 
bouwkundige schil);

•	 de bouwfysische verbetering. Als we dan verstevigen, 
kunnen we ook andere verbeteringen doorvoeren.

Vooraf is duidelijk dat het hier om een ingewikkeld probleem 
gaat. We streven naar een absolute vorm van kennis. Mogelijk 
dat er ook al andere methodieken bestaan (genoemd worden 
de methode van Drents Plateau en die van Nico Nelissen/
KUN) om tot een waardebepaling van een monument te 
komen. Deze kunnen hierin worden meegenomen. Enno 
Zuidema maakt de vergelijking met een reis:
•	 we gaan op reis;
•	 we kiezen een vervoermiddel;
•	 we bepalen de bijpassende planner.

Dat is bepalend of we bij de 1.300 monumenten in dit 
gebied de juiste keuzes maken. Paul Meurs geeft aan dat 
de monumentwaarde in een brede interpretatie moet 
worden neergezet; deze is sturend. ‘Dat is je kompas om de 
keuzes op te ijken.’ De vraag is dan: hoe komt deze waarde 
zo goed mogelijk tot zijn recht, in het spanningsveld met 
alle belangen. De lol bij herbestemmen is het schakelen op 
verschillende speelvelden. Het gaat primair om de ingreep 
in het object, maar daarmee verbetert vaak ook het geheel. 
Zeker als het om meerdere objecten gaat, komt de vraag van 
de onderlinge samenhang om de hoek kijken. De ‘streek’ is 
dan wellicht ook een relevant schaalniveau, nog boven dat 
van het dorp. Kijk dus ook altijd een schaalniveau hoger. 
‘Probeer als gebied een bepaald thema te ontwikkelen, 
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daarbinnen kunnen dorpen elkaar versterken. Uiteindelijk 
bepalen menskracht en geld op welke schaal je de grootste 
klap kunt maken.’ 

Excursie
Waar het bij ‘Levende Monumenten in een Leefbare Regio’ 
om gaat wordt duidelijk bij een korte maar indrukwekkende 
excursie naar de Doopsgezinde Kerk in Middelstum, die 
buiten en binnen in de steigers staat. Op initiatief van het 
kerkbestuur wordt hier een versterkingsoperatie uitgevoerd. 
Het voorbeeld wordt getoond om duidelijk te maken dat 
dit een mogelijke uitkomst is van het proces dat eigenaar, 
adviseurs en andere betrokkenen (gemeente, NAM, RCE) 
hebben doorlopen. De vraag is vooral: hoe kom je bij een 
dergelijke uitkomst en wat heeft daar invloed op?

De kerk is gebouwd in 1863. Aardbevingen hebben hier 
geleid tot scheuren in muren en gewelf, een confronterende 
aanblik voor de kerkgangers. Een eerste noodoplossing is 
gevonden (onder meer om ervoor te zorgen dat het tongewelf 
niet naar beneden komt), nu vindt beraad plaats over hoe de 
kerk toekomstbestendig kan worden gemaakt. 

Architect Theo Elsing licht toe wat de stand van zaken is. Hij 
benadrukt dat elke situatie maatwerk is, algemene recepten 
werken niet. De muren van deze kerk zijn enkelsteens, 
6m hoog. Het is volgens Elzinga een klein wonder dat 
de kerk nog staat. Er doet zich horizontale en verticale 
scheurvoming voor. De enige oplossing is dan een herstel 
vanuit de fundering; de enige manier om terug te keren naar 
de oorspronkelijke sterkte van de kerk. De vraag is: welke 
oplossing past daarbij, die bovendien reversibel is (na 30/40 
jaar weg te halen).
Het ontwerp voor de stalen constructie die nu in de kerk 
wordt aangebracht gaat uit van een beving van maximaal 
5,0 op de schaal van Richter en 0,3 grondversnelling. Dit 
zijn de normen van de aangescherpte NPR, die in september 

2015 van kracht worden. De inzet is om de kerk tegen deze 
kracht te beschermen, zodanig dat ‘spattende’ muren worden 
voorkomen en het gewelf blijft behouden. ‘Helemaal stijf’ zal 
de kerk niet worden, maar met de stalen staanders, ankers 
en een langs/dwarsverband (ook over vloeren heen) moet een 
behoorlijk stevige versterking mogelijk zijn. Op termijn kan 
deze weer uit elkaar geschroefd worden.
Het interieur van de kerk is eruit gehaald en in bewaring 
gegeven. Het kabinetorgel uit 1860 is achtergebleven en 
wordt gemonitord op vochtigheid. Door het aanbrengen van 
nieuw stucwerk is er veel water in de kerk gekomen.

De gekozen oplossing dient om vervolgschade te beperken en 
ervoor te zorgen dat de kerk niet instort. Aan de buitenzijde 
(straat/tuin van de buren) ontbrak voldoende ruimte om 
daar een frame aan te brengen, daarom is gekozen voor de 
binnenzijde. De architect houdt zich in dit verband puur bezig 
met het gebouw, een interieurarchitecte is aangetrokken 
voor de ‘beleving’ van het gebruik. 
Het kerkbestuur geeft aan graag in contact te komen met de 
RCE over de verdere gang van zaken. De RCE zelf meldt ter 
plekke dat ‘men nog geen enkel plan’ voor de aanpak van de 
kerk heeft gezien. De gemeente heeft een ‘gedoogvergunning’ 
verstrekt om alvast aan het werk te gaan met het verwijderen 
van het interieur. In de Monumentencommissie is een 
schetsontwerp besproken.

We leren van dit project dat er aan de ene kant een 
grote drive en bevlogenheid is om deze kerk nú te 
redden. Dat is echter tegelijk ook een grote valkuil. 
Vergunningsprocedures worden buiten werking gesteld, 
experts (RCE, monumentencommissie) worden niet gehoord 
(‘paniekvoetbal’). Het kerkbestuur als eigenaar voelt zich niet 
comfortabel in haar rol en had duidelijk beter ondersteund 
moeten worden en ‘meegenomen’ in het proces.
Conclusie: er is een advies- en ontwerpteam nodig 
(bouwhistoricus, archeoloog, funderingexpert, architect, 
constructeur) dat dit soort projecten begeleidt en daar op tijd 

de andere partijen (zoals vergunningverleners) bij betrekt. 
Binnen dit team stellen de adviseurs zichzelf en anderen 
vragen over nut en noodzaak, onderbouwing en relevatie van 
voorstellen, op basis van eigen professionaliteit. Het team is 
ervoor om te ontzorgen, mee te helpen en vooruit te denken 
– in plaats van louter te toetsen (op een te laat moment). 
De huidige vergunnings- en planvormingssystematiek is hier 
niet op toegespitst.

Dit laatste punt zet Enno Zuidema extra kracht bij wanneer 
we weer terug zijn in ’t Zandt en we proberen te leren van 
deze casus. Uit een andere casus (een jaren dertig woning 
met schoorsteen die een veiligheidsrisico vormt, vanwege 
mogelijke val bij een aardbeving) blijkt namelijk volgens 
Zuidema een vergelijkbaar probleem. De eigenaar van dit 
huis is al negen maanden bezig om tot een acceptabele 
oplossing te maken, maar ‘het systeem’ is daar niet op 
ingericht. Monumenteigenaren komen tegen wil en dank in 
een vervelende positie terecht: de materie is complex, de 
tijdsdruk is groot. Daar moeten zij veel beter in begeleid 
worden. De beoogde snelheid van handelen in het proces kan 
leiden tot achteraf ongewenste oplossingen. De kortste route 
is niet altijd de beste. In het geval van de schoorsteen hebben 
we gelukkig te maken met een particulier met liefde voor de 
cultuurhistorische kwaliteit van zijn woning, anders was de 
schoorsteen al gesloopt of vernield geweest of had hij niet 
meer kunnen stoken.
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de oogst van de discussie
Voor en na de excursie wordt gediscussieerd over het 
mengpaneel, het invulschema en allerhande andere thema’s 
die ter tafel komen. Gebundeld leidt dat tot deze ‘oogst’:

het werkelijke probleem
Door sommigen wordt gesteld dat veiligheid het primaire 
probleem in dit gebied is. ‘Wat gebeurt er als we een 
concert hebben in een kerk met 150 mensen en het gewelf 
komt naar beneden?’ Dit directe effect van aardbevingen, 
gecombineerd met de wens om gebouwen voor volgende 
generaties te behouden, zou bijvoorbeeld ook kunnen leiden 
tot een keuze voor ‘niet-bestemmen’. Oftewel: 30 jaar een 
hek om een monument plaatsen en dan verder kijken, als de 
aardbevingen zijn opgehouden. Anderen zijn daar echter niet 
gelukkig mee: panden die leegstaan en/of een hek eromheen 
hebben dragen niet bij aan een gevoel van welbevinden bij 
bewoners. Duidelijk is inmiddels wel dat aardbevingen een 
eigenstandige impact hebben: een gebouw wordt erdoor 
ontzield. Dat werpt een geheel nieuw licht op de materie. 80 
procent van de monumenten in het gebied rond Loppersum 
heeft inmiddels schade. In het hele bevingsgebied is dat 60 
procent.

Wat is leidend en haalbaar
De vraag wordt gesteld wat nu eerst komt: het programma 
of het gebouw? Tot nu toe wordt steeds gestart bij het 
gebouw (de monumenten in het bevingsgebied), maar een 
andere aanpak is ook denkbaar. Dan wordt gestart met een 
haalbaar programma of functie en daar worden dan passende 
gebouwen bij gezocht. Het is een aanpak die bijvoorbeeld 
door ontwikkelaar DBF wordt gevolgd. Deze heeft ook 
een ander principe om herbestemmingen beter haalbaar te 
maken: ‘1+1+1+…=10’. Oftewel: soms kun je ook met 
een verzameling aan kleinere functies een haalbaar project 
maken. Het is niet altijd nodig c.q. mogelijk één grote functie 
te vinden die het project draagt. Wat in dit verband ook helpt 
zijn gangmakers, zoals Erik Wong in Hornhuizen heeft laten 

zien met het concept Wongema. Iemand moet beginnen met 
investeren. Daarbij moet eerst worden gekeken: wat is hier 
planeconomisch mogelijk? Bij een eventueel tekort: inzet 
van subsidies en zelfwerkzaamheid/lokale energie.

de kracht van het gebied
Het Fries/Gronings terpen/wierdengebied is een heel sterk 
‘merk’. Het leeft ook bijzonder sterk in de hoofden van mensen. 
Daarmee kan het richting geven aan herbestemmingsprojecten 
in de verschillende dorpen. Een functie die in dit verband 
wordt genoemd is de ‘dorpenmanager’, vergelijkbaar met 
de straten- en binnenstadsmanagers die we bijvoorbeeld van 
de Haarlemmerdijk/Zeedijk (Amsterdam) en Folkingestraat 
(Groningen) kennen. Omdat de combinatie van geld (voor 
bevingsschade) en een nieuwe functie mogelijk nieuw leven 
betekent, zou ieder dorp een ‘manager’/centraal punt 
moeten hebben die kijkt hoe het dorp als geheel kan worden 
aangepakt.

Communicatie met de dorpen
Om deze studie naar vier pilotmonumenten echt te laten 
landen in de dorpen, moet meer gebeuren dan 40 enthousiaste 
mensen laten deelnemen. Er moet meer bekendheid aan 
worden gegeven. Het projectteam kan daar mogelijk iets aan 
doen (artikel dorpskrant, enquête?), maar het is ook aan de 
bewoners zelf om in actie te komen. Vanuit Onderdendam is 
bijvoorbeeld zelf al het initiatief gekomen om te participeren. 
Zoals het voorbeeld van Bredevoort duidelijk maakt: het 
moet ook uit de mensen zelf komen. Haak aan bij bestaande 
evenementen en organiseer keukentafelgesprekken, zo wordt 
ook voorgesteld. Daarbij moeten mensen niet ‘blanco’ maar 
eerder met een paar mogelijke, haalbare scenario’s worden 
benaderd. In de dorpen zullen daarom ook de komende 
weken gesprekken plaatsvinden over de (her)bestemming en 
toekomst van de betreffende monumenten, ook in relatie tot 
de toekomst van de dorpen zelf.

Kansen versus regels en verdienmodellen
Het is prima om naar kansen te kijken wanneer het over 
herbestemmingen gaat, maar er zijn ook beperkingen 
en bedreigingen. Neem alleen al bepaalde regelgeving. 
Daarnaast is het de vraag wat monumenteigenaren voor 
ogen hebben, ook in financieel opzicht. Uit het project in 
’t Zandt blijkt bijvoorbeeld dat het dorp bij het woonhuis 
naast de kerktoren meer aan een bedrijfsverzamelgebouw 
denkt, terwijl eigenaar NAM meer geporteerd is van 
‘doorbestemmen’. In deze laatste variant zijn mogelijk 
minder grote investeringen nodig (hoewel de NPR voor wonen 
strenger is) en is de potentiële opbrengst misschien groter. 
Hier ligt het voor de hand dat dorp en eigenaar in gesprek 
gaan over de mogelijke alternatieven en hun consequenties.

Wat kan/moet behouden worden
Verwacht wordt dat voor het merendeel van de monumenten 
‘doorbestemmen’ het meest reële perspectief biedt. Dit 
geldt vooral voor de woonhuizen: het continueren van de 
bestemming als woonhuis ligt het meest voor de hand. Met 
name voor de agrarische gebouwen (boerderijen) wordt 
verwacht dat over tien jaar een heel groot deel afgebroken 
zal zijn. De combinatie van schade (muren/gebinten) en 
milieu (asbestdaken) zal fataal blijken te zijn. 
Over de kerken wordt gezegd dat niet alleen de middeleeuwse 
kerken behoudenswaardig zijn. Gekeken over een langere 
periode zijn straks ook de jongere kerken interessant voor 
nieuwe generaties. Ouderdom is dus niet zaligmakend. Het 
unieke aan dit gebied is de veelheid aan kerken; de cumulatie 
bepaalt hier mede de kwaliteit.

Gebied versus object
Het blijkt dat het louter als ‘object’ oppakken van de 
monumenten te vaak niet tot een meerwaarde leidt. Juist 
het leggen van verbindingen met de omgeving legt veelal de 
basis voor nieuwe invullingen. Daarmee wordt tegelijkertijd 
een hernieuwde betekenis voor het dorp gecreëerd. Het 
ontwikkelen in samenhang en in samenwerking met de 
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omgeving leidt tot een groter draagvlak. Het resultaat 
is een succesvolle herbestemming met een meerwaarde 
voor de gemeenschap, of het nu programmatisch is of als 
beeldbepalend of karakteristiek pand (‘bij het binnenrijden 
van het dorp valt direct je oog erop’). Anders gezegd: wanneer 
we alleen naar het object kijken en niet naar de context, 
het gebied, de kern en de plek waar het staat, dan missen 
we een cruciale laag voor het bepalen van de toekomst van 
het object. Daarom: gebied en object moeten in samenhang 
bekeken worden, ook om kansen en mogelijke ‘energie’ van 
naburige initiatieven goed op de radar te krijgen.   
Het mengpaneel

algemene opmerkingen over het paneel:
•	 uit bestaande studies kan het nodige verwerkt worden, 

om zo het paneel per monument in te vullen. Genoemd 
worden waardestellingen/registerbeschrijvingen van 
monumenten, cultuurhistorische verkenningen en 
dorpsvisies (zoals de visie die onlangs voor ’t Zandt is 
opgesteld). 

•	 de factor ‘verhaal van de plek’ verdient meer dan 
een subvraag. Het gaat hier om de historie en de 
beleving door de gemeenschap, de emotie die daarmee 
samenhangt. Hoe wordt een plek ervaren, wat is 
de belevingswaarde. Daarbij is het wel de vraag of 
we kijken naar de visie van de experts of die van de 
bewoners (of beide). Overigens wijzen bewoners vaak 
andere gebouwen aan dan de monumenten als zijnde 
‘waardevol’ of behoudenswaardig. Neem bijvoorbeeld 
de markante Amsterdamse School-gebouwen met 
hoge schoorstenen? Moeten deze ook niet worden 
meegenomen? En wat doen we met de gemeentelijke 
(700 in het bevingsgebied) en provinciale monumenten? 
Inmiddels worden al de nodige ervaringen met het 
waarderen door bewoners opgedaan. Zie bijvoorbeeld 
de dorpsvisie van ’t Zandt, waarin aangegeven is welke 

delen van het dorp wel en niet behouden zouden moeten 
blijven. Dan komen bewoners overigens tot dezelfde 
keuzes als experts. In Middelstum en Wagenborg zijn 
vergelijkbare exercities gedaan.

specifieke punten over het mengpaneel:
Bij monument: 
•	 Immateriële waardering is prima: een ‘gevoelsinstrument’ 

naast een ‘vakoordeel’ (waardestelling RCE). 
•	 Toevoegen bij meubilair: mate van compleetheid/

gaafheid
•	 Emotionele waarde is te breed; bijvoorbeeld een term die 

werd genoemd: ‘een begrip in de regio’, de historische 
gelaagdheid/collectieve geheugen. Deze verhalen zijn 
essentieel om een goed beeld van te schetsen van de 
waarde van een pand in de historie en regio.

•	 Ligging aan interessante routes (vervoer/verankering in 
de regio/bestaande of nieuwe toeristische routes)

•	 Icoonwaarde en streekhistorische en landschappelijke 
waarde van een monument is een belangrijk aspect 
en komt nog niet terug in de vragenlijst en is wel erg 
belangrijk.

•	 De monumentwaarde koppelen aan de tijdsperioden.
•	 De uniciteit van een pand bestaat uit drie verschillende 

vragen: uniciteit landelijk (hoog-laag), regionaal (hoog-
laag) en dorp niveau(hoog-laag).

Bij object:
•	 Ruimte om bijzonderheden/kwaliteiten te beschrijven, 

zoals de staat van de monumentale elementen.
•	 Bouwtechnische staat aangeven, bijvoorbeeld incidenten
•	 Archeologische waarde
•	 Geef ook de morfologie van het object een plaats. Het 

maakt bijvoorbeeld nogal wat uit hoeveel kamers een 
monument heeft en of deze groot of klein zijn, zeker 
wanneer naar een nieuwe functie wordt gezocht. 

Bij programma:
•	 Kosten zijn niet aan bod gekomen, is moeilijk meetbaar 

in dit stadium
•	 Wat een bepalende factor voor programmakeuze blijkt, 

is de ontsluiting, de positie ten opzichte van dorp en 
wegen/vaarstructuur.

•	 Omkeerbaarheid (‘reversibiliteit’) van de ingreep.
•	 De noodzaak tot ingrijpen kan op twee manieren. De 

noodzaak tot ingrijpen om de veiligheid van de personen 
te waarborgen of de noodzaak tot ingrijpen om de 
veiligheid van het monument te waarborgen.

•	 De vraag mist: wie is de eigenaar? Welke wensen heeft 
deze (zeker bij een gebrek aan initiatiefnemers)

•	 Is de eigenaar ook de persoon die deze vragenlijst 
invult of is deze vragenlijst voor een overheidsinstantie 
bedoeld? Wie vult de vragenlijst in?

Bij context:
•	 Dit onderdeel naar boven verplaatsen bij monument
•	 Gebouw in de directe omgeving (tuin)
•	 Betekenis gebouw vanuit het landschap

Het bovenstaande betekent vooral dat er nieuwe vragen aan 
de vragenlijst moeten worden toegevoegd. Daarnaar zijn er 
aanpassingen aan de huidige vragen noodzakelijk:
1. acuut gevaar (nu, bij meer bevingen)
2. transformatie in stappen: bouwkundig
3. transformatie in stappen: ruimtelijk
4. bij emotionele waarde; ruimte voor diverse meningen 

opnemen
5. waardering: opsplitsen in objectief deel 

(monumentwaardering) en subjectief deel (emotie)
6. volgorde van de vragen opnieuw bekijken



afsluiting: op naar werkatelier 3
Enno Zuidema sluit de bijeenkomst af en wijst erop dat in de 
komende weken vanuit twee bronnen nieuwe inbreng wordt 
geleverd:
•	 gesprekken in de dorpen over de perspectieven voor de 

vier projecten;
•	 de meeting met experts op 21 april.

Tijdens het derde werkatelier staan de volgende zaken op de 
agenda:
•	 terugkoppeling vanuit de dorpen en de expertmeeting;
•	 urgentie en omvang van de opgave;
•	 bespreken van de opties voor herbestemming per object/

dorp;
•	 de betekenis voor schadeherstel en preventie;
•	 aan wie wordt het advies geadresseerd.

13
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derde werkatelier Levende Monumenten in een 
Leefbare Regio
donderdag 30 april 2015
dorpshuis ’t Zandt

Welkom en opening
Enno Zuidema opent dit derde atelier, dat wederom een 
gevarieerd programma heeft gekregen:
•	 de dorpen berichten over de voortgang/ontwikkelingen 

ter plekke;
•	 Martien Cnossen van DBF/Kenniscentrum 

Herbestemming Noord geeft een reactie;
•	 een inleiding over monumenten in krimpgebieden;
•	 het advies ‘in wording’;
•	 terugkoppeling van de expertmeeting van 21 april over 

aardbevingen & monumenten;
•	 verder werken aan de vier pilotmonumenten.

de stand van zaken in de vier dorpen
Molen de hoop Middelstum, Pieter schollema (Bügelhajema
Een groep enthousiaste mensen is al een paar jaar bezig met 
de herbestemming van de molen in Middelstum. In de directe 
nabijheid bevinden zich het – volgens Schollema althans – 
het mooiste dorp van het Groningen en het landgoed Ewsum 
(eigendom van Groninger Landschap). Dit laatste is onlangs 
herbestemd en vervult een bijzondere rol voor het dorp en 
de regio, met een combinatie van tuin, streekproducten en 
werkgelegenheid. Het dorp zelf is heel actief met de eigen 
toekomst bezig. Zo is het zwembad in eigendom van het 
dorp en wordt de sporthal zelf geëxploiteerd. Men slaagt er 
succesvol in mensen, middelen en expertise te verzamelen. 
Voor de molen, eigendom van Molenstichting Fivelingo, is 
een werkgroep opgericht die de planontwikkeling begeleidt. 
‘Voor bepaalde vragen heb je echte expertise nodig, anders 
verzanden de ideeën.’, aldus Schollema. Deze wordt geleverd 
door Anne Wieringa, buro Zomerdijk en BügelHajema. 
Inmiddels draait de molen weer na de restauratie, maar dat 

VERsLaG WERKaTELiER 3

vindt men niet genoeg: de molen kan méér betekenen voor 
het dorp en daar echt een onderdeel van uitmaken. Het eerste 
knelpunt – de slechte bereikbaarheid – is aangepakt door de 
molen op te nemen in het dorpsommetje naar Ewsum. De 
aanleg van een hoogholtje en een wandelpad dragen daar 
aan bij; een traject dat 2,5 jaar heeft geduurd en de les heeft 
geleerd dat dit soort projecten teveel energie kosten. Ze 
moeten volgens Schollema beter en sneller geregeld kunnen 
worden.
Het tweede knelpunt – de molen wordt nu maar voor één 
functie gebruikt en dat is te weinig – wordt aangepakt door 
een pakhuis(je) terug te bouwen naast de molen. Hierdoor 
ontstaan kansen voor nieuw gebruik: B&B, verkoop 
streekproducten, gebruik door de historische vereniging, 
educatie en scholing. Er is programma genoeg en voor 
een bedrag van circa 275.000 euro is de nieuwbouw te 
realiseren (exclusief eventuele bouwkundige maatregelen 
voor aardbevingen). Voor de exploitatie staat een netwerk 
van vrijwilligers en instanties garant: de omvang van het 
project en de organisatie van de exploitatie passen bij elkaar. 
De nieuwe gebouwmassa past ook bij het oude volume dat 
zich ooit op deze plek bevond. 
De inzet is om te komen tot een ‘in alle opzichten levend 
monument’. Het verhoudt zich goed tot het dorp Middelstum:
•	 er worden geen functies aangeboden die strijdig/

concurrerend zijn met bestaande activiteiten in het dorp;
•	 de mensen die bij de herbestemming betrokken zijn, 

zijn ook elders in het dorp actief (borging van de 
afstemming).

Het dorp en Ewsum zijn de laatste tijd fors verbeterd, deze 
herbestemming bouwt daarop voort. Middelstum is bezig een 
eigen ‘merk’ c.q. ‘markt’ te creëren.

Boerderij de haver onderdendam, Wim van Vondel
Wim van Vondel is stedenbouwkundige, werkzaam geweest 
bij de gemeente Groningen en zeer betrokken bij het 
dorp Onderdendam. Een dorp waar eerder al succesvolle 
herbestemmingen hebben plaatsgevonden. Markant 

voorbeeld is de molen: twintig jaar geleden een ruïne en 
inmiddels (na een restauratie van 1,2 mln) in gebruik als 
B&B, museum en sterren-restaurant (met de keuken in 
een aanpalend gebouw). Voor het dorp is inmiddels een 
dorpsvisie opgesteld en er wordt behoorlijk ‘planmatig’ aan 
allerlei projecten gewerkt. In relatie tot de aardbevingen 
is een aparte werkgroep opgericht: Houd Onderdendam 
Overeind (HOO). Hierin vindt een bundeling van individuele 
initiatieven plaats. Samen met gemeente, provincie en NAM 
wordt gewerkt aan een plan van aanpak.
Het leegkomen van de boerderij komt op een moment dat de 
kerk (in Amsterdamse School-stijl) ook leeg komt te staan, 
de corporatie 8 huurwoningen heeft afgebroken (en geen 
nieuwbouw wil realiseren in het dorp, maar in Bedum) en 
ook de school gaat verdwijnen. Het zijn allemaal onderdelen 
die voor het functioneren van het dorp van groot belang 
zijn. De herontwikkeling van de boerderij kan daar niet los 
van worden gezien. De boerderij zit aan het dorp vast en 
andersom; vroeger via een kerkenpad langs het water (nu 
het fietspad naar Bedum). In het omliggende landschap is 
ook het nodige veranderd, met onder meer de aanleg van een 
grootschalig en modern melkveebedrijf. 
De vraag is waar de boerderij bij hoort. Er is het karakter 
van het monument, daar zou je vooral een ‘bescheiden’ 
functie aan moeten toekennen. Een nieuwe functie zal 
‘achterlangs’ het nodige verkeer opleveren. In de werkgroep 
wordt daarom ervoor gepleit geen publiekstrekkende functie 
hier te realiseren. De recente ‘kraak’ van de boerderij maakt 
duidelijk dat de invloed op het dorp ook een negatieve kan 
zijn; gelukkig is deze ontwikkeling snel tot staan gebracht.
Op dit moment zijn er nog geen opvattingen in het dorp 
over wat er met de boerderij moet gebeuren. Het gesprek 
daarover wordt wel op gang gebracht. Belangrijke punten 
daarbij zullen de (lastige) ontsluiting zijn, maar ook de 
concurrentie ten opzichte van bestaande functies in het dorp 
(het dorpshuis is onlangs vernieuwd).
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Kerk overschild, Marten Boonstra
Martin Boonstra heeft veel in theaters gewerkt en onder 
meer koren begeleid; hij zocht naar een mogelijkheid 
om concerten in een kerk te organiseren. Na contact met 
stichting Groninger Kerken kwam de kerk in Oudeschild 
in beeld: een gebouw met een mooie maat en aangrenzend 
een consistorie. Onder de noemer ‘Van Alles met Fier’ werd 
toestemming gekregen een eerste programmering uit te 
zetten, om te kijken of dit aan zou slaan. Draagvlak vanuit 
het dorp is als belangrijke succesvoorwaarde benoemd: er 
vinden gesprekken plaats met mensen van het dorpshuis 
en met andere inwoners. Daaruit blijkt de wil om elkaar 
vooral te versterken en niet te concurreren. ‘Het dorpshuis 
gaat geen concerten doen, wij kunnen ons netwerk aan het 
dorpshuis doorgeven: financieel en programmatisch kunnen 
we elkaar ondersteunen.’ In een dorp dat als een ‘huis’ wordt 
gezien is de kerk de mooie kamer en het dorpshuis de keuken 
of de werkkamer. Daar liggen kansen voor afstemming: als 
het dorpshuis een terras wil plaatsen, waarom dan niet naast 
de kerk? ‘Wellicht kunnen we een totaalexploitatie maken: 
dat is de zoektocht.’
Duidelijk is dat de kerk het niet alleen van het dorp moet 
hebben: de gebruiksmogelijkheden moeten breder in de 
regio worden vermarkt. Er wordt al aan arrangementen 
gedacht en gewerkt, ook in combinaties van eten, drinken 
en muziek. Maar ook bijvoorbeeld de inzet voor ‘trouw en 
rouw’. De hoop is dat de kerk zó wordt aangepakt dat deze 
ideeën doorgang kunnen vinden. Verbeteringen zijn wel 
noodzakelijk: toiletten, verwarming. 

Cluster gebouwen ’t Zandt, heiko switters
Haico Switters geeft aan dat het dorp geen plannen heeft 
voor het cluster aan gebouwen naast de kerk. ‘Waarom 
zouden we plannen maken? Er was niets aan de hand. De 
kerk was in gebruik, de toren was in gebruik, de bakkerij was 
bewoond.’ Op last van de NAM moest het woonhuis echter 
leeg worden opgeleverd. Voor de toren wordt inmiddels 
gedacht aan een expositieruimte, mits er een vloer en goede 

trappen in kunnen worden aangebracht. Er bevinden zich 
kunstenaars in het dorp en een naburig atelier heeft ook wel 
belangstelling. Over het woonhuis heeft de NAM gezegd dat 
‘doorbestemmen’ ook een van de mogelijkheden is. Verkoop 
als geheel zal in de huidige woningmarkt moeilijk worden, 
wellicht is opsplitsen in meerdere woningen een optie. Ook 
is wellicht mogelijk van het linkerdeel een woning te maken 
en van het rechterdeel een kleinschalige bedrijfsbestemming. 
Het dorp wil ‘levensloopbestendig’ worden, daar passen 
functies als een pedicure of een wijkverpleger bij. Ook zijn er 
functies in het dorp (groenteverkoop) die wel een tastbare, 
betaalbare plek zouden willen hebben. De hekken die nu voor 
het cluster staan maken in ieder geval geen prettige indruk; 
deze moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.
Inmiddels is een artikel in de dorpskrant verschenen over de 
Werkateliers: bewoners worden uitgenodigd mee te denken. 
Veel geluiden zijn er nog niet in het dorp over te horen. 
Duidelijk is wel dat men dit het centrum van het dorp vindt. 
Nog meer afbraak (links is al gesloopt, rechts is destijds het 
eerste pand afgebrand in een serie van branden). Het plein 
naast de toren is hét centrum van het dorp.

Reflectie door Martin Cnossen, directeur dBF en 
herbestemming noord
Kijkend en luisterend naar de vier presentaties concludeert 
Martin Cnossen dat het om het vier sterk verschillende 
verhalen gaat. Het initiatief voor de molen in Middelstum 
wordt breed gedragen en in een professioneel proces 
aangepakt. Werkend vanuit een dorpsvisie wordt geprobeerd 
het dorp nog completer te maken. Onderdendam en ’t Zandt 
staan nog aan het begin; overeenkomst is dat beide projecten 
echt uit het probleem van de aardbevingen zijn ontstaan. De 
kerk in Overschild is een leuk voorbeeld hoed een idee ‘van 
buiten’ ergens landt en betekenis kan hebben voor het dorp 
als geheel. 
Rode draad is verder de liefde van mensen voor karakteristieke 
gebouwen c.q. monumenten: er ontstaat ‘verbinding’, mensen 
komen in beweging. Belangrijk daarbij is in eerste instantie 

niet zozeer het pand zelf, als wel de coalitie van partijen 
en belangen die ontstaat. ‘Probeer met elkaar de discussie 
goed te voeren en de verschillende ideeën/initiatieven goed 
op elkaar af te stemmen. Anders leidt dat tot spanningen 
in het dorp.’ Om deze ‘verzuiling’ te voorkomen (waarbij 
iedereen zich weer op het eigen initiatief richt), is regie 
nodig en dat vraagt weer de nodige expertise. Het is de kunst 
om partijen in één en dezelfde richting te krijgen: de handen 
ineenslaan. Iedereen moet hierin meedoen, voor een breed 
gedragen proces. Cnossen adviseert om ‘boven het pand te 
gaan hangen’: 
•	 wat speelt er in het dorp?
•	 wat kun je verbinden?
•	 wat is de betekenis voor het betreffende pand?

In die zin staat de herbestemmingsopgave (zelfs voor ’t 
Zandt) los van de aardbevingsproblematiek, aldus de DBF-
directeur. ‘Het versterkt wel de urgentie en brengt partijen 
en mensen bij elkaar. Maar de vragen “wat zijn de kansen 
voor het dorp?” en “is hier een ontmoetingsfunctie voor het 
dorp mogelijk?” zijn overal even lastig en even relevant.’ 
Er is altijd behoefte aan een nieuw programma. Daarbij 
moet wel rekening gehouden worden met de ligging in een 
krimpgebied: functies liggen hier minder voor het oprapen. 
Ook treden er binnen het gebied verschillen op: waar Bedum 
nog groeit, krimpt Onderdendam (1,5 km verderop) al. De 
vraag is dan: wie wil zich voor deze plekken inzetten? Mensen 
van buiten (type Erik Wong) die onorthodox kunnen denken, 
maar ook initiatieven uit het dorp zelf. Ideeën ontstaan 
soms ook door gewoon maar met een gebouw aan de gang te 
gaan, zo sluit Cnossen af. Hij noemt als voorbeeld de oude 
spoorremise in Nieuweschans: ‘Al werkendeweg kwam het 
proces in beweging.’
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Monumenten en krimp
Krimp betekent dat er meer vastgoed is dan er functies 
beschikbaar zijn, aldus Enno Zuidema. Daarbij komt dat 
dorpen anders krimpen dan ze groeien. Niet ‘planmatig’ 
en er vallen gaten. Dorpen worden daarmee in zekere zin 
‘kleiner’, functies worden in toenemende mate gecombineerd. 
De vraag is niet zozeer ‘is dit erg?’, maar vooral: ‘doen we 
de goede dingen?’. Hoe houden we leefbaarheid van kernen 
overeind? In het gebied van de Eemsdelta is bijvoorbeeld 
afgesproken dat de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 
leidend is in beslissingen over waar nog wat gebouwd 
wordt. Inbreiden gaat daarbij voor uitbreiden en overeind 
houden boven nieuwbouw. In overleg met bewoners worden 
dorpsvisies en structuurbeelden voor verschillende soorten 
dorpen (woondorp, centrumdorp) gemaakt: dit moet per 
se worden behouden, dit mag eventueel veranderen of zelfs 
weg. Eerst wordt gekeken naar de kansen van leegstaand 
vastgoed in de kern, dan erbuiten en pas daarna wordt 
eventueel overwogen nieuwbouw toe te voegen. Het is volgens 
Zuidema een heel herkenbare ‘set van regels’, die maakt dat 
herkenbare panden en structuren worden behouden, maar 
tegelijk wel ontwikkelingen worden toegestaan. ‘Inmiddels 
is duidelijk in de Eemsdelta: zo doen we dat! Alle gemeenten 
hebben besloten hun uitbreidingen te schrappen. Dat deed 
heel veel pijn, maar inmiddels is duidelijk dat niemand meer 
buiten het nieuwe afsprakenkader iets kan ontwikkelen. Het 
dwingt gemeenten om zich hieraan te houden.’ Belangrijke 
aandachtspunten zijn verder:
•	 creëer kansen voor ‘lichte’ bestemmingen: niet continu 

in gebruik als bedrijf, maar wel een goede functie op 
die plek;

•	 het combineren van allerlei soorten gebruik;
•	 creatief omgaan met ruimte;
•	 het toenemend belang van ontmoetingsruimte.

 

het advies in wording: een eerste schets
Aan het einde van het ateliertraject wordt het advies 
opgesteld over hoe om te gaan met monumenten in 
aardbevingsgebieden, onder de titel ‘Levende monumenten 
in een leefbare regio’. De gecombineerde opdracht voor het 
advies formuleert Enno Zuidema als volgt: 
•	 Onderzoek hoe de rijksmonumenten in het 

aardbevingsgebied in de context van krimpende 
bevolking nieuwe invullingen kunnen krijgen en op welke 
manier we kunnen omgaan met preventie en herstel van 
schade.

•	 Hanteer daarbij het perspectief van het gebied naast dat 
van het object.

Dat is een opdracht die we niet zo ‘sec’ kunnen neerzetten: 
er is een verbinding nodig met twee andere belangrijke 
dimensies: de bedreiging (wat komt er op het gebied af) 
en de opgave (om wat voor gebouwen hebben we het). Bij 
beide dimensies draait het om majeure opgaven. Zo is bij de 
bedreiging inmiddels duidelijk geworden dat mogelijk 100 
procent van al het erfgoed in het gebied beschadigd raakt. 
Eigenaren worden direct getroffen, de verantwoordelijkheid 
voor ‘behoud’ ligt bij hen. Inzet moet worden gepleegd op 
het in beeld brengen van de schadegevallen en de mate van 
schade.
Bij de opgave is het zaak af te bakenen waar het bij 
‘erfgoed’ in dit gebied om gaat. Alle categorieën erfgoed 
moeten vervolgens in beeld gebracht: rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en 
dorpsgezichten, beeldbepalende panden, collecties en alle 
situaties die bewoners als ‘robuuste structuur’ aanwijzen.

Beide dimensies maken geen onderdeel uit van onze studie, 
maar hangen daar wel zeer nauw mee samen en worden in 
het advies ook uitdrukkelijk genoemd.
Als overall-conclusie kan nu al over de ateliers gezegd worden 
dat ze iets oplossen: kennis ontstaat en wordt gedeeld, een 
groep van geïnteresseerden vormt zich, partijen krijgen 

over en weer begrip en we krijgen zicht op do’s en dont’s. 
Inmiddels is een eerste schets van het advies beschikbaar (zie 
bijlage). Het heeft de vorm van een 10 puntenplan gekregen.

In algemene zin kan het concept-advies op instemming 
en waardering rekenen. Een aantal individuele reacties/
opmerkingen:
•	 we hoeven niet om/in ieder monument een ‘kooi’ te 

plaatsen;
•	 veiligheid is meer dan een technisch vraagstuk. De 

monumentale waarde moet zo goed mogelijk worden 
behouden;

•	 maak bij de ‘normen’ helder onderscheid tussen normen 
voor het gebouw en de normen voor de mens. Als er in 
Assissi een ‘doos’ wordt ingebouwd blijven de mensen 
wel veilig, maar stort het gebouw eromheen wel in;

•	 zet de bedreiging van bevingen voor het erfgoed 
echt scherp neer in de conclusies. Het moet namelijk 
concurreren met andere thema’s;

•	 de actieteams in relatie tot andere organisaties en 
instituties: pas op voor ‘dubbelingen’;

•	 inzet van het advies moet vooral zijn: wat willen we 
bereiken voor de bewoners. Daar moet de manier van 
werken op worden afgestemd (bijvoorbeeld anders 
omgaan met vergunningen). Het aanpassen van 
organisatiestructuren, daar moeten anderen zich over 
buigen; 

•	 bij de RCE is ambitie om dit onderwerp in kader van 
de Visie Erfgoed en Ruimte verder samen te verkennen, 
onder meer met de NAM. Het is geen ‘1-2-3 tje: de 
problematiek is zeer complex. Dat vraagt onorthodox 
denken, zoals misschien wel het instellen van vrijzones;

•	 wat doen we met de gebouwen zonder juridische 
(beschermings)titel. We moeten oppassen dat er niet 
een ‘wals’ door het gebied gaat, waarna alleen nog de 
monumenten (of een deel daarvan) overeind staan, te 
midden van nieuwbouwwijken;

•	 bij herbestemmen gelden andere eisen van bijvoorbeeld 
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de brandweer dan bij doorbestemmen. Er moeten dan 
meerdere ontsluitingen gemaakt worden; een monument 
kan daaraan kapot gaan;

•	 toetsende partijen moeten inderdaad meer ‘open’ 
opereren, maar partijen/betrokkenen moeten zelf ook 
eerder aan de bel trekken;

•	 de inzet van een actieteam betekent niet een vrijbrief 
om alles maar toe te staan. Als er echt dingen verkeerd 
gaan, moet het team ook kunnen zeggen: ‘ho, stop!’;

•	 particulieren kunnen op een lastige manier klem komen 
te zitten tussen de toetsers van NPR, RCE, Libau en 
monumentencommissie. Laat de verschillende toetsende 
instanties beter samenwerken en plannen gezamenlijk 
beoordelen;

•	 wellicht moet op de achtergrond een kwaliteitsteam 
ingezet worden dat steeksproefgewijs beoordeelt of de 
nieuwe manier van werken goed wordt ingevuld;

•	 wat zijn de gevolgen van deze aanpak voor de 
Monumentenwet? De laatste versie daarvan (1988) 
staat al een andere, meer gedecentraliseerde manier 
van werken voor, moet deze opnieuw worden aangepast? 
Er kan ook gesteld worden dat met de wet niets mis 
is; het gaat vooral om het traject ernaartoe (daar 
heeft dit advies betrekking op). Door samen aan een 
gedragen plan te werken, wordt ‘netto’ tijd bespaard en 
is de vergunningsverlening een formaliteit. We kunnen 
niet om die vergunning heen (omwonenden moeten 
bijvoorbeeld nog steeds bezwaar kunnen maken), maar 
richt het proces zó in dat het in één keer gaat lukken;

•	 begin daar waar de energie van bewoners aanwezig is. 
We kunnen niet het hele gebied in één keer aanpakken;

•	 let op de factor emotie en probeer schisma’s in dorpen te 
voorkomen. Blijf continu in gesprek en betrek het dorp 
bij de eigen toekomst; 

•	 dorpsbewoners willen goed op de hoogte blijven van wat 
er met individuele monumenten in hun dorp gebeurt. Er 
is een grote informatiebehoefte, besteed veel aandacht 
aan communicatie;

•	 gemeenten moeten buiten de gebaande paden durven 
gaan en bijvoorbeeld soepel om willen gaan met het 
principe dat wanneer ergens twee woningen ontstaan 
(bijvoorbeeld door een monument te splitsen) er elders 
twee afgebroken moeten worden;

•	 het actieteam moet geen ‘praatteam’ worden: de actie 
is essentieel, alsmede ervoor zorgen dat partijen bij 
elkaar gehaald worden en in de ‘vooruit’ gezet worden. 
Eerder de ‘Flying Doctors’ dus. En ook zeker geen 
‘lonely wolves’ die geheel hun eigen gang kunnen gaan. 
Daar staat tegenover dat het team wel degelijk een 
eigen mandaat moet hebben om zelf richtinggevende 
uitspraken te doen;

•	 we moeten anonieme instituties (‘de NAM’) vervangen 
door personen met een gezicht, die aangesproken kunnen 
worden. Daar draagt deze studie zeker aan bij.

Deze en andere opmerkingen die tijdens de vorige twee 
ateliers werden gemaakt nemen we het mee in het schrijven 
aan het advies. Het zijn waardevolle inzichten, die het advies 
verder kunnen verrijken.

Verslag van vorige werkatelier
Over de verleende vergunning voor de doopsgezinde kerk in 
Middelstum: deze is alleen verleend voor ‘kleine’ ingrepen. 
Scheuren mogen bijvoorbeeld worden dichtgesmeerd. 
Verder bevindt het project zich nog in de overlegfase tussen 
betrokken partijen.
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Terugkoppeling expertmeeting
Op 21 april vond een expertmeeting met circa 35 
deelnemers plaats. Aanwezig waren constructeurs, 
ingenieurs, erfgoedspecialisten en wetenschappers. Drie 
onderwerpen stonden op de agenda: aardbevingen en 
ondergrond, metselwerk en oplossingen. Inzet van de 
discussie: met welke verantwoorde ingrepen kunnen we 
monumenten veilig stellen? Marlijn Baarveld (RCE) 
brengt verslag uit.

aardbevingen en ondergrond
Er zijn natuurlijke bevingen, die diep in de ondergrond 
zitten. Onnatuurlijke bevingen vinden dichter onder het 
aardoppervlakte plaats (zoals in Groningen). Er zijn twee 
meetgetallen: de schaal van Richter en de versnelling aan 
de oppervlakte (grondversnelling). Hoewel de kracht van de 
beving in Groningen lager kan zijn, kan de impact uiteindelijk 
net zo groot zijn als bijvoorbeeld in Zuid-Italië. Momenteel 
worden tal van modellen gemaakt om deze effecten te 
bestuderen. Frequenties spelen daarbij bijvoorbeeld ook 
een rol. De grond heeft een eigen trillingsfrequenties, maar 
gebouwen zelf ook. Of er schade optreedt en welke, hangt 
af van: de kracht van de beving, het type ondergrond en het 
type gebouw.

Metselwerk
Metselwerk is sterk onder druk maar zwak onder ‘trek’ 
en ‘schuif’ (een combinatie van trek en druk). Naast het 
materiaal zelf is de structuur relevant en hoe de bakstenen 
verbonden zijn. Schade ontstaat door differentiële zettingen 
(zettingen van de ondergrond), trillingen (van transport oid) 
en aardbevingen. Daarbij zoekt de scheur altijd de zwakste 
plek op. Naast scheuren (die te maken hebben met de sterkte) 
is de stijfheid van belang (vervorming, scheefstand). 

oplossingen
Hoe regelmatiger een gebouw is opgebouwd, hoe sterker (in 
principe). Een uitbouw of doorbraak verzwakt bijvoorbeeld 

(net als het verwijderen van trekstangen bij renovaties van 
kerken). Gebouwen moeten weer in hun eigen kracht gezet 
worden; vaak is de basis wel goed. Nieuwe technieken (zoals 
base isolation, een schokdemper in de fundering) kunnen 
helpen. Conclusie: het vakgebied is erg in ontwikkeling, 
de opgave ligt in het verbinden van de uitkomsten. 
Multidisciplinair werken is essentieel.

Het ‘goede’ nieuws uit de meeting is dat monumenten met een 
goede conditie 0,1 pga grondversnelling en een beving van 
3,5 op de schaal van Richter kunnen weerstaan. Het gaat er 
dan vooral om gebouwen op eigen kracht te brengen om deze 
krachten te weerstaan (daar is op niet zware specialistische 
kennis voor nodig). Bij zwaardere bevingen moet extra 
versterkt worden; om gebouwen tegen een pga van 0,2 of 
0,3 te kunnen beschermen is meer knowhow nodig. 

Rob Hendriks (DAAD Architecten) was ook bij de meeting 
en reflecteert op de uitkomsten. De algemene conclusie die 
werd getrokken: het probleem is complexer dan gedacht. 
De techniek en de kennis ontwikkelen zich in snel tempo. 
Aanvankelijk was het idee dat we met deze studie twee 
tot acht strategieën zouden kunnen bedenken, waarmee 
we de ‘route naar herstel’ voor meerdere monumenten 
zouden kunnen uitstippelen. Inmiddels blijkt dat er een 
maatpak voor iedere situatie gemaakt moet worden. Er 
zijn eindeloos veel paramaters om rekening mee te houden 
en er valt maar heel beperkt vooraf te ‘trechteren’ naar 
een aantal ‘standaarden’. De monumentenvraag is veel 
specifieker dan gedacht. Per monument moet maatwerk 
worden geleverd: de veiligheid zoveel mogelijk garanderen, 
maar ook de cultuurhistorische waarde borgen. Aan de kant 
van de projectontwikkeling (de leefbaarheidsvraag) hebben 
we de laatste jaren een vergelijkbare ontwikkeling gezien. 
Automatismen zijn verdwenen, iedere situatie vereist een 
eigen aanpak en invulling. Programma’s worden gestapeld, 
er wordt in kleine stapjes gewerkt, de ‘zak met geld’ ontstaat 
door allerlei zaken te combineren, er doen allerlei partijen/

bewoners mee. Voordeel: er is wel kans op de genoemde 
‘emergente gebeurtenissen’. De combinatie van ‘ga niet te 
snel naar hele grote oplossingen’ en ‘kijk per stap wat je kunt 
doen’ geeft kracht en energie. De twee uitersten qua aanpak 
(een gebouw totaal aanpakken en alles versterken versus 
niets doen en de monumentale waarde maximaal bewaren) 
zijn beide niet realistisch. 

Het thema veiligheid is een lastige. Het gaat ook over 
een gevoel van veiligheid. Tegelijkertijd kunnen schades 
bijvoorbeeld ‘naijlen’ en pas weken/maanden later zichtbaar 
worden. Daarmee kan het probleem in de hoofden van mensen 
ernstiger worden. Met de inzet van meetsystemen kan hierin 
worden voorzien: worden scheuren groter of kan het gebouw 
er juist door ‘meebewegen’? Een drietrapsbenadering kan 
zijn:
1. een goede nulmeting van gebouw en ondergrond (zitten 

er ‘omissies’ in het gebouw);
2. achterstallig onderhoud en constructiefouten oplossen 

(een soort APK);
3. na de eerste beving monitoren en geld voor reparatie 

opzij zetten.

Ingrijpen komt in beeld als de bevingen ophouden, de 
veiligheid in het geding komt en/of dé technische oplossing 
zich aandient. 
Algemene tips: werk met bewoners, houd een logboek bij 
en bezint eer gij begint. Specifiek richting bestuurders/
opdrachtgevers: laat een nulmeting doen, laat risico-analyses 
uitvoeren en overweeg ook ‘niets’ te doen.

In de discussie die volgt wordt onder meer gewezen op de rol 
van veiligheidsnormen in relatie tot monumenten. Moeten 
monumenten bijvoorbeeld een extra zware veiligheidsnorm 
krijgen (ten opzichte van ‘gewone’ gebouwen)? En moeten 
we in Noord-Nederland accepteren dat de veiligheidsnormen 
hier lager liggen dan in de rest van Nederland? Dat is 
vooral ook een maatschappelijk debat. Aan de andere kant 
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zijn er ook aanwezigen die pleiten voor ‘versterken met 
verstand’: ga niet blind alle monumenten op het allerhoogste 
veiligheidsniveau brengen. Hier ligt vooral een taak voor 
de Overheidsdienst i.o.: monumenten zo prepareren dat ze 
in eerste instantie lichte aardbevingen goed aankunnen en 
daarmee blijvend gebruikt kunnen worden. Met de nieuwe 
GPR ‘bestaande bouw’ in de hand kan de overheid straks 
eigenaren dwingen om hun gebouwen weer in hun kracht 
terug te brengen. De verwachting is dat de Nationaal 
Coördinator hier in september 2015 mee gaat starten. Dan 
zullen er ook allerlei vragen beantwoord moeten worden als: 
wie gaat die nulmeting verrichten (niet de eigenaar zelf), 
wie gaat herstel betalen wanneer eigenaren verzuimd hebben 
hun pand te prepareren, et cetera.
Verwacht wordt dat het advies dat de werkateliers opleveren 
zeer bruikbaar zal zijn om richting te geven aan de 
Overheidsdienst. Het kan onder meer gevolgen hebben voor 
de taakverdeling tussen overheden, NAM en het Centrum 
Veilig Wonen.

de vierpilotprojecten: plenaire terugkoppeling
Met de nieuw opgedane kennis wordt in groepen verder 
doorgepraat over de vier pilotmonumenten. De stand van 
zaken op een rij, in samengevatte vorm:

’t Zandt
De hekken moeten weg: gemeente Loppersum komt 
hiervoor in actie, samen met dorp en NAM. Op 6 mei 
vindt een verkennend gesprek plaats over de toekomst 
van het cluster (daarbij onder meer voortbouwend op de 
Dorpsvisie die onlangs is opgesteld). Bij de versterking 
van met name de bakkerij moet goed gekeken worden wat 
sowieso goed is om te doen en welke ingrepen samenhangen 
met de herbestemmingsdiscussie (‘ga nu geen maatregelen 
uitvoeren waar je straks weer spijt van krijgt’). Deze 
trajecten kunnen ook parallel (‘dakpansgewijs’) verlopen: 
begin met het noodzakelijke cascoherstel en ondertussen 

kan de herbestemmingsdiscussie gevoerd worden. Ook moet 
voorkomen worden dat nu hele dure ingrepen plaatsvinden 
waardoor het pand ‘uit de markt wordt geprijsd’ voor een 
nieuwe functie (bijvoorbeeld woningverkoop/verhuur).

onderdendam
Hier moet een actieteam voor worden geformeerd, dat het 
gesprek start over de boerderij en waar het dorpsteam op 
kan worden aangehaakt (dit team kan allerlei input leveren). 
Een vraagpunt is bijvoorbeeld of er een ruimere bestemming 
mogelijk is; een vrijstelling voor functieverandering. Ook 
kan in Onderdendam onderzocht worden of de aanpak uit de 
werkateliers bruikbaar is voor een groter gebied.

Middelstum
De plannen krijgen steeds vastere vorm, er komt meer zicht 
op de exploitatie van het nieuw te bouwen zijgebouw. Vragen 
zijn er wel over wat er in de grond gebeurt: moet er gesondeerd 
en/of zijn er grondmodellen vanuit de RCE beschikbaar? Ook 
wordt in de groep gesteld dat het toevoegen van nieuwbouw 
(het pakhuisje) een grote investering behelst. Een alternatief 
kan nog zijn om in de directe omgeving te kijken of daar 
(in bestaande bouw) het gewenste programma kan worden 
ondergebracht.

overschild
Voor de komende periode wordt gewerkt aan een 
gebruikersplan en businessplan. Ook vindt een onderzoek 
naar mogelijke energiebronnen plaats. Met Dorpsbelangen 
is het contact gelegd, een aantal mensen hieruit wordt 
toegevoegd aan het team voor een breder draagvlak. Er zijn 
drie technische innovaties in de groep ontwikkeld vandaag:
1. een hydraulische vloer
2. een lambrisering/wand die ook warmte kan leveren
3. een ‘truss’ waar zowel de verlichting als de gehele kerk 

aan kan worden opgehangen
Bij dit plan worden inmiddels ook de buren (de pastorie) erbij 
betrokken. In verband met de bovenregionale functie van de 

kerk wordt aanbevolen alle noodzakelijke maatregelen in 
één keer uit te voeren (een ‘stevig beginmoment’).

Met deze toevoegingen kan wellicht naast het directe 
praktische nut vanuit gebruik en klimaathuishouding 
(warmte) ook iets worden gedaan ten gunste van de 
aardbevings(versterkings)problematiek

Naast deze opmerkingen zijn er meer gedetailleerde 
uitspraken gedaan over de vier objecten en vastgelegd 
in de schema’s van DAAD Architecten, ook deze worden 
meegenomen in het advies.

afsluiting: op naar het laatste werkatelier 
Enno Zuidema sluit de bijeenkomst af en geeft aan dat het 
laatste werkatelier met name in het teken zal staan van de 
inhoud van het advies. Een concept daarvan wordt iedereen 
toegezonden in de aanloop naar 10 juni. Wie in de tussentijd 
al wil reageren op de inhoud van dit verslag (en dat van 
de vorige twee ateliers): wees van harte welkom! Stel uw 
opmerkingen op schrift en mail ze naar ons door. Anders 
bestaat daar uiteraard 10 juni de gelegenheid voor, om 
mondeling zaken toe te lichten.
 



20

het advies: een eerste schets
Het schetsadvies bevat 10 conclusies, voorafgegaan door 
twee algemene  opmerkingen, gericht aan alle partijen die 
bij versterking en herbestemming betrokken zijn:
1. de praktijk van nu is niet de praktijk zoals die gewenst/

noodzakelijk is. We moeten de omslag maken van 
repareren naar preparen, om de schade zoveel mogelijk 
te beperken. Het voorbeeld van Assisi laat het zien: 
als een monument beschadigd is, is het definitief. Als 
monumenten weg zijn, zijn ze ook echt weg. Je kunt de 
koepel met het fresco wel herstellen, maar er blijven 
8.000 stukjes over.

2. neem de lessen van Paul Meurs ter harte. Er kan meer 
dan je denkt en met minder middelen. Denk goed na, ga 
niet te snel en waak voor overhaaste conclusies. Benut 
de kracht uit het gebied en geef ruimte voor ‘emergente 
gebeurtenissen’, oftewel onverwachte initiatieven die 
een nieuw licht op de zaak werpen. ‘Een werkplaats op 
Strijp R in Eindhoven: die gewoon nog even een paar 
jaar mag blijven staan, wie weet komt er iemand voor.’

de tien (voorlopige) conclusies uit de werkateliers tot 
nu toe:
1 de bedreiging.
Onze monumenten worden bedreigd en zijn al beschadigd. 
De cijfers zijn heel stevig:
•	 Nu: 60% van de rijksmonumenten in het 

aardbevingsgebied, 80% in kerngebied
•	 Straks: 100% beschadigde rijksmonumenten in het 

aardbevingsgebied. Actie: Breng alle schade aan 
rijksmonumenten in het gebied in beeld en de mate 
daarvan. Een goed monitoringsysteem is gewenst; in 
opdracht van de overheidsdienst Groningen wordt hier 
nu aan gewerkt.

2 de opgave.
Naast 1.300-1.600 rijksmonumenten zijn er: beschermde 
dorps- en stadsgezichten, beeldbepalende gebouwen, 
sfeervolle en karakteristieke plekken, bouwsels, gebouwen. 
Die hele collectie is deel van de identiteit van Noord-
Groningen. Actie: breng alle categorieën erfgoed in 
beeld. De provincie Groningen werkt momenteel aan een 
cultuurhistorische waardestelling: het erfgoed wordt 
geïnventariseerd en voorzien van een nul-meting.

3 De aanpak. Levende monumenten richt zich op de aanpak 
van (beschadigde) rijksmonumenten:
•	 hun betekenis in dorp, straat, omgeving,
•	 hun voortbestaan als object,
•	 in de context van een krimpregio, 
•	 met schadeherstel en preventie
•	 via herbestemming, dóórbestemming en niet-bestemming

Deze aanpak moet gemakkelijk te vertalen zijn naar de 
andere categorieën erfgoed.

4 object en gebied moeten in samenhang worden bekeken. 
De aanpak gaat over waarde (zie het schema van Paul 
Meurs):
•	 Wat is de betekenis van een monument voor het gebied, 

het dorp, de kern?
•	 Monumenten profiteren van de binding die mensen 

ermee hebben.
•	 Betrek mensen en organisaties vroeg in het nadenken 

over de aanpak van een monument
Actie: ga in gesprek met iedereen in het gebied die mee wil 
denken over de toekomst van het object, zo vroeg mogelijk. 
Dat kan iedereen zijn: professionals, bewoners (soms 
vallen die categorieën ook samen, zien we bij de pilots). 
Monumenten profiteren van de binding met mensen, ze 
spreken aan en tot de verbeelding. 

5 Veiligheid en gebruik staan voorop.
•	 Om monumenten te kunnen behouden willen we ze 

kunnen gebruiken, betekenis geven (zie 4)
•	 Als monumenten niet veilig zijn, zijn ingrepen in het 

monument nodig, om de gebruikers te ‘beveiligen’.
•	 Dit kan de monument-waarde aantasten. Andersom 

kan een ingreep ook monumentale waarde krijgen: het 
monument als stapeling van ingrepen door de tijd heen.

Actie: benader ‘veiligheid en gebruik’ in monumenten als een 
ontwerpopgave, niet als technische vraag.  

6 Het palet: door,- her- of niet-bestemmen
•	 Kerken, molens, boerderijen, borgen, scholen, 

verenigingsgebouwen als rijksmonumenten: hiervoor 
zijn nieuwe invullingen nodig.

•	 Woningen wil je vooral dóórbestemmen als woning (hier 
zijn in dit ‘ijle’ gebied niet of nauwelijks functies voor 
te vinden).

•	 Let op de momenten van overdracht eigendom 
of vertrek gebruikers. Op die momenten komt de 
bestemmingsdiscussie voor het voetlicht.

Actie: organiseer de aanpak via twee lijnen: 
1. woningen en 2. grote, publieke gebouwen

VERsLaG WERKaTELiER 3
Bijlage
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7 Van toetsen naar begeleiden: een nieuwe praktijk
•	 Aardbevingen geven een andere uitgangssituatie dan 

normaal voor eigenaren en beheerders. We doen nog 
steeds alsof het gaat om de uitbouw van een monument 
met een serre.

•	 Dus vereist de planvorming een andere houding van de 
overheden en veroorzaker.

•	 Wachten op een goed plan en dan toetsen werkt niet 
(niet bij mensen die niet willen, maar ook niet bij mensen 
die wel willen). Het gaat nu om informeren, ontzorgen, 
adviseren, begeleiden.

Voorbeeld: de brief die de gemeente Hoogezand aan 
monumenteigenaren heeft gestuurd. 
Actie: begeleid eigenaren en beheerders op een passende, 
eige
ntijdse manier.

8 de inzet van een actieteam, dat proactief het gebied in 
gaat
•	 Actieteams werken per gebied en / of per type monument. 

Ze werken samen met de eigenaren: zij zijn het middel 
om het monument te redden.

•	 Actieteams delen onderling ervaringen en resultaten, 
doen professionele evaluatie

•	 Er is een gebiedsbrede kwaliteitstoetsing, hulp bij 
extreem lastige kwesties en klachtenprocedure. 

•	 Iedere omgeving is zó anders: een vast protocol werkt 
niet, een aantal vaste stappen wel.

Het werken van een gebiedsvisie staat centraal in de aanpak 
van het actieteam; van daaruit wordt ingezoomd op het 
object. De projectleider van het actieteam moet daarom 
goed op de hoogte zijn van andere beleidsvelden, zoals 
krimp, leefbaarheid, landschap, ruimtelijke ontwikkeling en 
economie.

9 Je mag fouten maken en daarvan leren
•	 Alleen in de praktijk komen we verder
•	 Daarom: benoem pilots en ga gewoon aan de slag
•	 Gebruik kennis die er al ligt (zoals de bewonersenquête 

in Onderdendam)
•	 En evalueer… leer van de ervaringen, wissel ze uit met 

andere dorpen

Actie: benoem pilots. Ga aan de slag in ‘t Zandt:
•	 Bewoners ‘t Zandt, NAM, gemeente, SOGK 
•	 Met begeleiders

NAM kondigt al aan deze aanpak te willen ondersteunen.

10 start met een quick scan
Quick scan bestaat uit:
•	 betekenis monument voor gebied
•	 gesprek met omgeving / gebruiker / eigenaar
•	 snelle toets waarde(n) monument
•	 bepalen opgave en benodigde expertise

Bij ieder monument bij schade / herstel / preventie 
of herbestemming wordt de ‘herbestemmingsladder’ 
gehanteerd:
1. Doe een quick scan en voer een nulmeting uit (als dat nog 

niet gebeurd is), met actieteam en eigenaar en omgeving
2. Stel een actieteam samen, dat de analyse verricht en
3. Daarna een aantal alternatieven bekijkt en met eigenaar 

een voorkeur bepaalt (‘trechteren’, net zoals in de 
wegenbouw gebeurt)

4. Het actieteam (was er steeds bij) beoordeelt het plan. 
(nota bene: het actieteam begeleidt en maakt niet zelf 
de plannen)

De precieze inhoud van deze laatste stap moet nader worden 
uitgewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van een stroomschema 
(zodat helder wordt wie wat doet).
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VERsLaG WERKaTELiER 4

Vierde werkatelier Levende Monumenten in een 
Leefbare Regio
Woensdag 10 juni 2015
dorpshuis ’t Zandt

Welkom en opening
Het vierde en laatste werkatelier alweer, in de altijd gastvrije 
omgeving van het dorpshuis van ’t Zandt. Het is de dag dat 
het conceptadvies wordt besproken, dat op 1 juli in definitieve 
vorm zal worden aangeboden aan de Rijkscoördinator van de 
Overheidsdienst Groningen, Hans Alders.
Voor het zover is maken we graag nog een keer gebruik 
van de verzamelde denkkracht van alle aanwezigen, om 
het advies nog verder aan te scherpen. Projectleider Enno 
Zuidema heet iedereen van harte welkom en neemt het 
dagprogramma door:

•	 Wat is er gebeurd in de dorpen: Onderdendam, ’t Zandt, 
Overschild en Middelstum?

•	 De kennisbijeenkomst met de constructeur uit Nieuw-
Zeeland.

•	 Toelichting concept advies en vragen.
•	 Werken in groepen: de belangrijkste punten, positieve 

ingrepen in een project, valkuilen, hindernissen, etc.
•	 Reactie door Peter Kuenzli en Paul Meurs.
•	 Erfgoed en het rollenspel: presentatie kerkencarrousel 

door Lex Geesink, Gemeente Appingedam.
•	 Meerjarenprogramma Herbestemming aardbevings-

gebied, door Merijn Wienk, Libau.
•	 Werken in groepen: de rolverdeling, in hoeverre verandert 

uw praktijk door het advies? Wat gaat u anders doen, 
voor wie zijn welke verantwoordelijkheden?

•	 Wethouders van de gemeenten met voorbeeldprojecten 
komen luisteren naar ons verhaal en geven een eerste 
reactie.

Met de ‘erfenis’ van de werkateliers gaat de werkgemeenschap 
die hier de afgelopen maanden is ontstaan hopelijk verder. 
De bedoeling is om daar – met het advies en alle andere 
kennis die is opgedaan – de goede handvatten voor mee te 
geven.

de stand in de dorpen
De vertegenwoordigers van de vier voorbeeldprojecten geven 
aan hoe het ervoor staat:

overschild, de kerk
Na aanvankelijke scepsis – ‘is die kerk nog wel de moeite 
waard’ – is het nu duidelijk: dit wordt een pareltje! Er zijn 
ideeën voor een rustpunt/theetuin, in aansluiting op het 
natuurgebied Tetjehorn dat onlangs in de nabijheid van het 
dorp is aangelegd. Het gebouw zelf moet een toonbeeld van 
innovatie worden, met name op het gebied van duurzaamheid. 
Ook voor het bouwkundig versterken zijn de nodige ideeën 
opgedaan. Het zou mooi zijn als dit met toevoeging van 
esthetische waarde gepaard kan gaan. In combinatie met het 
cultuurprogramma en de aanbouw van een serre naast/achter 
de kerk wordt ingezet op de hoogste Michelin-waardering: 
‘is een omweg waard’. Met de gemeente is gesproken, 
deze is enthousiast en wil meedenken over aanpassing van 
het bestemmingsplan. Nadere afstemming vindt plaats 
met het dorpshuis, om onnodige onderlinge concurrentie 
te voorkomen. Met een goed samenspel kan een situatie 
ontstaan waarin het dorpshuis de ‘huiskamer’ voor het dorp 
wordt en de kerk de ‘opkamer’ voor de regio. Kortom: een 
mooie oogst.

Middelstum, de molen
De bouw van het pakhuis naast de molen wordt ‘de kers 
op de taart’. De route naar Ewsum heeft inmiddels een 
nieuw onderdeel gekregen: de bestrating van het hoogholtje 
naar de molen wordt aangepast. Bewoners zijn hierover 
geïnformeerd. Momenteel wordt druk gekeken naar de 

exploitatie van het geheel. In een samenwerking met onder 
meer VVV en Werkpro (dagbesteding Ewsum). Het plan is 
grotendeels klaar, de lijnen worden uitgezet. Het geld is nog 
niet binnen, wel zijn er ideeën over te benaderen fondsen. 
Dit is een kip-ei verhaal: fondsen willen wel meedoen, 
maar vragen eerst om een exploitatieplan. Terwijl voor die 
exploitatie juist de hulp van die fondsen nodig is.

onderdendam, de boerderij
Goede ideeën zijn inderdaad noodzakelijk. Het is goed om 
vooraf te weten welke voorwaarden fondsen stellen, dan kan 
daarop worden ingespeeld. Dat in Onderdendam veel energie 
aanwezig is, heeft de renovatie van de molen wel laten zien. 
De werkgroep Houd Onderdendam Overeind! bouwt hierop 
voort. Er zijn contacten, verbindingen worden gelegd, de 
gedachten verdiepen zich. Nu de boerderij niet meer gekraakt 
is, is er de tijd om verder te denken over de toekomst van De 
Haver. De koppeling met het dorp is essentieel. Ook omdat in 
het dorp andere ontwikkelingen spelen: de school, de kerk, 
het ‘gat’ na de sloop van acht huurwoningen. De dorpsvisie 
2.0 krijgt een aardbevingsparagraaf en in een werkgroep 
wordt de ontwikkeling van De Haver nader onderzocht. Om 
het dorp te laten zien dat er echt wat gebeurt, wordt mogelijk 
een grote werkmaquette gemaakt om de programmatische/
technische mogelijkheden te onderzoeken. Voor het vervolg 
van het proces wordt ook gepleit voor een mediator: iemand 
die – indien nodig – kan onderhandelen tussen de partijen.

’t Zandt, het gebouwencluster
De balken liggen gereed om een deel van het cluster mee te 
versterken. Ondertussen heeft de NAM aangegeven hoe zij 
tegen de toekomst van het cluster aankijkt. Voor de toren 
zijn ideeën van een glazen uitbouw en diverse functies (B&B, 
bruidssuite?). De gesprekken worden gevoerd en dat is een 
goede zaak. Er worden stappen vooruit gezet.



23

Enno Zuidema concludeert dat er veel dynamiek is. De 
projecten bevinden zich ieder op een ander punt van het ‘pad’ 
naar een nieuwe toekomst en een andere bestemming, maar 
dat is prima.

Knowhow uit nieuw-Zeeland
Eind mei kon overlegd worden met een constructeur uit 
Nieuw-Zeeland, waar men al jarenlang ervaring heeft 
met (natuurlijke) aardbevingen. Erik Roerdink van DAAD 
Architecten geeft aan dat al sinds 1935 (‘de grote klap’) 
kennis hier wordt opgebouwd. Sindsdien wordt er niet 
meer in metselwerk gebouwd; aardbevingsbestendig 
bouwen is het credo (veel met hout). Panden zijn goed 
verzekerd tegen aardbevingsschade, door Europese 
verzekeringsmaatschappijen. De nationale overheid draait 
hierdoor niet voor de schade op. Verder valt de goede 
communicatie op, kinderen weten van jongs af aan wat te doen 
bij een beving. Er is NPR-achtige regelgeving, vooral voor 
bestaande bebouwing. De toetsing ligt bij de gemeente. Komt 
een gebouw onder de 33 procent van de nieuwbouwsterkte, 
dan moet er versterkt worden (tot 100 procent). Het gebouw 
krijgt dan een grote gele sticker opgeplakt. Wel is het zo dat 
eigenaren langer de tijd krijgen (15-20 jaar) om het gebouw 
aan te pakken. Enkele opvallende zaken:
•	 er is veel verantwoordelijkheid bij lokale partijen gelegd 

(gemeenten, eigenaren, inwoners);
•	 qua techniek is men voorzichtig met het toepassen van 

materialen die vreemd zijn aan het gebouw;
•	 veel mensen zijn naar het recente aardbevingsgebied 

gekomen om te helpen. Christchurch is er zelfs een 
beetje ‘hip’ door geworden;

•	 bewoners zijn gewend aan de bevingen en hebben er een 
zekere relaxedheid mee ontwikkeld, in de dagelijkse 
omgang.

Aanvullend wordt gewezen op een onderzoek van 
Melanie Bakema (RUG), die in Christchurch de aanpak 
van de bevingsschade heeft geanalyseerd (zie artikel in 

Noorderbreedte eind 2014). Een groot overheidsprogramma 
kwam hier niet van de grond. Er kwam pas schot in de zaak 
toen lokale actiegroepen het herstel oppakten. De nationale 
overheid trok daarop haar eigen programma terug en ging 
de bewoners helpen: zij weten het beste wat er speelt.

het advies in concept
Enno Zuidema loopt de inhoud van het conceptadvies 
langs, dat iedereen voorafgaand aan het werkatelier heeft 
ontvangen. Na een aantal ‘vondsten’ die tijdens de ateliers 
zijn gedaan gaat het in het advies vooral om de voorgestelde 
werkwijze in de praktijk rond her/doorbestemmen en 
versterken/verstevigen. Een aantal opmerkingen vanuit de 
zaal:
•	 de naamgeving ‘erfgoedteam’ is wel wat braaf, dit mag 

dynamischer;
•	 markeer een aantal momenten in het proces als cruciaal, 

met name het voorlopig ontwerp;
•	 waar zit het element van de exploitatie. Vooral bij 

herbestemmingen is dit essentieel. Voeg dit toe aan de 
brede analyse;

•	 houd in het bestemmingsplan rekening met ruimere 
bestemmingsmogelijkheden. Een ‘vrijstaat’ is zeker niet 
de bedoeling, maar herbestemmingen mogen hier niet 
op afketsen;

•	 wordt de doorlooptijd van het geheel echt korter? 
(reactie Enno Zuidema: doel is niet zozeer tijdswinst als 
wel het goed begeleiden van eigenaren);

•	 als we dit zo willen moet er echt capaciteit voor 
beschikbaar komen;

•	 benadruk het belang van ‘het gebied’ in de brede analyse;
•	 geef in het advies expliciet aan hoe de vier 

voorbeeldprojecten na het advies verder worden 
gebracht;

•	 is er een overkoepelend programmatisch kader? Hoeveel 
theehuizen en B&B’s kan Groningen hebben? Hier wordt 
tegenin gebracht dat ‘de markt’ hier zelf wel in reguleert. 

Juist daarom is het belang van de haalbaarheidsstudie 
ook zo groot: investeren en exploiteren moeten goed op 
elkaar worden afgestemd.

Reactie Paul Meurs, herbestemmingsexpert steenhuis 
Meurs/Tu delft
Paul Meurs signaleert twee paradoxen, bij het begin van zijn 
reactie op het advies:
•	 de wereld van het erfgoed verandert. We gaan van de zorg 

voor objecten naar de zorg voor complete gebieden. Hier 
hebben we het over scheuren in individuele gebouwen, 
terwijl de mindset in de sector al op gebiedsniveau 
zit: hoe brengen we dat bij elkaar. De betekenis voor 
de maatschappij versus de individuele eigenaar die zijn 
plafond naar beneden ziet komen;

•	 de kloof tussen bestuur en bewoners aan de ene kant 
en de enorme lokale power aan de andere kant. Er kan 
hier niet een deltaprogramma van bovenaf in het gebied 
worden uitgerold, dat gaat voorbij aan dat hele lokale. 
Hoe brengen we die werelden bij elkaar?

Over het advies zelf vraagt Meurs zich af: voor welk probleem 
is dit een oplossing? Voor de objecten, of om maatwerk 
te laten landen in de veel grotere nationale opgave? Hoe 
kunnen we het individuele opschalen naar een grotere geheel. 
In dit verband is relevant hoe we met het cultuurlandschap 
van Groningen omgaan en daarin ook ruimtelijke kwaliteit 
blijven maken, ook met nieuwbouw. Het gaat om de identiteit 
van het geheel, erfgoed is daar één aspect van. Het gaat 
om de kwaliteit van het geheel. Meurs geeft aan dat het 
prima is om plannen samen te maken, maar: er moeten ook 
keuzes gemaakt worden. Niet alles kan in één keer worden 
aangepakt. Daarom is het opnieuw de vraag hoe zaken 
worden afgestemd: de regie over de topdown-aanpak (1.300 
monumenten, het cultuurlandschap) versus het één op één 
aanpakken van een monument met de lokale gemeenschap. 
De vraag is dan: zijn er sommige objecten belangrijker dan 
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andere en zo ja: moeten deze naar voren worden gehaald?
Het stappenplan beoordeelt Meurs als ‘wel erg lineair’: 
is er één weg naar de oplossing? Er loopt zoveel door 
elkaar heen: partijen, schaalniveaus, thema’s. Het is een 
‘netwerkaanpak’. Er is een regionaal plan nodig om zaken 
op elkaar af te stemmen, ook programmatisch. Denk aan 
routes, thematiseren en het verbinden van losse projecten.
Tenslotte een opmerking over referenties in de studie: die 
zouden moeten gaan over de cultuur rondom bevingen, de 
cultuur in de maatschappij en de (bouw)techniek. Ook in 
metselwerk moeten daar internationale voorbeelden van te 
vinden zijn, die vergeleken kunnen worden met de situatie 
in Groningen.

Reactie Peter Kuenzli, Kwartiermaker overheidsdienst 
Groningen
Versnellen, verbreden en Groningen kansrijk maken: dat is 
de inzet van de Overheidsdienst. Vanuit zijn betrokkenheid 
hierbij reageert Kuenzli op wat hij gehoord heeft.

over het advies zelf:
uitgaan van de eigen kracht van de samenleving is wezenlijk. 
De ervaringen bij de wederopbouw van Roombeek in 
Enschede hebben dat ook duidelijk gemaakt. Werk samen, 
maar laat mensen ook dingen zelf doen. Vind daarmee de 
buurt c.q. het dorp opnieuw uit. De koppeling tussen object 
en gebied is inderdaad van groot belang.
Het is goed om de eigenaar centraal te zetten. Zet ze in 
hun kracht, om daarmee tempo te verhogen en tegelijkertijd 
de identiteit en variatie in het gebied te behouden. Pas op 
voor concepten die als ‘standaarden’ over het gebied worden 
uitgerold, zoals destijds de dakdozen in de Rotterdamse 
stadsvernieuwing.

over de referenties:
die zijn lastig te vinden, qua seismisch karakter, de reacties 
van de ondergrond en de versnelling op maaiveldniveau. We 

moeten snel leren, is de conclusie van Kuenzli. Hoe gaat 
bestendig Groningen eruit zien? Daar ligt een taak voor de 
overheid.

over het proces:
dit moet goed worden georganiseerd. Wij hebben geen 
bouwcultuur in Nederland. Opdrachtgeverschap zijn we 
jammer genoeg verleerd. De eigenaar wil zekerheid op 
financiën, tijd en kwaliteit.

over de opgave:
Rijksmonumenten zijn wel in beeld, maar Kuenzli krijgt 
‘buikpijn’ bij het denken aan al dat andere waardevolle 
vastgoed in Groningen. Dat staat weerloos in de ruimte. 
Dit erfgoed moet samen met de bewoners in kaart gebracht 
worden.

over de overheidsdienst:
een samenwerking van zes departementen, de provincie 
en de gemeenten. Het ‘huis van Thorbecke’ blijft in stand, 
de dienst voegt daar zaken (zoals capaciteit, middelen en 
kennis) aan toe. Partijen moeten een steun in de rug krijgen.

over het tempo:
1 januari gaat het meerjarenprogramma van start. ‘Zorg 
dat u erbij bent!’, aldus Kuenzli. Omdat het tempo omhoog 
moet maar niet alles in één keer kan aangevat, wil de dienst 
mensen de mogelijkheid geven zelf aan de slag te gaan.

over projecten en de erfgoedteams:
zorg dat deze op korte termijn in het meerjarenprogramma 
kunnen worden opgenomen. Kuenzli wil 20 à 30 
voorbeeldprojecten in het gebied ophalen. ‘Zorg voor 
plannen en begrotingen. Over een jaar moeten we echt een 
stuk verder zijn.’



Reacties door de wethouders
De wethouders Pier Prins (Loppersum) en Johannes de 
Vries (Bedum) hebben de discussie meegemaakt en geven 
een eerste reactie. Duidelijk is dat de overheid niet alles 
kan doen en eigenaren ook het heft in eigen handen moeten 
nemen. Tegelijkertijd ligt er een kans voor gemeenten om 
te verbinden: de monumenten en de partijen die daarbij 
horen. De positieve energie die van dit initiatief uit gaat is 
groot. Er ligt een kans om het gebied mee te versterken, 
ook in economisch opzicht. Dit gebied is vanouds gevormd 
door economische activiteiten, daar breekt nu – met 
de herbestemmingen – een nieuw hoofdstuk in aan. Als 
afwegingskader hoe er met monumenten en ander waardevol 
erfgoed kan worden omgegaan biedt deze studie waardevolle 
handvatten.

afsluiting door RCE
Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
opdrachtgever voor de studie ‘Levende Monumenten in 
een Leefbare Regio’, sluit het vierde en laatste atelier af. 
Hij schetst hoe driekwart jaar geleden het gesprek met de 
provincie op gang kwam: hoe komen we uit de discussie over 
‘schade’ en maken we de verbinding naar de energie in de 
dorpen, de leefbaarheid en het gebruik van de monumenten. 
Daar is het team van Enno Zuidema op gevonden en daar is 
deze werkgemeenschap op gevonden. Het vraagstuk is breder 
opgepakt en van de voorbeeldprojecten is veel geleerd. Het 
thema is ondertussen – nog voor publicatie van het advies – 
al ‘geland’ in het gebied, bij de verantwoordelijke partijen. 
Daarom een woord van dank:
•	 aan alle aanwezigen die zo trouw bij de ateliers aanwezig 

zijn geweest;
•	 aan het dorpshuis van ’t Zandt voor de prima verzorging;
•	 aan het team van Enno Zuidema voor de begeleiding, 

waarin mensen elkaar goed konden vinden rond dit 
belangrijke onderwerp. 

Prachtig om dit advies namens deze gemeenschap op 1 juli 
te kunnen aanbieden aan Hans Alders, zo sluit Strolenberg 
af.
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de kerkencarrousel van appingedam
Lex Geesink van de gemeente Appingedam geeft een 
inspirerende lezing over de aanpak van leegkomende 
kerken in Appingedam: de kerkencarrousel. Een project 
dat voortbouwt op de lange traditie in de stad om de 
cultuurhistorie in al haar facetten zichtbaar en beleefbaar 
te maken. Met 100 rijksmonumenten en vele gemeentelijke 
monumenten is Appingedam ‘gezegend’, maar tegelijkertijd 
treedt ook hier krimp en leegstand op. Dat vraagt om het 
bewandelen van nieuwe wegen en de handen ineenslaan. Het 
overeind houden van monumentale kerken is hier een goed 
voorbeeld van. Binnen het regionale kader van het Leader-
programma is deze opgave een kleine tien jaar geleden 
actief opgepakt. In nauwe samenwerking met kerkbesturen 
en andere betrokkenen heeft de gemeente voor leegkomende 
kerken steeds nieuwe functies weten te vinden. Diverse 
kerkgemeenschappen zijn ‘doorgeschoven’, aangevuld met 
andere bestemmingen (ook commerciële). Cultuur blijkt 
daarmee ook als aanjager voor de economie te functioneren. 
De bijdrage aan stad en regio is van belang, naast de kwaliteit 
en functionaliteit van het gebouw. Zelf betitelt Geesink de rol 
van de gemeente als ‘een beetje regisseren en partijen een 
beetje bij elkaar brengen’, maar Zuidema vindt dat te weinig 
eer. Het gaat om: erbij zijn, aanjagen, proces begeleiden en 
bestuurlijke kracht.

het vervolg van de vier voorbeeldprojecten
Merijn Wienk laat de aanwezigen kennis maken 
met het Meerjarenprogramma Herbestemming, dat 
momenteel door Libau wordt ontwikkeld. Inzet is om 
het stokje van de werkateliers over te nemen en de vier 
voorbeeldprojecten verder uit te werken. Voor in totaal tien 
projecten is circa 5 miljoen euro beschikbaar, mits het om 
herbestemmingsprojecten gaat. Over de randvoorwaarden 
vindt nog discussie plaats (status als monument, werkgebied). 
Ook de criteria (bijvoorbeeld wel of geen commerciële functie 
toestaan) worden nog fijn geslepen. Deze zomer moet het 
programma verder gestalte krijgen.
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Thema’s uit het vierde werkatelier 
de opbrengst van twee sessies:

De ochtendsessie:
•	 welk punt wil je veranderen
•	 wat is er goed c.q. het belangrijkste punt van het advies
•	 welke valkuilen en hindernissen zie je opdoemen
•	 welke positieve ingrepen in een project ken je uit je eigen 

praktijk of ervaring

De middagsessie:
Denk een jaar vooruit:
•	 wat heb je in dat jaar geleerd en hoe
•	 wat had je nodig om zover te komen
•	 wat had je nodig van anderen om dat te laten lukken

Deze sessies leveren gecombineerd de volgende inzichten/
opmerkingen op. Deze worden meegenomen in het definitieve 
advies:

de opgave: wat pakken we aan
De prioriteringsopgave: hoe ga je daarin te werk?
De opgave: naast rijksmonumenten ook andere waardevolle 
gebouwen en ensembles meenemen. Maak daar ruimte voor 
in subsidieregelingen.
Goed idee om functies te schuiven van waardeloos vastgoed 
naar waardevol vastgoed. Maar: wat doe je met vastgoed 
dat dan onderaan de streep uitkomt. Er zal meer gesloopt 
(moeten) worden.
Grip op de opgave houden en tegelijkertijd maatwerk 
realiseren.
De héle collectie is van belang voor de identiteit van 
Groningen.

Mensen ontzorgen
Mensen meer aan de hand nemen, vooral eigenaren. 
‘Bijsluiter’ voor een monument in bevingsgebied: wat moet 
ik doen, waar kan ik terecht. Waar moet je heen: loods, 
vertrouwenspersoon, procesbewaker. Heb ik recht op inzet 
van het actieteam? Teveel loketten.
Actieteam moet laagdrempelig benaderbaar zijn. En 
een brede scope hebben: archeologie, flora en fauna? 
Term erfgoedteam te suf. Benadruk het dynamische en 
multifunctionele karakter van het team.
Waar kunnen mensen terecht voor lijstjes van goede 
bedrijven (voorkeur voor lokale bedrijven). Is er voldoende 
kennis en capaciteit? Borging van kwaliteit (Vereniging 
Restauratiebedrijven Noord/Bouwend Nederland). 
Gecertificeerde groep aannemers. 
Eén contactpersoon/loket. Heldere intake. Website! 
Voorlichting, communicatie. Waar moet ik terecht, wat 
zijn de potjes met geld, randvoorwaarden (cofinanciering, 
zelfwerkzaamheid). 

de factor tijd en flexibiliteit
Versnelling van processen. Regisseur: spin in het web, 
bewaking van de voortgang.
De pilots moeten los! Laat zien dat het werkt! Zichtbaarheid! 
Doorwerking!
Teveel praten en niet beginnen.
Houd de flexibiliteit erin; sta minder programma dan gebouw 
toe bij de start. Ga van daaruit beginnen.
Geduld.

Totstandkoming van dit advies (de community) en het 
doel ervan
Geen opgelegde formule, dit komt van onderaf tot stand.
Focus/scope/doelgroep explicieter maken. Wie spreken 
we aan? Richten we ons op de eigenaren of vooral op de 
instanties? 

Dit verwatert. Ga hiermee door. Erfgoedcafé ’t Zandt.
Energie is bepalend voor haalbaarheid. Investeer in uitdragen 
van successen. Wijs ambassadeurs aan. Voor verbreding van 
dit denken.

Geld!
Meer aandacht voor financieringsvormen.
Haalbaarheidsstudie toevoegen voorin proces. 
Beoordelen van exploitatie in context van gebied. Meerdere 
dorpen leren van elkaar?
Exploitatie is kernissue, is voortdurend in beweging.
Exploitatie als proces zien, is niet op 1 moment helder. Gaat 
van grof van naar fijn, denk erover als groeimodel. 
Kansen van verevening op gebiedsniveau. Neem het mee in 
de brede analyse.
Laat exploitatie parallel lopen met creatief/technisch proces.
Denk niet te eng in louter ‘maatschappelijke’ functies. Wat is 
er mis met commercieel/particulier initiatief. 
Soms lukt het niet om hele exploitatie rond te krijgen; liggen 
er mogelijkheden voor subsidies?
Wie betaalt precies wat in het stappenplan?
Combinatie met andere programma’s: energietransitie, 
asbestsanering boerderijen, programma Libau. Kansen voor 
stapelen geld.
3 P’s: passie en professionaliteit, dan komt de poen ook.
Neem subsidiedeskundige op in team.

het gebied
Gebiedsinsteek moet sterker. Krimp en economie meenemen. 
Urgentie ook bij groen-aanpak.
Bottom-up! Vanuit eigenaren en dorp afstemmen, dorpsvisie 
als kader.
Gezamenlijke aanpak. Samen met bewoners. Eigen kracht, 

VERsLaG WERKaTELiER 4
Bijlage



energie.
Schuiven met functies, maak van 1+1=3. Haal dat uit 
het gesprek met het dorp: welke objecten zijn van waarde? 
Ruiverkaveling van functies over het vastgoed.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samenleving er 
ook bij betrekken, niet alleen de directe partijen. Samen 
werken aan herbestemming. De achterban is groot!

het stappenplan en de partijen
Helderheid over rollen. Wat doet precies die regisseur. Wat is 
het mandaat. Wie beslist er bij go/no go. Gemeentelijke loods: 
überambtenaar, casemanager, mediator, knopendoorhakker.
Hoe verhoudt zich dit proces tot de NAM-aanpak.
Wat is de rol van de gemeente in het erfgoedteam. Wat 
betekent de herindeling in 2018.
De rol van de overheidsdienst. Wat gaat zij doen. Databank? 
Advisering? Sturing?
Procedures, maak het niet te formeel.
Van kastje naar de muur voor financiering.
Overheid: capaciteit, bureaucratie. 
Wie betaalt de extra benodigde capaciteit.
Het proces is goed doorlopen, we zien dat het werkt. De 
zorgpunten zijn in begin van het project goed getackeld door 
de loods en zijn team. Dan durven partijen (gemeente!) ook 
meer los te laten. Houding is om van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, 
mits’ en ‘het kan wél!’.
Proactieve houding nodig van alle betrokkenen. Voorkomen 
dat dit wegzakt en iedereen zich weer terugtrekt achter het 
eigen hek.
Een goed netwerk. Het netwerk is bekend, zowel van 
professionals als bewoners. De loods is bekend en heeft 
alle visitekaartjes in de tas. Kan alle vragen binnen 1 dag 
beantwoorden.
De interne processen bij partijen (gemeente!) zijn op orde 
en afgestemd op de noodzakelijke activiteiten. Geld en 
capaciteit.

impact van externe ontwikkelingen
Impact van de nieuwe Omgevingswet per 2018.
NPR-richtlijnen.

de psyche van de mens
Houding: een zekere nuchterheid/relaxedheid zoals in Nieuw-
Zeeland. De psychologische dimensie. Is ook weer lastig: 
bevings hier geen pure natuurramp, maar mens-geïnduceerd 
met één hoofdschuldige.
We zijn niet gewend aan bevings. In Nieuw-Zeeland weet 
men niet anders. Terwijl we wel gewend zijn aan leven onder 
de zeespiegel. Dat vinden Japanners weer vreemd.

het kennisvraagstuk
Zijn er andere technieken/opties? Wie ontsluit die kennis?
Neem de tijd om procesfouten te voorkomen. Tussentijds 
monitoren om te leren en terug te koppelen.
Databank voor monumenten/projecten/programma’s.

Versterking en veiligheid
Monument moet wel monument blijven.
Versterking met andere materialen en daar te snel keuzes in 
maken. Neem meer tijd, monitor de gebouwen. Is veiligheid 
niet teveel leidend. Zie kerk Middelstum. Dan maar liever 
even niet-bestemmen, gele sticker erop, even geen concerten. 
De angst voor ‘de wals’ die door het gebied gaat.
Wijze van versterking die passend is bij het monument en 
het programma.
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datum: dinsdag 21 april 2015
Locatie:dorpshuis ’t Zandt

inleiding
Op dinsdag 21 april jl. vond in Dorpshuis te ’t Zandt 
de expertmeeting ‘Monumenten in het Groninger 
aardbevingsgebied’ plaats. Tijdens de bijeenkomst werkten 
35 specialisten gezamenlijk aan de opgave om mogelijke 
oplossingen voor aardbevingsschade aan monumenten in 
Groningen in kaart te brengen. De betrokken specialisten 
hebben theoretische kennis en praktijkervaring op het gebied 
van aardbevingen, monumenten , preventie en schadeherstel. 
De centrale vraag was: Met welke verantwoorde ingrepen 
kunnen we monumenten veilig stellen voor schade die door 
aardbevingen is of nog wordt veroorzaakt?

Aanleiding van de dag zijn de recente en dreigende 
toekomstige beschadiging van monumenten in het 
desbetreffende gebied. Omdat het monumenten betreft met 
een hoge culturele waarde, aardbevingen die specifiek zijn 
voor de regio en het veelal om constructieve problemen 
gaat, was de opgave interdisciplinair te zoeken naar een 
optimale aanpak. De expertmeeting maakt deel uit van het 
project ‘Levende Monumenten in een Leefbare Regio’. In 
opdracht van de RCE, provincie, SOGK, Libau en Groninger 
Landschap, organiseert Enno Zuidema, in samenwerking 
met DAAD architecten, vier werkateliers dit voorjaar 
waarin lokale betrokkenen (eigenaren, dorpsverenigingen 
en bewoners) samen met professionals (erfgoedorganisaties, 
gebiedskenners, architecten en restauratiedeskundigen) 
werken aan perspectieven voor het herstel, de preventie 
en de herbestemming van monumenten en hoe mogelijke 
maatregelen tegelijkertijd bij kunnen dragen aan het 
vergroten van de leefbaarheid in de regio Groningen. Eind 
juni worden de resultaten gepresenteerd.

Presentaties
Na een toelichting op de aanleiding van de expertmeeting 
door Marlijn Baarveld van de RCE en Enno Zuidema, 
projectleider van het project “Levende Monumenten in een 
Leefbare Regio” volgen vier inleidende presentaties. Deze 
worden stuk voor stuk hieronder kort besproken.

aardbevingen en Bodem in Groningen door siefko slob 
(Witteveen+Bos)
In Nederland komen zowel natuurlijke (tectonische) als 
niet-natuurlijke (geïnduceerde) aardbevingen, zoals die 
in Groningen door de gaswinning, voor. Geïnduceerde 
aardbevingen vinden minder diep in de grond plaats, 
waardoor het effect op het oppervlak anders verloopt dan 
bij natuurlijke aardbevingen. Geïnduceerde aardbevingen 
ontstaan door drukval: door de onttrekking van gas, worden 
poriën dichtgedrukt. Sommige plekken zijn meer of minder 
gevoelig voor drukval, waardoor de kans op beven (per 
gasveld) anders is. Hoe groter de drukval, hoe vaker en 
zwaarder de aardbevingen.Uit studies dat vanaf het begin 
van de aardgaswinning in Groningen er een opgaande trend 
is: de frequentie en magnitude van de aardbevingen neemt 
toe.

Het effect van aardbevingen op het oppervlak is afhankelijk 
van de opbouw van de ondergrond. Door de eigenschappen 
van de grond worden de trillingen en schokken anders 
verplaatst: elke ondergrond heeft zijn eigen frequentie. 
Sommige lagen kunnen een schok dus ook uit dempen.
Ook de eigen frequentie van een gebouw is belangrijk. 
Afhankelijk van die specifieke eigenfrequentie in combinatie 
van de frequentie van de ondergrond gaat een gebouw niet, 
een beetje of erg resoneren.

Een kaart van TNO toont de grondversnelling (Peak Ground 
Acceleration, pga) aan de oppervlakte in Groningen. Hoewel 
de bevingen relatief lage waarden op de schaal van Richter 

hebben, zijn de grondversnellingswaarden hoog, vergelijkbaar 
met flinke aardbevingen in bijvoorbeeld Istanbul. Dit komt 
onder andere door de slappe ondergrond en de ondiepe 
ligging van de bevingen. Er zijn modellen beschikbaar die de 
opbouw van de ondergrond van Groningen zichtbaar maken. 
Deze modellen worden steeds gedetailleerder waardoor men 
de bevingen steeds beter kan voorspellen.

Door ook de kleine, niet voelbare bevingen te meten kunnen 
modellen van de ondergrond steeds nauwkeuriger worden 
gemaakt. Een deel blijft echter altijd onzeker. Onder andere 
door de invloed van de bovenste laag van de ondergrond 
die erg locatie specifiek is: denk aan de Wierden, dijken, 
langs stroomdiep, etc. Ook de fundering van een gebouw of 
bouwwerk speelt daarbij een rol.

Samengevat, of schade ontstaat aan een gebouw door een 
aardbeving wordt bepaald door een combinatie van factoren:
•	 Type aardbeving: hoge of lage magnitude? Een grotere 

magnitude betekent vaak ook een langere duur en dus 
meer schade.

•	 Type ondergrond: slap of stijf?
•	 Type gebouw: hoog of laag, dik of dun

ExPERTMEETinG ‘MonuMEnTEn in hET GRoninGER aaRdBEVinGsGEBiEd’
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met Provincie Groningen, Libau, Stichting Oude Groninger Kerken en het Groninger Landschap.
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schade in metselwerk door bewegingen in de 
ondergrond. door Els Verstynge (Ku Leuven)
Veel van de historische gebouwen in Groningen bestaat 
uit metselwerk. Daarom gaat Els Verstynge van de KU 
Leuven in op de schade van metselwerk door beweging in de 
ondergrond.
Metselwerk is complex, het gedraagt zich telkens anders. 
Dit komt doordat er veel variatie in het materiaal zit en het 
materiaal op verschillende manieren kan worden verlijmd 
(structuur). Maar er wel algemene kenmerken van het 
materiaal en de structuur.

Materiaal
Over het algemeen bezit metselwerk een grote weerstand 
tegen drukbelasting, maar nauwelijks tegen trekbelasting. 
Bij trek faalt het metselwerk snel en ontstaan er scheuren die 
loodrecht staan op de trekbelasting. Door een goed ontwerp 
kan trekbelasting worden voorkomen en zijn de gebouwen 
sterk. Druksterkte kan echter door ingrepen aan de basis 
van een bouwwerk worden ondermijnd. Ook de schuifsterkte 
van het materiaal is van belang. Dit is de weerstand 
tegen afschuiving, feitelijk een combinatie van trek- en 
duwkrachten. Als de drukkrachten van boven groter zijn, 
dan kan de zijkracht ook groter zijn voordat het metselwerk 
faalt. Bij overschrijding van de materiaalweerstanden wordt 
gesproken van een “lokale faalmodes”.
Metselwerk kan ook falen (instorten) door onevenwicht (de 
globale faalmodes) die wordt veroorzaakt door statische 
(omdat er wat scheef is gebouwd) of dynamische (bijv. 
aardbevingen) krachten.

structuur
Over het algemeen kan gesteld worden dat de structuur van 
metselwerk sterker is als het dik (meer steens) is. Dan zal er 
minder snel vervorming zijn. De verbinding tussen de stenen 
is belangrijk: de structuur is namelijk zo sterk als het zwakte 
punt.

Schade in metselwerk kan op een drietal manieren ontstaan:
•	 Differentiële zettingen. Dit leidt tot een schuin 

scheurvorminsgpatroon. Dit is indirecte schade, en 
treedt op na een bepaalde periode na de aardbevingen 
(bijv in de kerken)

•	 Trillingen. Dit leidt tot instorten van irregulier, 
ingewapend en meerschalig metselwerk door compactie 
of schuiven van blokken

•	 Aardbevingen. Kan op verschillende manieren tot schade 
leiden:

 - Effect op draagkracht van de bodem en funderingen
 (Compactie, liquefactie (of dat optreed in Groningen
 is afhankelijk van de kracht van de aardbevingen – 
 wordt al wel onderzocht), faling funderingen)
 - In-plane failing
 - Out of plane
 - Losstaande elementen

Voorspellen hoe een bestaand gebouw precies functioneert 
is lastig. Daarvoor zul je het eerst heel nauwkeurig 
moeten analyseren. Daarbij is het probleem dat de huidige 
meetmethodes zelf vaak ook (flinke) schade veroorzaken.
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historisch metselwerk in beweging. door ilse de Vent.
Om monumenten op een verantwoorde manier veilig te stellen 
zouden de drie basiswaarden van Vitruvius als leidraad 
kunnen dienen. Het gaat om duurzaamheid, bruikbaarheid 
en om schoonheid.
De onderzoeken die nu worden gedaan, zijn vooral op 
veiligheid gericht, terwijl de mensen last hebben van de 
schade (impact op de bruikbaarheid en schoonheid).

Algemeen gelden de volgende eisen aan constructies: sterkte 
(anders scheuren), stijfheid (anders vervorming, treedt 
alleen op bij geleidelijke belasting) en stabiliteit (anders 
scheefstand). Uit de scheurvorming kan je aflezen welke 
beweging er is geweest. Vaak zat er al een aanzetje van een 
scheur, maar deze wordt erger door beweging (scheur zoekt 
de zwakke plek). Dit vraagt om zogenaamd “regelmatige 
bouwwerken” (wat een kerk dus bijv niet is, want een toren, 
open ruimtes, etc).

Elk gebouw is berekend op bepaalde belastingen: grond- 
en waterdruk, wind en regen, gebruik aan de binnenzijde, 
zwaartekracht. De bestaande gebouwen in Groningen zijn 
echter niet berekend op de belasting door aardbevingen, 
waarbij als het ware de zwaartekracht even ‘uit’ wordt 
gezet. Voor nieuwe, nog te realiseren gebouwen kan de extra 
belasting door bevingen berekend worden, maar hoe doe je 
dat bij oude gebouwen? De richtlijnen die nu gelden zijn 
de NPR normen: constructieve veiligheid bij geïnduceerde 
aardbevingen. Een groot deel van de bestaande woningen 
voldoet nu niet aan deze veiligheidsnorm. Maar bestaande 
monumenten voldoen dikwijls ook niet aan de Europese 
normen. De gebouwen worden immers cultuurhistorisch als 
zo waardevol gezien dat van de (bouw)normen mag worden 
afgeweken. Hoe ga je daar mee om? En wat is nu precies 
constructief veilig? Dat is een politieke vraag, die bovendien 
samenhangt met de lokale situatie. De veiligheidseisen van 
dijken zijn in het ene (dichtbevolkte) gebied ook anders dan 
in het andere. Veiligheid is een risico-afweging: kans x gevolg

Daarnaast zouden (bouwkundige) versterkingsmaatregelen 
een afweging moeten zijn tussen de veiligheid 
(duurzaamheid), bruikbaarheid en schoonheid van een 
gebouw. De aardbevingen zullen op een gegeven moment ook 
weer stoppen, dus zijn er tijdelijke maatregelen denkbaar (en 
wenselijk!)?

Constructieve aspecten. door Roel de Jong (aBT 
Wassenaar)
Roel de Jong vat in zijn presentatie de voorgaande samen 
en voegt daar mogelijke maatregelen aan toe. In Groningen 
zijn aardbevingen mogelijk tot 0.42 pga (TNO model), dat 
is vergelijkbaar met mogelijke aardbevingen in bijv. Zuid-
Europa. Tot nu toe is er maximaal 0.08 pga gemeten. 
Vooralsnog wordt aardbevingsveilig-bouwen nog niet geëist. 
Bij de NPR is het uitgangspunt dat mensen veilig het gebouw 
uit moeten kunnen komen.

Er zijn verschillende maatregelen denkbaar voor nieuwbouw: 
extra stijfheid, meer energie op laten nemen, etc. 
Maatregelen treffen voor bestaande gebouwen (voornamelijk 
van metselwerk) is echter veel lastiger. Feitelijk bestaan er 
twee type maatregelen:
1. Samenhang verbeteren (robuustheid, stijfheid 

verdiepingen, trekstaven etc.);
2. Versterken van de aanwezige stabiliserende elementen 

of toevoegen van constructieonderdelen die de 
stabiliserende functie kunnen overnemen.

Dit kan ook gecombineerd worden toegepast. Ook kan de 
keuze gemaakt worden om de maatregelen permanent te 
integreren of tijdelijk te plaatsen. Bij de tijdelijkheid wordt 
de vraag gesteld: hoe tijdelijk is tijdelijk? Het voorbeeld 
wordt genoemd van een kerk in een moeras waar tijdelijk een 
constructie in is geplaatst om verzakkingen tegen te gaan. 
Niemand durft dit er meer uit te halen want wat gebeurt er 
dan?

Een nieuwe maatregel die wordt onderzocht en kansen lijkt 
te bieden is het toepassen van base isolation: een dubbele 
vloer die schokken opvangt. Deze methode wordt al veel in 
het buitenland word toegepast.

Onderzoek en modelleren is van groot belang om te 
voorspellen wat een gebouw bij beving zal gaan doen! Dit is 
echter een tijdsintensieve en daarnaast lastige opgave omdat 
mestelwerk niet homogeen is. De NAM/ Arup is momenteel 
bezig naar een uitgebreide studie van ‘holistisch benaderen 
van monumenten”.
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discussies en vragen naar aanleiding van de presentaties
Naar aanleiding van de presentaties ontstaat er een discussie 
over een een aantal onderwerpen:
•	 Wat is de noodzaak om een gebouw weer naar zijn 

beginsituatie te herstellen? Dus scheuren ‘dichtsmeren’. 
Heeft dat schadeherstel zin? Als je niets doet, komt 
er dan een optelsom van schades? Maakt dat het 
veiligheidsrisico feitelijk groter of wordt dat zo gevoeld?

•	 Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen 2 
verschillende discussies:

 - Schade door differentiële zetting (daar heb je ‘last’ 
 van, maar levert niet direct gevaar)
 - De ‘grote’ klap: zijn gebouwen dan wel veilig? 
 Nieuwbouw kan je op bevingsveiligheid ontwerpen, 
 maar wat doe je met de bestaande gebouwen?
•	 Hoe meer je meet, hoe meer je weet. Maar er blijft altijd 

onzekerheid. Wat kan je generiek zeggen, wat moet je 
specifiek maken? Hoe ga je om met differentiatie van al 
die gebouwen? Hoe hou je het realistisch?

•	 Modellen worden steeds nauwkeuriger: maar is het dan 
nog wel te begrijpen? Wat geeft het beste inzicht?

Bezoek aan t cluster
Na de lunch wordt er gezamenlijk een bezoek gebracht aan 
een cluster monumenten in ’t Zandt: de herberg, de toren en 
de kerk. Bij deze gebouwen is schade te zien en ligt er voor 
de kerk en toren een opgave voor herbestemming.

Bij terugkomst schetst Cor van 
Kooten (bouwkundig adviseur 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed) een van de problemen in 
de herberg. Door grote ingrepen 
in het gebouw is het pand op delen 
niet sterk meer en zijn er (na 
aardbevingen) verzakkingen en 
scheuren zichtbaar bij de kozijnen.

Werken in groepen
Vervolgens zijn de experts in groepen aan de slag gegaan 
met de centrale vraag:
“Met welke verantwoorde ingrepen kan je monumenten 
veilig stellen?”
En om de discussie scherper te stellen: “Wat gebeurt er als je 
niets doet? En wat als je alles herstelt? Wat zijn daarvan de 
voor-en nadelen op het vlak van duurzaamheid, schoonheid 
en bruikbaarheid?

Groep 1
Discussies die in de eerste groep zijn gevoerd:
•	 Wat is “verantwoord”? : balans zoeken tussen 

duurzaamheid, gebruikswaarde en belevingswaarde.
•	 Wat is veilig?: minimaal voor mensen. Maar ook behoud 

monument! (en dan zou je juist nog wat meer moeten 
doen. Of juist minder?)

•	 Beginnen met goed onderhoud: de (bouwkundige) 
gebreken opheffen, gebouw weer in zijn kracht brengen. 
Daarna pas aanvullende maatregelen (bij voorkeur: 
base isolation – wat kan je doen met de vaak bestaande 
kelders of kruipruimtes van gebouwen? Maar elke 
oplossing heeft zijn voor- en nadelen).

Groep 2
•	 Als je niets doet: dan bewaak je authenticiteit, maar 

bewaak je ook veel niet.
•	 Als je alles doet: heb je veiligheid, maar de uitkomst 

blijft onzeker. Er blijft altijd een risico.
•	 Het idee van onveiligheid is de kern. Dat gevoel is ook 

met hele zware oplossingen niet opgelost. Dus een 
belangrijke maatregel is óók: scheuren laten zien en 
slim meten zodat je kan aantonen dat de scheur niet 
erger wordt.

Stappen:
1. Goede nulmeting maken
2. Monitoring van veranderingen en bijvoorbeeld scheuren 

pas verhelpen na aantal bevingen? (wat gebeurd er dan? 
Let wel: monitoring vraagt om een hele gerichte aanpak, 
wat wil je laten zien en wat ga je er mee doen?

3. Aanwezige mankementen verhelpen
4. Rekening houden met herbestemming en programma
5. Omdat er nog zoveel te ontdekken valt: nu eerst 

voorzichtig aanpakken! En als je aanpakt dan ook echt 
als experiment doen: wat leer je ervan?
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 Hoe meer je meet, hoe meer je weet. Maar er blijft altijd onzekerheid. Wat kan je generiek 

zeggen, wat moet je specifiek maken? Hoe ga je om met differentiatie van al die gebouwen? 
Hoe hou je het realistisch? 

 Modellen worden steeds nauwkeuriger: maar is het dan nog wel te begrijpen? Wat geeft het 
beste inzicht? 

 
Bezoek aan t cluster  
Na de lunch wordt er gezamenlijk een bezoek gebracht aan een cluster 
monumenten in ’t Zandt: de herberg, de toren en de kerk. Bij deze 
gebouwen is schade te zien en ligt er voor de kerk en toren een opgave voor 
herbestemming. 
 
Bij terugkomst schetst Cor van Kooten (bouwkundig adviseur Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed) een van de problemen in de herberg. Door grote 
ingrepen in het gebouw is het pand op delen niet sterk meer en zijn er (na 
aardbevingen) verzakkingen en scheuren zichtbaar bij de kozijnen. 
 
Werken in groepen 
Vervolgens zijn de experts in groepen aan de slag gegaan met de centrale vraag: 
 “Met welke verantwoorde ingrepen kan je monumenten veilig stellen?” 
En om de discussie scherper te stellen: “Wat gebeurt er als je niets doet? En wat als je alles 
herstelt? Wat zijn daarvan de voor-en nadelen op het vlak van duurzaamheid, schoonheid en 
bruikbaarheid? 
 
Groep 1 

   
Discussies die in de eerste groep zijn gevoerd: 
 Wat is “verantwoord”? : balans zoeken tussen duurzaamheid, gebruikswaarde en 

belevingswaarde. 
 Wat is veilig?: minimaal voor mensen. Maar ook behoud monument! (en dan zou je juist nog 

wat meer moeten doen. Of juist minder?)  
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 Beginnen met goed onderhoud: de (bouwkundige) gebreken opheffen, gebouw weer in zijn 
kracht brengen. Daarna pas aanvullende maatregelen (bij voorkeur: base isolation – wat kan je 
doen met de vaak bestaande kelders of kruipruimtes van gebouwen? Maar elke oplossing heeft 
zijn voor- en nadelen). 

 
Groep 2 

 
 Als je niets doet: dan bewaak je authenticiteit, maar bewaak je ook veel niet.  
 Als je alles doet: heb je veiligheid, maar de uitkomst blijft onzeker. Er blijft altijd een risico. 
 Het idee van onveiligheid is de kern. Dat gevoel is ook met hele zware oplossingen niet 

opgelost. Dus een belangrijke maatregel is óók: scheuren laten zien en slim meten zodat je 
kan aantonen dat de scheur niet erger wordt. 

 Stappen: 
1. Goede nulmeting maken 
2. Monitoring van veranderingen en bijvoorbeeld scheuren pas verhelpen na aantal 

bevingen? (wat gebeurd er dan? Let wel: monitoring vraagt om een hele gerichte 
aanpak, wat wil je laten zien en wat ga je er mee doen? 

3. Aanwezige mankementen verhelpen 
4. Rekening houden met herbestemming en programma 

Omdat er nog zoveel te ontdekken valt: nu eerst voorzichtig aanpakken! En als je aanpakt dan ook 
echt als experiment doen: wat leer je ervan? 
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 Verantwoord: betekent ook maatschappelijk verantwoord: 
wat is in het belang van de regio? 

 Veiligheid: wat gaat er mis? Afwijken van NPR norm. Base 
isolation is een té technische maatregel. 

 Kern: niet te snel en te heftig ingrijpen. Eerst achterstallig 
onderhoud verhelpen en zorgen dat het gebouw weer in 
goede staat verkeert. Vervolgens zorgen dat het gebouw 
zo lang mogelijk zelf stand houdt om ons de tijd te 
gunnen om echt goede en zinvolle maatregelen te 
bedenken. En als dat de consequentie heeft dat een 
gebouw tijdelijk niet meer in gebruik kan zijn (met de 
huidige functie of helemaal) dan moeten we die 
(tijdelijke) situatie accepteren  

 Spelregels opstellen: nu geeft de NAM geld aan de 
eigenaar, die het vervolgens vrij kan besteden. Is het niet 
beter als daar strakke spelregels voor gelden? 
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Groep 3
•	 Verantwoord: betekent ook maatschappelijk 

verantwoord: wat is in het belang van de regio?
•	 veiligheid: wat gaat er mis? Afwijken van NPR norm. 

Base isolation is een té technische maatregel.
•	 Kern: niet te snel en te heftig ingrijpen. Eerst 

achterstallig onderhoud verhelpen en zorgen dat het 
gebouw weer in goede staat verkeert. Vervolgens zorgen 
dat het gebouw zo lang mogelijk zelf stand houdt om ons 
de tijd te gunnen om echt goede en zinvolle maatregelen 
te bedenken. En als dat de consequentie heeft dat een 
gebouw tijdelijk niet meer in gebruik kan zijn (met 
de huidige functie of helemaal) dan moeten we die 
(tijdelijke) situatie accepteren

•	 Spelregels opstellen: nu geeft de NAM geld aan de 
eigenaar, die het vervolgens vrij kan besteden. Is het 
niet beter als daar strakke spelregels voor gelden?

Groep 4
•	 Juridisch uitzoeken wat de mogelijkheden voor 

monumenten zijn om niet aan de NPR-norm te hoeven 
voldoen. Monumenten hebben ook op andere gebieden 
een status aparte.

•	 Wacht af met ingrijpen, zorg eerst dat een gebouw 
bouwkundig weer op orde is.

•	 Monumenten moeten zorgvuldig doorgegeven worden 
aan de volgende generatie

•	 Scope van definities (wat is veilig, verantwoord) moet 
worden verbreed en over een langere tijdsperiode worden 
bekeken. Niet alleen naar het nu kijken.

•	 Hoe prioriteer je wat je aan gaat pakken? Risico’s 
in beeld: met behulp van ondergrondkaarten en de 
waardering van de gebouwen (karakter van het gebied)

•	 Je moet voorkomen dat de monumenten alleen veilig 
worden gesteld en de rest niet: dan straks oude kerken 
in nieuwbouwwijken.

•	 Rol van de eigenaar is belangrijk. De eigenaar beslist 
uiteindelijk en maakt de afweging welke mate van risico 
hij accepteert en welke ingrepen gepleegd gaan worden. 
Eigenaar dus vroeg ondersteunen met kennis en kunde!

Plenaire discussie: conclusies en aanbevelingen
Aan het einde van de dag worden de conclusies en 
aanbevelingen plenair verzameld.

Bij het scenario ‘wat gebeurt er als je niets doet?’ en ‘er 
komt toch een grote klap’ worden de volgende opmerkingen 
verzameld:
•	 veiligheid is altijd relatief: als de hele stad instort, dan 

maakt dat ene monument ook niet meer uit. Maar komt 
die grote klap er echt? Stille hoop dat het overwaait.

•	 De discussie over verantwoordelijkheid is belangrijk. 
Want wie durft de verantwoordelijkheid te nemen voor 
‘niets’ doen’ terwijl je nu al veel weet? Heel belangrijk is 
het om uit te kunnen leggen wat je wel hebt gedaan (en 
waarom sommige dingen niet).

•	 Als er een scheur is, moet er wat gebeuren. Twee 
extremen:

•	 constateren dat het niet zo erg is en veilig verklaren, 
of rood lint erom heen. Bij ‘wel veilig verklaren’ moet 
je toch ook wat doen. Het begin iig met bouwkundig 
op orde brengen (relatief kleine maatregelen) om het 
gebouw weer in zijn eigen constructieve kracht te 
brengen. Dat is nog niet bouwkundig versterken.
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 Juridisch uitzoeken wat de mogelijkheden voor 
monumenten zijn om niet aan de NPR-norm te hoeven 
voldoen. Monumenten hebben ook op andere gebieden 
een status aparte. 

 Wacht af met ingrijpen, zorg eerst dat een gebouw 
bouwkundig weer op orde is.   

 Monumenten moeten zorgvuldig doorgegeven worden aan 
de volgende generatie 

 Scope van definities (wat is veilig, verantwoord) moet 
worden verbreed en over een langere tijdsperiode worden 
bekeken. Niet alleen naar het nu kijken.  

 Hoe prioriteer je wat je aan gaat pakken? Risico’s in 
beeld: met behulp van ondergrondkaarten en de 
waardering van de gebouwen (karakter van het gebied) 

 Je moet voorkomen dat de monumenten alleen veilig 
worden gesteld en de rest niet: dan straks oude kerken in 
nieuwbouwwijken. 

 Rol van de eigenaar is belangrijk. De eigenaar beslist 
uiteindelijk en maakt de afweging welke mate van risico 
hij accepteert en welke ingrepen gepleegd gaan worden. 
Eigenaar dus vroeg ondersteunen met kennis en kunde! 

 
 
 
Plenaire discussie: conclusies en aanbevelingen 
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monument ook niet meer uit. Maar komt die grote klap er echt? Stille 
hoop dat het overwaait.  

 De discussie over verantwoordelijkheid is belangrijk. Want wie durft de 
verantwoordelijkheid te nemen voor ‘niets’ doen’ terwijl je nu al veel 
weet? Heel belangrijk is het om uit te kunnen leggen wat je wel hebt 
gedaan (en waarom sommige dingen niet). 

 Als er een scheur is, moet er wat gebeuren. Twee extremen: 
constateren dat het niet zo erg is en veilig verklaren, of rood lint erom 
heen. Bij ‘wel veilig verklaren’ moet je toch ook wat doen. Het begin 
iig met bouwkundig op orde brengen (relatief kleine maatregelen) om 
het gebouw weer in zijn eigen constructieve kracht te brengen. Dat is 
nog niet bouwkundig versterken. 

 Bij een ‘scheur’ gaat het ook om de communicatie met bewoners en 
eigenaren.  

 NPR en bouwbesluit werkt niet op monumenten. Nu zijn er ook al 
kerken met een ‘negatieve veiligheidscoëfficiënt”. Wel belangrijk is om 
de bouwkundige status (en monumentale waarde) van een gebouw 
vast te leggen. Het is nodig om inzicht te hebben in het gebouw, de 
veranderingen die plaats hebben gevonden, en monitoren wat er nu 
gebeurd (door de aardbevingen). Vraag: heb je dat voor alle gebouwen nodig? Hoe ga je 
prioriteren? Werken van grof naar fijn.  

 Holistisch te werk gaan: kijken naar het hele gebouw. De samenhang moet worden versterkt: 
laat de muur weer als muur werken.  

 Gebouwen moeten sowieso goed worden onderhouden én op orde worden gebracht 
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 Je moet voorkomen dat de monumenten alleen veilig 
worden gesteld en de rest niet: dan straks oude kerken in 
nieuwbouwwijken. 

 Rol van de eigenaar is belangrijk. De eigenaar beslist 
uiteindelijk en maakt de afweging welke mate van risico 
hij accepteert en welke ingrepen gepleegd gaan worden. 
Eigenaar dus vroeg ondersteunen met kennis en kunde! 

 
 
 
Plenaire discussie: conclusies en aanbevelingen 
Aan het einde van de dag worden de conclusies en aanbevelingen plenair 
verzameld. 
 
Bij het scenario ‘wat gebeurt er als je niets doet?’ en ‘er komt toch een 
grote klap’ worden de volgende opmerkingen verzameld: 
 Veiligheid is altijd relatief: als de hele stad instort, dan maakt dat ene 

monument ook niet meer uit. Maar komt die grote klap er echt? Stille 
hoop dat het overwaait.  

 De discussie over verantwoordelijkheid is belangrijk. Want wie durft de 
verantwoordelijkheid te nemen voor ‘niets’ doen’ terwijl je nu al veel 
weet? Heel belangrijk is het om uit te kunnen leggen wat je wel hebt 
gedaan (en waarom sommige dingen niet). 

 Als er een scheur is, moet er wat gebeuren. Twee extremen: 
constateren dat het niet zo erg is en veilig verklaren, of rood lint erom 
heen. Bij ‘wel veilig verklaren’ moet je toch ook wat doen. Het begin 
iig met bouwkundig op orde brengen (relatief kleine maatregelen) om 
het gebouw weer in zijn eigen constructieve kracht te brengen. Dat is 
nog niet bouwkundig versterken. 

 Bij een ‘scheur’ gaat het ook om de communicatie met bewoners en 
eigenaren.  

 NPR en bouwbesluit werkt niet op monumenten. Nu zijn er ook al 
kerken met een ‘negatieve veiligheidscoëfficiënt”. Wel belangrijk is om 
de bouwkundige status (en monumentale waarde) van een gebouw 
vast te leggen. Het is nodig om inzicht te hebben in het gebouw, de 
veranderingen die plaats hebben gevonden, en monitoren wat er nu 
gebeurd (door de aardbevingen). Vraag: heb je dat voor alle gebouwen nodig? Hoe ga je 
prioriteren? Werken van grof naar fijn.  

 Holistisch te werk gaan: kijken naar het hele gebouw. De samenhang moet worden versterkt: 
laat de muur weer als muur werken.  

 Gebouwen moeten sowieso goed worden onderhouden én op orde worden gebracht 
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•	 Bij een ‘scheur’ gaat het ook om de communicatie met 
bewoners en eigenaren.

•	 NPR en bouwbesluit werkt niet op monumenten. Nu zijn er 
ook al kerken met een ‘negatieve veiligheidscoëfficiënt”. 
Wel belangrijk is om de bouwkundige status (en 
monumentale waarde) van een gebouw vast te leggen. 
Het is nodig om inzicht te hebben in het gebouw, de 
veranderingen die plaats hebben gevonden, en monitoren 
wat er nu

•	 gebeurd (door de aardbevingen). Vraag: heb je dat voor 
alle gebouwen nodig? Hoe ga je prioriteren? Werken 
van grof naar fijn.

•	 Holistisch te werk gaan: kijken naar het hele gebouw. De 
samenhang moet worden versterkt: laat de muur weer 
als muur werken.

•	 Gebouwen moeten sowieso goed worden onderhouden én 
op orde worden gebracht

•	 Niet alleen nadenken over maatregelen maar ook over 
functieveranderingen. Een ander gebruik betekent 
vaak ook andere veiligheidseisen. Ook intensiteit 
van het gebruik kan daarbij een rol spelen (zie 
brandveiligheidsvereisten bij bv kerken)

•	 Nu fondsvorming nodig! Straks is de NAM weg, maar 
zullen er nog steeds bevingen zijn. Ook dan moet er geld 
beschikbaar zijn voor schadeherstel. Als dat fonds er is: 
dan monumenten nu zo goed mogelijk in stand houden 
en straks (als het over is) helemaal opknappen.

advies aan bewoners:
•	 Pleeg onderhoud door ‘echte’ bedrijven. Echt = erkende 

restauratiearchitecten. ERM richtlijnen (info o.a. op 
monumenten.nl), niet alleen bouwkundig maar ook 
rekening houden met monumentale waarden.

•	 Zou goed zijn om die ERM richtlijn te koppelen aan de 
erkenningsregeling van CVW. Zij gaan waarschijnlijk 
raamovereenkomsten afsluiten. Bedrijven bundelen.

•	 Ook de monumentenprotocol van Stichting Oude 
Groninger Kerken gebruiken.

•	 Logboek bij houden bij schade: met foto’s en in de 
tijdlijn.

•	 Contact opnemen met de gemeente bij schade. Voorbeeld 
is brief van gemeente Hoogezand-Sappemeer.

•	 Bezint eer ge begint! Planvorming is belangrijk

advies aan bestuurders
•	 Besef: niet alles kan tegelijkertijd
•	 Boel op orde brengen (een auto heeft ook APK nodig)
•	 Risico-analyse maken van de gebouwen, monumenten en 

locaties. Risico = kans x gevolg
•	 Eventueel versterken. Want niet versterken is ook een 

oplossing
•	 Gebruik erkende bedrijven
•	 Versnellen van vergunningen en capaciteit omhoog.
•	 Richt je op zichtbare resultaten: zorg voor veel lintjes
•	 Inventarisatie van de erfgoed opgave

advies aan de wetenschap:
•	 Monitoren in de praktijk: maak de vertaalslag van de 

wetenschap naar de praktijksituatie
•	 Maak de modellen nauwkeuriger (van de ondergrond, 

nieuwe model TNO ergens in de zomer) en combineer die 
met aardbevingsvoorspellingen zodat de risico-analyse 
beter kan.

•	 In risicogebieden: documenteer de monumenten
•	 Organiseer de kennisuitwisseling heel goed: maak deze 

veel integraler en multi-disciplinairder!

Tot slot: het gaat niet alleen om de monumenten, maar ook 
om bestaande gebouwen die niet beschermd zijn. Voorkomen 
moet worden dat alle monumentale panden in een nieuwbouw 
wijk terecht komen.



34

2e expertmeeting 29.05.15
John Finnegan, Rudi Roijakkers, Roel de Jong, Geert 
van oort, Rob hendriks

Recente aardbevingen in de periode 2010-2012 hebben in 
Nieuw Zeeland gezorgd voor veel kennisopbouw in techniek 
en proces. De kennisuitwisseling die momenteel plaatsvindt 
tussen de Nieuw Zeelandse ingenieurs van Aerecon en ABT-
Wassenaar seismisch Advies kan belangrijke input opleveren 
voor de Groningse situatie. In dit kader heeft op 29 mei 2015 
een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van 
bovengenoemde partijen en het team van ‘Smart Monuments 
Smart Investments’. Onderstaande tekst is een beknopte 
samenvatting van hetgeen gepresenteerd en besproken is. 

De situatie in Nieuw Zeeland met betrekking tot aardbevingen 
kent een aantal overeenkomsten met de Groningse situatie, 
maar ook vele verschillen. Naast een vergelijkbare trek naar 
de stad gedurende de afgelopen decennia en bijbehorende 
ontvolking van het platteland zijn er vooral overeenkomsten 
te vinden in de bodemopbouw, het soort beving en het effect 
ervan op de gebouwde omgeving. In technisch en procedureel 
opzicht kunnen we dan ook veel van de Nieuw Zeelanders 
leren. De voornaamste verschillen zijn te vinden op het terrein 
van de oorzaak van de bevingen en daarmee de rollen en 
verantwoordelijkheden bij herstel- en verstevigingsoperaties. 
In New Zeeland is men gewend te leven met de natuur en 
haar rampen. Tsunami’s, sneeuwstormen en aardbevingen 
worden als ‘facts of life’ aanvaard. Daarmee kan geen partij 
verantwoordelijk voor de schade worden gesteld en is het 
besef dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor de veilige 
instandhouding en gebruikers een zeker risico nemen bij 
betreding ervan duidelijk aanwezig. Een groot deel van 
het huidige gebouwenbestand is al aardbevingsbestendig 
gemaakt. Na de grote beving van 1935, waarbij veel 
cultureel erfgoed is vernietigd, zijn er geen gebouwen in 
dragend metselwerk meer gebouwd en vanaf 1960 zijn de 

meeste gebouwen goed verzekerd. Kortom, men is gewend 
aan de seismische situatie met bijbehorende risico’s en 
heeft een pragmatische manier van omgang met dit gegeven 
ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de 
veiligheid van gebouwen ligt bij de lokale overheden. Voor 
de bestaande voorraad, en monumenten in het bijzonder, 
is hierbij met name regelgeving rond aardbevingsgevoelige 
gebouwen (‘Earthquack Prone Buildings’) van belang.

In de Nieuw Zeelandse variant van het Nederlandse 
Bouwbesluit staat beschreven wanneer een gebouw 
aardbevingsgevoelig is en hoe daarmee omgegaan dient 
te worden. Een gebouw heet aardbevingsgevoelig wanneer 
het voor minder dan 33% voldoet aan de standaard voor 
nieuwbouw en het waarschijnlijk is dat instorten tot doden of 
gewonden zal leiden. Woningen vallen hier niet onder tenzij 
het een gebouw van twee of meer bouwlagen betreft of er drie 
of meer huishoudens in wonen. Is een gebouw aangemerkt 
als aardbevingsgevoelig dan kan de lokale overheid de 
eigenaar verplichten het gebouw met een hek af te schermen 
en wordt een sticker bij de entree geplakt waarop bezoekers 
gewaarschuwd worden voor de staat waarin het gebouw 
verkeert. De eigenaar, de gebruiker, betrokken personen, 
de lokale overheid en, indien het erfgoed betreft, de New 
Zeeland Historic Places krijgen een kopie van dit schrijven. 
De eigenaar wordt aangeschreven en dient het gebouw 
binnen een bepaalde periode (ca. 5 tot 30 jaar) bouwkundig 
te versterken. Indien een hek geplaatst is mag niemand het 
gebouw betreden. Het niet voldoen aan de gestelde eisen is 
een overtreding die beboet kan worden tot een maximum 
van $200.000 en $20.000 voor elke dag dat de overtreding 
voortduurt. In een actuele herziening van de wetgeving (eind 
2015) wordt gesteld dat:
•	 identificatie van alle aardbevingsgevoelige gebouwen 

moet plaatsvinden tot uiterlijk vijf jaar na de 
wetswijziging, 

•	 deze gebouwen binnen twintig jaar moeten zijn versterkt 
(of gesloopt),

•	 er een publiek toegankelijk register van deze gebouwen 
wordt opgezet door de MBIE (Ministery of Building 
Innovation and Economy),

•	 de uitvoering van versterking van bepaalde gebouwen 
een hoge prioriteit moet krijgen,

•	 uitzonderingen op maximale tijdsduur denkbaar zijn,
•	 er bijzondere bepalingen voor eigenaren van 

geregistreerde gebouwen in Categorie 1 (Monumenten) 
zijn,

•	 er een overgangsperiode voor deze nieuwe wetgeving 
van kracht wordt.

De periode waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn 
uitgevoerd verschilt per type gebouw en is afhankelijk van 
de intensiteit van het gebruik en het risico van schade bij 
een beving. Verzekeringsmaatschappijen  sluiten geen 
verzekeringen af voor aardbevingsgevoelige gebouwen 
(= onder de 33% van de nieuwbouwstandaard) en ook 
huurders stellen hoge eisen aan de hun panden. Zo huren 
overheden geen panden met lagere waarden dan 66% van 
de nieuwbouwstandaard. Zo kunnen gebruikers een goede 
afweging maken met betrekking tot het risico dat zij lopen 
bij betreding en worden eigenaren gemotiveerd, geholpen en 
desnoods gedwongen hun panden op orde te brengen. 

LEREn Van niEuW ZEELand
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Topgevels en High Risk Building Elements zoals standbeelden en schoorstenen vallen doorgaans naar buiten.

Terwijl het interieur ongewijzigd is herbouwd... …heeft de buitenkant een totaal ander aanzicht gekregen.
'Bij brand naar buiten, bij een beving beter binnen blijven', leren 
de kinderen.
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CoLoFon 

Levende Monumenten in een Leefbare Regio, in opdracht van:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de partners:

•	 Provincie Groningen
•	 stichting oude Groninger Kerken
•	 Libau
•	 stichting het Groninger Landschap
•	 Erfgoedpartners
•	 En de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied

1 juli 2015, Enno Zuidema stedebouw
Teksten: Kees de Graaf, Rob hendriks, Enno Zuidema

Beelden: 
allen door daad architecten en Enno Zuidema stedebouw
behalve:
Pagina 8, steenhuis Meurs
Pagina 35 beelden, aurecon / aBT Wassenaar

Fotografie: 
alle foto’s door Marianne Berkhoff behalve:

omslag: 
Foto’s door Marianne Berkhoff

de redactie heeft zich ingespannen om rechthebbenden van 
gebruikt beeld te achterhalen en benaderen. ondanks de 
zorgvuldigheid waarmee dit gebeurd is, hebben wij mogelijk niet 
alle partijen bereikt. als u rechthebbende bent en niet als zodanig 
staat vermeld, kunt u daarover contact opnemen.

uitvoering:

Enno Zuidema stedebouw  Enno Zuidema
daad architecten   Rob hendriks
    Erik Roerdink
    Johan de Groot
    Guido Tits
studio Platz   Kees de Graaf
Claudia Brink Communicatie  Claudia Brink

Enno Zuidema is stedenbouwkundige, oprichter van Enno 
Zuidema stedebouw. uitvoerig bekend met strategische 
onderzoeks- en ontwerpopgaven. hij heeft een voortrekkersrol 
in krimp-aanpak noord-nederland en is goed bekend met het 
aardbevingsgebied en de leefbaarheidsvraagstukken. hij werkt 
met bewoners, ontwerpers en deskundigen aan ruimtelijke 
veranderingen in de leefomgeving.

daad architecten werkt aan ontwerp- en onderzoeksopgaven 
in noord-nederland. Vanuit een sterk lokaal bewustzijn koppelt 
daad programmatische, technische en financiële vraagstukken 
in ruimtelijke oplossingen.  daad heeft uitgebreide ervaring 
met monumenten en herbestemmingsprojecten en won onlangs 
(i.s.m. Bouwbedrijf de Boer en aBT|Wassenaar seismisch 
advies) een design award Bouwkundig Versterken bij de naM-
ontwerpconsultatie. 

studio Platz [Kees de Graaf] is actief op het snijvlak van 
gebiedsontwikkeling en communicatie. Via verslaglegging, 
interviews en rapportages worden actuele thema’s voor een breed 
publiek toegankelijk gemaakt. 
 
Claudia Brink Communicatie adviseert en faciliteert bij het actief 
en creatief uitdragen van de communicatieboodschappen en 
ontzorgt de projectleiding door in de dagelijkse organisatie werk 
uit handen te nemen. door deelname aan diverse projecten binnen 
de provincie Groningen kent ze het gebied, de cultuur, de mensen, 
de mogelijkheden én problematiek. dat merk je in haar manier 
van werken en communicatieoplossingen.
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