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Opsteller mjop’s en aanvragen Sim regeling

Begeleider diverse onderhoudsprojecten
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Monumentenwacht

 Oprichting Stichting Monumentenwacht Nederland 23 februari 1973

 Monumentenwachten Nederland verenigd in VPMN

 Beginnend verval tijdig signaleren

 Periodiek verrichten van bouwkundige inspecties

 Preventief onderhoud, noodreparaties

 Objectiviteit

 Sober en doelmatig onderhoud

 Inspectiehandboek

 Vroegtijdige signalering gebreken



Verschil tussen monumenten en overig vastgoed

 Gebruiksperiode van vastgoed 

neemt af

 Beheer en onderhoud volgens 

onderhoudsstrategie

 Technische levensduur

 Onderhoudscyclus

 Type maatregel afhankelijk van 

kosten

 Monumenten zijn beschermd

 Monumenten hebben een 
gemeenschappelijke waarde

 Instandhouding monumentale 
waarden

 Onderhoudskosten relatief hoog

 Ingrijpen bij risico op gevolgschade

 Onderhoud afstemmen op 
monitoring

 Type maatregel volgens 
restauratieladder



Van restauratie naar instandhouding

 Restauraties zijn ingrijpend, hoge kosten, vaak veel (deel)vervangingen

 Beheersbaar maken onderhoudsstaat monument, restauraties voorkomen

 Subsidiëren instandhoudingskosten

 Eerstelijns onderhoud en signalering Monumentenwacht



Onderhoud plannen monumenten

 Inventariseren basis- en technische gegevens gebouw

 Inspectie gericht op gebreken en conditiebepaling

 Risicobeoordeling, prioriteitstelling

 Vaststellen, plannen en budgetteren van de werkzaamheden

 Opstellen van een MJOP



Meerjaren onderhoudsplan

 Gangbare planperiode 10 jaar, bij aanvraag Sim 6 jaar

 Omschrijving activiteiten en specificatie kosten

 Inspectie en conditiemeting bepalend voor termijn

 Activiteiten volgens restauratieladder en uitvoeringsrichtlijnen

 Onderhoudscyclus op basis van kennis en ervaring Monumentenwacht



Waarom een MJOP?

 Plan over lange termijn maakt onderhoud beheersbaar

 Efficiënt uitvoeren van werkzaamheden

 Eerste stap in voorbereiding uitvoering

 Budgetteren werkzaamheden per jaar

 Middel om subsidie aan te vragen

 Controle over monumentale onderdelen

 Duurzaamheid 



Kenmerken MJOP Monumentenwacht

 Preventief onderhoud beperkt zich tot inspectie, eerstelijns onderhoud

 Nadruk op instandhouding van het monument

 Doel is werken naar een goede onderhoudsconditie

 Duurzaamheidsmaatregelen optioneel, sober en doelmatig

 Uitgaan van praktijk in tegenstelling tot theorie

 Termijn en cyclus afhankelijk van specifieke situatie, oriëntatie, detaillering 

en materiaalgebruik





Wel of geen onderhoud?



Welke prioriteit / termijn?



Gevolgschade



Inplannen schilderwerk?



Goten en vergaarbakken schoonhouden



Hoe wordt instandhouding beheersbaar?

 Goede inventarisatie en opname gebreken en onderhoudsstaat

 Kleine gebreken snel oplossen en preventief onderhoud uitvoeren

 Onderhoudswerkzaamheden op termijn inplannen

 Goede voorbereiding uitvoering

 Controle tijdens en na uitvoering werkzaamheden


