
 
 
 
 
 
 

Met de voeten in het water 
aan bakstenen voelen 
De gezichten van Monumentenwachters Rob de 
Bruijn en Gerrit van de Pol vertrekken als iemand 
van Staatbosbeheer voorstelt om de beschadigde 
bakstenen funderingen van de monumentale 
poldermolen Waardenburg deels te vervangen 
door beton. Ook Gerben Vaags van het bedrijf 
Meester Molenmakers Vaags is niet zo te spreken 
over het zojuist geopperde idee. ,,Ik ben van de 
monumenten hè.” 
 
De mannen hebben zojuist een onderaardse tocht in de 
watermolen achter de rug. De laarzen druipen beneden 
bij de deur nog na van het laagje water waardoor 
gewaad moest worden om de fundering goed te 
bekijken. Nu is het tijd voor de nabespreking in het nabij 
gelegen kantoor van Staatsbosbeheer, op een paar flinke 
steenworpen afstand van de molen. 
Twee uur eerder begint de voorbereiding van de 
inspectie daar ook. Even een kort voorstelrondje en dan 
op pad. Er zijn twee vertegenwoordigers van 
Staatsbosbeheer -de eigenaar van de molen-  twee 
molenaars, molenmaker Gerben Vaags en 
Monumentenwachters Gerrit en Rob. 
 

Drooggelegd 
De molen, die het gebied rondom bemaalt, is tijdelijk 
stilgezet en de achter- en voorwaterlopen zijn zo goed 
als drooggelegd. Dat zijn de in- en uitgangen waardoor 
het water wordt aan- en afgevoerd. Dat gebeurt bijna 
nooit, maar het is nu nodig om te bekijken hoe de 
toestand van de fundering is. 
Dat er iets aan de hand is, blijkt uit de stukken steen die 
geregeld uit de fundering vallen. Een stuk baksteen heeft 
een van de drie pompen in de molen beschadigd. 
Iedereen daalt af langs een touw dat uitglijden op het 
modderige talud moet voorkomen. Molenaar Leen, die wat moeilijk loopt, laat zich niet kennen en komt ook naar 
het normaal ontoegankelijke deel. ,,Ik heb het hier nog nooit gezien.” De mannen waden door zo’n twintig 
centimeter water en zien al snel dat er veel schade is ontstaan door het water dat er decennia lang door is  



 
gestroomd. ,,Hier heb je wel vijf kruiwagens bakstenen voor nodig”, zegt Gerben Vaags. Hij heeft het over een 
funderingsmuur waar de stenen bijna spontaan uitvallen. Bij de inspectie hoor je geregeld wat in het water plonzen. 
Resten van metselwerk en zo af en toe een hele steen.  
Het is er donker, maar de ruimte wordt verlicht door zaklampen en het flitslicht van de fototoestellen die de 
meesten bij zich hebben gestoken. Vooral de Monumentenwachters leggen alle details vast op foto. Zij maken een 
rapportage met aanbevelingen.  
Ook bij een andere opening, aan de andere kant van de molen, dalen de mannen af. Voor de molenliefhebbers is 
hier iets heel moois te bekijken, namelijk de schroefpompen naar ontwerp van Dekker. ,,Daar zijn er maar heel 
weinig van in Nederland”, zegt Van de Pol. ,,Ik heb ze nog nooit van zo dichtbij kunnen zien.” 
Weer terug op kantoor, leidt Eric Baars van Staatsbosbeheer de nabespreking. Hij wil graag weten wanneer de 
rapportage van Monumentenwacht Gelderland klaar is. ,,Heb je vanavond wat te doen?”, vraagt hij half grappend, 
maar monumentenwachter Rob de Bruijn gaat er serieus op in. ,,Ik denk dat ik de rapportage inderdaad morgen af 
kan hebben”, zegt hij. Op basis van het rapport bekijkt Staatsbosbeheer welke maatregelen nodig zijn en hoe ze het 
herstel aanpakken. 
 

Specialist 
De mannen spreken nog even verder over wat voor soort aannemer de klus zou moeten doen, of het onderste deel 
van de watermolen echt wekenlang droog moet staan en waar de bijzondere maat bakstenen vandaan zou moeten 
komen. Een van de molenaars informeert of een lokale aannemer de klus misschien zou kunnen klaren, maar dat 
blijkt bij een gespecialiseerde klus als deze niet zo handig. ,,Dan moet je een specialist hebben die het elke dag in de 
gaten houdt”, zegt Gerben Vaags. ,,Dat kan, maar dat is waarschijnlijk duurder dan wanneer je iemand inzet, die 
gewend is om dit soort werk te doen.” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Historische buitenplaatsen energieslurpers, maar eigenaren wel zuinig 
Eigenaren van historische buitenplaatsen betalen gemiddeld 9000 euro aan energiekosten. Dat blijkt uit een 
onlangs gehouden enquête van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB). Die energiekosten 



komen overeen met die van drie vrijstaande woningen. Wel blijkt uit de rondvraag dat de bezitters van een 
buitenplaats naar verhouding een kwart zuiniger stoken dan bewoners van een vrijstaand huis. 
 
Overigens was de deelname aan de enquête vrij klein. Ruim vijftien procent van de 200 leden deed mee. Volgens de 
VHBP zou dat kunnen liggen aan de moeilijkheid van de enquête, het ontbreken van gegevens of de aanname dat 
een buitenplaats nou eenmaal duur is en een monument niet aangepast zou kunnen worden. 
Uit het onderzoek blijkt uit de antwoorden dat mensen wel willen verduurzamen, maar dat ze niet weten waar ze 
moeten beginnen. Als beren op de weg worden gezien: kosten, aantasting van monumentale waarden, onzekerheid 

over de effectiviteit van 
maatregelen en 
beperkingen door 
regelgeving. 
 
De vereniging ziet een rol 
weggelegd voor de 
provinciale 
Monumentenwachten. Zo 
komen die organisaties al 
over de vloer bij 
verschillende 
buitenplaatsen en kennen 
ze de huizen. 
Monumentenwacht 
Gelderland is al bezig met 
het opleiden van 
monumentenwachters in 
duurzaamheidsadvisering.  
De VPHB raadt haar leden 
niet aan om hun bezit 
‘halsoverkop’ duurzamer 

te maken en te isoleren. ,,Maar als er iets aan het huis of de verwarming moet gebeuren, is het goed om te 
onderzoeken of er duurzame alternatieven beschikbaar zijn.” De vereniging vindt dat dan vaker gekozen moet 
worden voor een ‘veelbelovende innovatieve’ oplossing in plaats van een behoudende. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Laagje voor laagje op zoek naar de originele kleur 
Het is gezellig druk in de keuken van het 
huis van Daniël van Kessel in Tolkamer. Er is 
koffie, er wordt druk gepraat en er liggen 
oude foto’s op tafel. De bel gaat: alweer een 
gast. Je zou haast denken dat er een 
verjaardag gaande is, maar binnen zitten 
mensen van het Gelders Genootschap en 
interieurwachter Lise Wolfert in opdracht 
van Monumentenwacht Gelderland.  
 
Ze zijn er om de staat van het interieur in kaart te 
brengen. Lise werkt bij Monumentenwacht 
Noord-Brabant, maar is nu even ingehuurd door 
‘Gelderland’. Die heeft zelf nog geen 

interieurspecialist, maar dat gaat wellicht veranderen. 
,,Wij wonen nu een jaar in dit huis”, zegt eigenaar Daniël van Kessel. ,,Het is een Rijksmonument uit 1886. We zijn er 
destijds zo ingetrokken, maar hebben wel het plan om er in aan de slag te gaan. Via de gemeente Zevenaar hoorden 
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we van de mogelijkheid om het interieur 
te laten beoordelen.” Zijn partner 
Menno Rouffaer en hij willen het liefst 
zoveel mogelijk terug naar de oude 
situatie.  
 

Geen donker hol 
,,Al hoop ik niet dat er uit het onderzoek 
al te sombere kleuren uitkomen, want 
het moet geen donker hol worden. In 
dat geval gaan we op zoek naar een 
compromis, dat recht doet aan de 
originele kleuren”, zegt hij. 
Het bezoek van Lise Wolfert, Marlieke 
Damstra en Nick van de Berg (beide 
Gelders Genootschap) begint met een 
rondleiding door het huis en daarna het 
bekijken van oude foto’s van het pand. 
Vervolgens beoordelen ze samen nog 
wat elementen en dan gaan ze apart van 
elkaar de woning in. Wolfert stort zich 
eerst op de binnenkant van de voordeur. 
Ze begint daar met een kleurhistorische 
verkenning. Die heeft tot doel de oude 
kleuren te achterhalen. 
 
,,Ik krab met een scalpel de verflagen er 
een voor een af, totdat ik bij de laatste 
ben aangekomen”, zegt ze. Dat heet in 
vaktermen een stratigrafie of 
kleurentrapje maken.  Als ze op het hout 
is aangekomen, maakt Lise een foto van 
het resultaat. Een kaartje met kleuren 
komt ook op de foto, als referentie. 
Dan gaat ze naar de trap, om daar 
verflagen eraf te krabben. De voordeur 
blijft achter met twee afgekrabde plekjes 
van enkele vierkante centimeter. Lise: 
,,We kunnen dat wel bijwerken, maar de 
eigenaar heeft aangegeven dat ze de 
voordeur toch binnenkort laten 
schilderen.” 
 

Blauw, groen en geel 
Marlieke en Nick van het Gelders 
Genootschap zijn elders in het ruime 
woonhuis bezig om foto’s van het 
interieur te nemen. ,,Daarna maken we 
een overzicht van de waarde. Dat doen 
we met de kleuren blauw, groen en 
geel.” Die staan voor elementen met een 
hoge waarde (blauw) tot ‘positief’ (groen) en ‘indifferent’ (geel). Zo is een later aangebracht verlaagd plafond geel. 
Het maakt niet zoveel uit of de eigenaren het weghalen. 
Het Gelders Genootschap trekt vaker samen op met Monumentenwacht Gelderland en wil in de toekomst de 
interieurbeoordeling mogelijk gaan aanbieden aan eigenaren van monumenten. Het genootschap brengt momenteel 
in de Achterhoek het interieur van zo’n 250 gebouwen in kaart. ,,De algemene indruk is dat de staat van het interieur  



 
van die panden goed is. Wel is het goed dat er aandacht besteed wordt aan het interieur nu steeds meer eigenaren 
op leeftijd zijn en de toekomst van originele elementen onzeker is”, zegt Damstra. 
 

Liefde voor het pand 
Dat is bij Daniël van Kessel niet aan de orde, want zijn partner en hij willen met liefde voor het pand aan het 
restaureren slaan. Ze hebben dan ook al verschillende experts over de vloer gehad: monumentenwachters, 
erfgoedbewakers, duurzaamheidsspecialisten en vandaag dan mensen voor het interieur. In de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw kwamen er dagelijks nog veel meer mensen over de vloer, want het pand diende 
behalve als woning ook als praktijk van de plaatselijke huisarts. Daarna woonde er een wethouder. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Subsidie onderhoud en restauratie Rijksmonumenten vervangt fiscale regeling 
Particuliere eigenaren van woonhuizen die Rijksmonument zijn, kunnen tot en met 30 april een woonhuissubsidie 
aanvragen over de in 2019 gemaakte kosten. De subsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van 
rijksmonumenten. 
In tegenstelling tot de afgeschafte fiscale regeling is de subsidie alleen bedoeld voor kosten van reguliere 
onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het Rijksmonument. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvragen. 
Meer informatie en hoe de bijdrage aan te vragen: www.cultureelerfgoed.nl/woonhuissubsidie 
 

Nieuwsbrief nummer 1 van 2020, vormgeving verandert 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2020 van Monumentenwacht Gelderland. De vormgeving van de 
nieuwsbrief wordt met ingang van het volgende nummer aangepast. We verwachten dat de leesbaarheid 
van deze uitgave daardoor verbetert.  
U krijgt deze digitale nieuwsbrief omdat uw emailadres is opgenomen in de contactlijst van 
Monumentenwacht Gelderland. Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.  
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