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09.15 Ontvangst en registratie van de deelnemers 
 
09.45 Opening door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen 
 
09.50 Welkom door de dagvoorzitter: Nathalie Vernimme 
 
10.00 Frank Strolenberg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 

Erfgoedzorg in het oog van de orkaan 
 
10.30 Marc van Roosmalen, directie A&A, Rijksgebouwendienst, Den Haag 
 Arresthuis Roermond, ’t bestaande ontketend 
 
11.00 Kurt Loomans, Erfgoed & Visie, Malle 

De voormalige Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas: op weg naar een 
eigentijds en innovatief totaalproject  

 
11.30 Harold Janssen, SATIJNplus architecten, Born  

Casestudy: BACO gebouw – Kennis in uitvoering – De climax van fascinatie en 
kennis 

 
12.00- Gezamenlijke lunch 
13.00  
 
12.30- Ledenvergadering WTA Nederland-Vlaanderen 
13.00 
 
13.00- Rondleiding met toelichting langs twee projecten met een gewijzigde bestemming: 
15.00 het arresthuis (hotel), het Bacogebouw (kantoor) 
 
15.00 Koffiepauze 
 
15.30 Henk Schellen, TU Eindhoven  

Herbestemming: van historisch gebouw tot museum  
 
16.00 Hans Janssen, architect, 8 office architects, Kontich 
 Restauratie van het gebouwencomplex Red Star Line, Rijnkaai, Antwerpen 
 
16.30  Afsluitende discussieronde 
 
Sluiting door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen  
 
16.45 Drankje ter afscheid 
  



VOORWOORD 
 
 
In november 2007 wijdde WTA een studiedag in Maastricht aan de herbestemming 
van religieus erfgoed. Zeven jaar later staat het onderwerp herbestemming opnieuw 
op de agenda. Ditmaal is het thema uitgebreid van religieus erfgoed naar alle types 
van gebouwd erfgoed.  
In dit tijdperk van voortdurende verandering volstaat het immers niet langer om 
erfgoedgebouwen in goede staat te bewaren. Leegstand door verlies van functie is 
een steeds vaker voorkomend probleem bij monumenten. De maatschappij vraagt –
terecht – dat het erfgoedbestand dat gerestaureerd wordt ook daadwerkelijk gebruikt 
wordt. De zoektocht naar een geschikt (her)gebruik van het monument zal vaak een 
moeilijke evenwichtsoefening vergen waarbij een goede balans tussen het behoud 
van de erfgoedwaarden en het optimaliseren van het gebouw voor hedendaags en 
toekomstig gebruik centraal staat. 
De studiedag “Van balie tot cachot” gaat door in Theaterhotel De Oranjerie in 
Roermond. De organisatoren hebben gepoogd een gezonde mix te brengen van 
theorie en praktijk met plaatsbezoeken van een aantal van de voorgestelde cases 
tijdens de middagpauze. De dag start met een schets van het hedendaags kader 
voor herbestemming in Nederland door Frank Strolenberg van het RCE. Vervolgens 
worden toelichtingen gegeven over de herbestemming van het Arresthuis in 
Roermond door Marc van Roosmalen, de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas 
door Kurt Loomans en het BACO gebouw in Roermond door Harold Janssen. In al 
deze cases is duidelijk dat men bij het zoeken naar een geschikte (her)bestemming 
voor een in onbruik geraakt erfgoedgebouw rekening dient te houden met zowel de 
erfgoedwaarden als de potenties van het gebouw en zijn omgeving, maar zeker ook 
met de haalbaarheid (architecturaal, technisch, infrastructureel, financieel,..) van het 
voorgestelde project op korte en langere termijn. 
Het namiddagprogramma spitst zich toe op de specifieke (her)bestemming van 
historische gebouwen tot museum. Henk Schellen geeft tekst en uitleg bij het 
stappenplan dat moet toelaten een verantwoord museaal binnenklimaat te realiseren 
ten behoeve van roerende collecties, zonder daarbij schade toe te brengen aan de 
historische gebouwen waarin deze collecties zijn ondergebracht. Hans Janssen 
tenslotte belicht in de laatste voordracht van de dag de recente restauratie en 
herbestemming van de gebouwen van de Red Star Line rederij in de haven van 
Antwerpen tot museum over de emigratie (eind 19e en begin 20e eeuw) van Europa 
naar Amerika. 
 
 
 
 
 
 
 
Roermond, 25 april 2014 
Nathalie Vernimme 
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ERFGOEDZORG IN HET OOG VAN DE ORKAAN 
 

Frank Strolenberg 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 

 
 
Sinds 15 september 2008, de val van Lehman Brothers, is de omgeving van de erfgoedzorg 
enorm veranderd. De erfgoedzorg verandert daardoor ook. Die verandering is niet alleen 
een zaak van al dan niet beschikbaar geld, maar ook van hoe wij met elkaar om gaan, van 
wat nog wel werkt en wat niet meer. Een blik op de veranderingen door de bril van 
herbestemmings-promotor Frank Strolenberg. 
T 

 
Fig. 1: Nadat er tijdelijke opera’s, rondleidingen en tentoonstellingen zijn gehouden, lijkt 
Paleis Soestdijk in 2013 definitief door de Rijksoverheid te worden afgestoten. Wordt het een 
hotel of congrescentrum? En hoe gaan we om met de eeuwenoude geschiedenis van het 
gebouw die terugvoert tot het begin der Nederlanden? (foto: Hardscarf, CC BY-SA 3.0) 
st Frank Strolenberg 
 
Jan Rotmans, bestuursvoorzitter van Urgenda- de actie-organisatie voor duurzaamheid en 
innovatie- heeft zijn laatste boek de titel ‘In het oog van de orkaan’ meegegeven. Hij schetst 
dat we niet zozeer de transformatie van een tijdperk meemaken, maar een tijdperk van 
transformaties: economische en financiële transformaties, transformaties als gevolg van 
internet, demografische verschuivingen, groeiende schaarste aan grondstoffen en een 
toenemende noodzaak tot duurzaamheid. Hoe die transformaties precies vorm zullen krijgen 
is nog moeilijk te zeggen omdat we midden in het oog van die orkaan zitten, maar dat die 
transformaties zullen plaatsvinden staat in zijn ogen vast. Het lijkt er op dat ook de 
erfgoedzorg in dat oog van diezelfde orkaan zit. Binnen ons wereldje lijkt alles nog redelijk 
kalm, de monumenten in Nederland staan er grosso modo ‘top’ bij. Ook is erfgoed nog 
relatief gespaard in diverse bezuinigingsrondes. Maar buiten het oog van de orkaan is er 
turbulentie. Alhoewel de erfgoedzorg dus een uitstekend vertrekpunt heeft, is het zaak tijdig 
antwoorden te vinden. 
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1. Van Erfgoed 1.0 tot Erfgoed 3.0 
 
De erfgoedzorg begon in de 19e eeuw met allerlei particulieren die zich inzetten voor het 
behoud van bedreigde gebouwen en terreinen. Dit leidde onder andere tot de oprichting van 
de Bond Heemschut, het Cuypergenootschap en de Vereniging Natuurmonumenten. Ik 
noem deze fase waarin de particulier aan zet was Erfgoedzorg 1.0. 
Onder leiding van Victor de Stuers was de erfgoedzorg in het domein van de overheid 
getrokken. Hoewel de eerste monumentenwet pas bijna 50 jaar later, in 1961, werd 
vastgesteld, is deze Erfgoed 2.0 fase succesvol gebleken. Nederland kent een fijnmazige 
structuur van erfgoedzorg met verschillende vormen van wet- en regelgeving, vele betrokken 
partijen, eigen geldstromen en kennisinstellingen. Particulieren zoals vertegenwoordigd in 
Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben zich echter regelmatig tegenover diezelfde 
overheid bevonden, in plaats van naast elkaar te staan. Dat kan nu niet langer. 
De huidige tijd kenmerkt zich door connectiviteit en netwerken. Een meer horizontaal 
ingerichte samenleving waarin schotten tussen disciplines steeds meer vervagen en 
publieke en private partijen elkaar nodig hebben. Dat noem ik de 3.0 fase. Erfgoed en 
erfgoedzorg staan steeds meer in relatie tot allerlei maatschappelijke thema’s en spelers. 
Die andere verhouding werd in de jaren negentig stevig ingezet met Belvedere. Belvedere 
sloeg een brug tussen het behoud van erfgoed en allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Van 
vijanden werden professionals in de erfgoedzorg en in de ruimtelijke ontwikkeling 
samenwerkingspartners die elkaars taal leerden. Erfgoed vormde meer en meer een 
kwaliteitsimpuls in de groei van steden, opgaven voor waterberging, natuurontwikkeling, 
reconstructie van de landbouw etc. In de Modernisering van de Monumentenzorg (Momo) is 
deze behoud-door-ontwikkelingsgedachte verder geformaliseerd. De Visie Erfgoed en 
Ruimte rekt de 3.0 gedachte nog wat verder op: nu worden ook onderwerpen als 
bevolkingskrimp, economische groei, (water)veiligheid en nieuwe vormen van 
energievoorziening in verband gebracht met erfgoedzorg. Joks Janssen schetst in zijn 
recente inaugurele rede heel mooi hoe in het huidige tijdperk die connectiviteit verder 
opgepakt kan worden: ‘Wat mij betreft staat de komende periode vóór alles in het teken van 
investeren in proces en samenwerking, in het aansluiten bij gebruik en beleving van burgers, 
ondernemers en belangenorganisaties. (..) Het betekent ook dat meer ruimte moet worden 
gecreëerd voor improvisatie, tijdelijkheid, flexibiliteit, nieuwe coalities en lange termijn 
waardeontwikkeling in plaats van snel rendement. Dat vraagt van de erfgoedsector de 
bereidheid om meer creatieve speelruimte in de omgang met het gebouwde erfgoed toe te 
laten.’ 
 

 
Fig. 2: Opening van het Dick Trom schooltje, waarin de onderwijzer Johan Kievit het 
gelijknamige boek schreef. Een fors deel van de middelen voor restauratie zijn door burgers 
bijeen gebracht via crowdfunding. Het schooltje gaat verder als kinderboekenmuseum. (foto: 
Thomas Schlijper) 
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2. Geen vrijblijvende subsidies meer  
 
De relatie tussen publiek en privaat verschuift dus. Overheden hebben steeds minder geld 
beschikbaar. Subsidies worden kleiner worden of verdwijnen zelfs helemaal. De inzet van 
(revolverende) fondsen krijgt de voorkeur boven de inzet van een subsidie-instrument. Er 
wordt meer eigen financiering en ondernemerschap vereist van eigenaren. Subsidie is 
daarnaast steeds minder vrijblijvend. In het kader van de BRIM stelt de Rijksoverheid 
bijvoorbeeld instandhoudingseisen aan eigenaren van kerken. 
In Noord Holland maakt de partij die het meest ondernemend is geweest en het meeste 
extern geld heeft gegenereerd, de meeste kans op subsidie. Een te begrijpen denklijn, maar 
wat betekent dit voor de niet zo ambitieuze eigenaren of betrokken burgers zonder al te veel 
ondernemerschap? In Drenthe wordt vol ingezet op subsidie voor herbestemming, maar niet 
langer voor regulier onderhoud. De onderhoudszorg ligt voortaan vooral bij eigenaren. 
Nieuwe verhoudingen roepen dus nieuwe financieringsvragen op. 
 

Fig. 3: Op Strijp S in Eindhoven is in de voormalig machinekamer een tijdelijk restaurant 
gevestigd. De huur is expres laag gehouden, de bedoeling is dat het restaurant mensen trekt 
en dat mensen daardoor geïnteresseerd raken in het gebied. (foto: Frank Strolenberg) 
 
 
 
 
3. De gebruiker centraal, niet het gebouw  
 
Een andere indicatie van de aankomende turbulentie is de inzet van het 
beschermingsinstrument. De Rijksoverheid wijst alleen bij uitzondering nog gebouwen aan, 
liefst in een overzichtelijk mandje van 100 stuks. Gemeenten beschermen nog wel 
(sporadisch). Maar, wat is het effect van een beschermde status als de leegstand van die 
monumentale gebouwen fors toeneemt? Er zijn gemeenten die pas beschermen als 
herbestemming gegarandeerd is. Bescherming is een instrument uit de vorige eeuw dat 
aantasting voorkwam. De groeiende leegstand van monumentaal vastgoed vraagt niet 
zozeer instrumenten die aantasting voorkomen, maar instrumenten die gebruik stimuleren. 
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Publieke en private partijen moeten hierin samen leren optrekken. De erfgoedzorg leunt 
daarbij steeds meer op ‘makelen en schakelen’. Partijen die iets willen met leegstaand 
monumentaal vastgoed worden gekoesterd. Je mag blij zijn als er initiatiefnemers zijn, die 
anders wellicht naar lege kantoren gaan kijken. De gebruiker staat steeds meer centraal en 
veel minder de gebouwen. Dat is een heel nieuwe uitdaging voor veel erfgoedzorgers. 
 

 
Fig. 4: Hippe pop-up-stores tijdens de Dutch Design Week laten zien hoe ‘cool’ Strijp S is en 
genereren bezoekersstromen die wellicht ook ruimtes op Strijp S zullen huren. Op het 
voormalig fabrieksterrein van Philips is 180.000 m² te huur. (foto: Frank Strolenberg) 
 

Fig. 5: In het verleden zijn historische panden voor veel geld gerestaureerd in de 
veronderstelling dat een functie altijd wel gevonden zou worden. Sinds de crisis valt dit in de 
praktijk niet mee. Voor de Lambertuskerk in Maastricht hoopt men snel een bestemming te 
vinden, er is gelukkig veel interesse van bedrijven en horeca, die zich willen binden aan dit 
bijzondere gebouw. (foto: Servatius Wonen & Vastgoed) 
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4. Geen ruimte inperken, maar ruimte bieden  
 
Tenslotte de vraag hoe wij tegen het behoud van monumenten aankijken. Grosso modo 
staan de monumenten er piekfijn bij, ook al zijn er natuurlijk ook nog steeds incidentele 
restauratieachterstanden. Het risico op verval is echter groot als de economische dragers 
wegvallen. Bovendien komen er steeds meer monumentale gebouwen op de markt: de 
overheidsgebouwen die afgestoten worden, de vloed aan kerken, kloosters en industriële 
gebouwen die leeg komen evenals scholen en gemeentehuizen als gevolg van fusies etc. 
Dat roept nieuwe vragen op. Moeten er nieuwe onderhoudsstrategieën worden ontwikkeld 
voor verschillende soorten monumenten? Accepteren wij daarbij een zekere mate van 
leegstand; een ruststand voor monumenten? Houden we vast aan onze eisen van behoud 
van historisch materiaal als tegelijkertijd de toekomst en het voorbestaan van een monument 
in het geding is? De veranderende omstandigheden vragen om een nieuw vocabulaire 
waarin we niet alleen spreken in termen van ruimte inperken, maar in termen van ruimte 
bieden. De RCE is daarom met als titel ‘interventieethiek’ gestart met een eerste zoektocht 
naar dit nieuwe vocabulaire. Daarbij komen termen voorbij als spankracht en draagkracht 
van een gebouw. Een nieuw avontuur! 
 
 
5. Erfgoed heeft troefkaarten in handen  
 
Bovenstaande ontwikkelingen kom ik vanuit de herbestemming van monumentaal vastgoed 
dagelijks tegen. Er zijn vandaag de dag ook boeiende, nieuwe mogelijkheden voor erfgoed: 
er ontstaan nieuwe werkvormen, veelal ondersteund door internet die nu nog onvoorzien 
gebruik van erfgoed mogelijk maken. Er ontstaan nieuwe coöperaties op het terrein van 
zorg, onderwijs en energie die oude gebouwen goed kunnen gebruiken. Er ontstaat een hele 
nieuwe maakindustrie met aandacht voor authenticiteit. Wij staan aan de vooravond van een 
moeilijke, soms pijnlijke maar ook interessante tijd. Erfgoed heeft veel troefkaarten in 
handen: de staat van onderhoud is prima, het netwerk van de erfgoedzorg is breed, er is 
veel draagvlak voor erfgoed en erfgoed sluit goed aan bij actuele thema’s. Wij moeten nu 
ons erfgoedrepertoire uitbreiden. Het recente Nationale Monumentencongres was een 
goede start, maar nu snel verder, nu het nog windstil is. 
 
Frank Strolenberg is programmaleider van het Nationaal Programma Herbestemming. Het 
Nationaal Programma Herbestemming is een initiatief van de RCE en bevordert samen met 
een 30-tal partijen de herbestemming van monumentale gebouwen.  
Voor meer informatie www.herbestemming.nu. 
 



- 1 - 
 

ARRESTHUIS ROERMOND, ’T BESTAANDE ONTKETEND 
 
 

Marc van Roosmalen, senior architectadviseur, 
Rijksgebouwendienst1 

 
 
Het Arresthuis in Roermond is behalve een zeer interessante casus ook een metafoor voor 
de opgave waarvoor we tegenwoordig staan. Want in rap tempo verliezen gebouwen en/of 
gebouwcomplexen hun functie of hebben hun functie reeds verloren. Er is sprake van 
leegstand. Afwachten is geen optie, actie ondernemen wel. Daarover gaat onderstaand 
artikel. Eerst wordt uit de doeken gedaan wat de opgave en de rol van het Rijk als 
vastgoedeigenaar in Nederland is. Vervolgens enkele inspiratievolle voorbeelden van 
herbestemming uit het heden en verleden. Want herbestemming is niet nieuw, het blijkt een 
opgave van alle tijden. Tot slot enkele noties met betrekking tot het thema van deze 
studiedag.  
 
 
1. Opgave en rol van het Rijk als vastgoedeigenaar  
 
In de berichten naar buiten toe is het beeld ontstaan dat het Rijk veel vastgoed in de 
verkoop doet juist op het moment dat er in de vastgoedmarkt sprake is van een overaanbod. 
Soms lijkt het wel of het uitverkoop is waarbij zelfs tal van spraakmakende monumenten in 
de etalage worden gezet.  
Wat is er nu feitelijk gaande?  
 

 
 
 

                                                      
1 Per 1 juli 2014 zal de Rijksgebouwendienst met de RVOB en de DVD fuseren en onder de naam 
Rijksvastgoed verder opereren (RVOB= Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, het voormalige 
bedrijfsdeel van Domeinen welke vastgoed verkoopt, verhuurt en ontwikkelt; DVD= dienst vastgoed 
defensie). 
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Wij bevinden ons in een periode van transitie, een transitie die blijvend, fundamenteel en 
zeer ingrijpend is. We moeten anders werken, we worden ouder en gaan later met pensioen, 
de economie verandert qua structuur mede door de globalisering, we moeten veel 
duurzamer worden terwijl aan de andere kant de huisvestingsvraag zelf vluchtiger en 
flexibeler geworden is, de rijksoverheid trekt zich terug, individualisering viert hoogtij, wij zijn 
minder georganiseerd volgens vaste lijnen etc. etc.. Dit alles heeft een enorme weerslag op 
onze gebouwde omgeving. Transitie leidt tot transformatie van de gebouwde omgeving. 
Door tal van maatschappelijke en economische veranderingen vinden er grote 
verschuivingen plaats met als kenmerk het vrijkomen van heel veel gebouwd vastgoed.  
Zo heeft het ‘Nieuwe Werken’ een enorme impact op de ruimtebehoefte, deze neemt sterk 
af. Werd lange tijd 1,2 werkplek per fte2 gerealiseerd en globaal 20 m² fno3 per fte 
aangehouden -en soms op basis van allerlei functionele eisen uitschieters naar wel 40 m² 
BVO4-, nu wordt dit teruggebracht naar 0,9 werkplek per fte met een streven om uiteindelijk 
zelfs terug te gaan naar 0,7 werkplek per fte. En diezelfde werkplek wordt qua oppervlak 
tegelijkertijd gereduceerd tot zo’n 12 m² fno per fte.  
Als je daarbij de krimp (20%) en de concentratie van de Rijksoverheid optelt dan kan de 
Rijksgebouwendienst de komende jaren alleen al met ongeveer 1,2 miljoen m² 
kantooroppervlak minder toe. Deze metrages kunnen we bij de reeds 8 miljoen m² 
leegstaand kantooroppervlak optellen. Achteraf gezien hebben we met zijn allen 
klaarblijkelijk jaren achtereen voor de leegstand gebouwd.  
Daarnaast komen nog tal van defensiegebouwen en -terreinen vrij. Bovendien heeft de 
Tweede Kamer ingestemd met het voornemen van de Minister van BZK om het principe van 
‘behoud door bezit van monumenten’ te verlaten. De staat ziet zich niet meer als ultieme 
hoeder van gebouwd cultureel erfgoed in de rol van eigenaar. Voor de instandhouding zijn 
voldoende zekerheden ontwikkeld , aldus de bewindsman.  
Het is goed om deze getallen eens in het perspectief van het totaal te bekijken. Wat omvat 
eigenlijk het staatseigendom?  
Enkele diagrammen laten dat beeldend zien. 12% van het Nederlandse grondoppervlak 
(420.000 ha) is van de Staat. Het vastgoed omvat een zeer breed palet: o.a. wegen, 
kanalen, bruggen, kazernes, kantoren, gerechtsgebouwen en gevangenissen, monumenten 
en grafheuvels. De geschatte totale waarde daarvan op de staatsbalans is een kleine 80 
miljard euro.  
Het bruto vloeroppervlak van het gebouwde vastgoed is circa 15 miljoen m² groot, waarvan 
grosso modo de RGD een kleine helft en defensie de grote helft in portefeuille heeft.  
Er ligt door bovengenoemde ontwikkelingen een enorme opgave om vrijkomend vastgoed 
van het rijk af te stoten. Deze ‘ruimtelijke herordening’ leidt onherroepelijk tot vele 
ontwerpopgaven: aanbod zoekt vraag. En dat is geen sinecure in een krimpende markt. 
Het vrijkomende vastgoed kun je ook als beschikbare ruimte, als een kans, zien. Met name 
die gebouwen die op goede plekken liggen en/of een sterke identiteit hebben, blijven ook in 
deze lastige tijd kansen bieden. Voor gebouwen met weinig of geen identiteit én op de 
verkeerde plek liggend, is de kans uiterst gering op een glansvolle toekomst. Sloop ligt daar 
eerder in het verschiet.  
Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt verder dan ‘platte verkoop’. De inmiddels gangbare praktijk van 
een reallocatieprocedure resulteert in maatwerk per object en wordt gekenmerkt door een 
brede waardebenadering. Tijdens een reallocatieprocedure wordt het geheel aan informatie 
en krachtenspel per pand in beeld gebracht. Zowel feitelijke informatie als mogelijkheden om 
waardeverlies tegen te gaan. En mogelijkheden van waardecreatie zowel financieel als 
maatschappelijk en alle niet materiële zaken zoals maatschappelijke betekenis, culturele 
aspecten, stakeholders, relaties etc. worden daarbij meegenomen.  

                                                      
2 Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of 

de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 
fte bijvoorbeeld is -uitgaande van een werkweek van 38 uur- een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur.  

3 Fno= functioneel nuttig oppervlak 
4 BVO =bruto vloeroppervlak 
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Dit leidt tot een drietal verkoopopties:  
a. Object aanhouden en in tijdelijk gebruik geven (vliegveld Valkenburg: Soldaat van Oranje, 

musical)  
b. Standaard verkoop  
c. Herbestemmen en verkopen. Dit gaat van verkopen aan de gemeente tot uitgebreide 

procedure met voorselectie (bijvoorbeeld Noordsingel Rotterdam, Pollartstraat 
Roermond).  

Uit ervaringen van die laatste optie blijkt dat een brede analyse en studies vooraf stimuleren 
en inspireren tot meer mogelijkheden voor transformatie. Ook werkt dit vaak als een 
eyeopener bij de stakeholders zoals gemeenten en andere betrokkenen. Daarbij is het 
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samenspel tussen verkoper en gemeente cruciaal met nadrukkelijk op de achtergrond het 
RCE als het een rijksmonument betreft.  
De ruimtelijke studies, die de potenties van de herbestemming en de herontwikkeling van 
het bestaande onderzoeken, én het ambitiedocument, waarin enkele modellenstudies en 
referentiebeelden zijn opgenomen, leiden tot een nota van uitgangspunten. Dit vormt een 
integraal onderdeel van het uiteindelijke biedboek. Wezenlijk hierbij is uit te gaan van de 
kansen die het object in relatie tot de potentiële marktvraag biedt en niet uit te gaan van de 
bestaande beleidsvisies.  
Al met al is hierbij de maximaal economische opbrengst niet meer leidend maar veeleer een 
evenwicht tussen de maatschappelijke meerwaarde en de opbrengst, een belangrijke stap 
voor een succesvolle herbestemming.  
 

 
Delft, gebouw verdwenen, de façade gehandhaafd 

 

 
Rotterdam, Nijverheidsstraat, ook hier blijft alleen de gevel staan. 
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2. Lessen uit transformaties van alle tijden uit alle streken  
 
Zoals gezegd staan we voor een enorme herbestemming- en herontwerpopgave. We 
herontdekken deze opgave die altijd al in min of meerdere mate speelde. De geschiedenis 
blijkt hierbij een rijke inspiratiebron en toont ons tal van voorbeelden waaruit wij kunnen 
putten.  
Continuïteit én verandering, voortbouwen op en verder gaan met het bestaande, dat is de 
concrete uitdaging waar wij voor staan. Wijzelf, onze wensen en eisen die we aan onze 
omgeving stellen maar ook kennis en technieken ontwikkelen, veranderen en vernieuwen. 
Daarbij is eerder sprake van een evolutie5 dan van een revolutie. Hoe hiermee omgegaan 
wordt, is tijdbepaald en cultuurbepaald. Zo was het tot en met het begin van de 20ste eeuw 
gebruikelijk om de structuur van een gebouw te handhaven6 -deze was immers goed 
bruikbaar- en alleen de gevel te moderniseren. Met als gevolg dat onze historische steden 
qua bebouwing er veel jonger uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Achter ‘gemoderniseerde’ 
18e- en 19e-eeuwse gevels gaat veelal een veel oudere, soms zelfs middeleeuwse, 
bouwsubstantie schuil. In de laatste decennia vond er een omkering plaats. Juist de ‘oude’ 
gevel wordt gehandhaafd en alles wat erachter staat wordt gesloopt ten gunste van nieuwe 
gebruiksfuncties. Het streven naar het behoud van het bestaande historische stadsgezicht 
lijkt te leiden naar façadisme7.  
Een stad is nooit af, zij is continu in beweging. Een stad evolueert waarbij we het vertrouwde 
koesteren8, maar niet bevriezen! Bijzonder daarbij is dat het stedelijk weefsel en met name 
de fijnmazige verkavelingstructuur een constante en zeer waardevolle karakteristiek is en 
het tegenovergestelde van de tabula rasa is.  
  

                                                      
5  Zelfs het onorthodoxe architectenechtpaar Robert Venturi (1925) en Denise Scott Brown (1931) 

zweert bij evolutie. Ze opponeren tegen de modes in de architectuur. Het is dodelijk saai om elke 
keer met totaal iets nieuws te komen. De gespierde hedendaagse architectuurtaal noemt Venturi 
‘pervers’, ‘ongepast barok’, die bovendien vaak elke binding met de alledaagse wereld mist.  
Architectuur lijdt onder het ‘smaakvandemaandsyndroom’. We kunnen veel van het Maniërisme 
leren. Dat is architectuur die de oude vertrouwde conventies accepteert en de regels vervolgens 
buigt, oprekt en modificeert zodat daar een esthetische spanning ontstaat en de opwinding die voort 
kan komen als de dingen net wat anders zijn dan je denkt dat ze zijn. Het is noodzakelijk om niet 
heroïsch en origineel te zijn, maar om terug te gaan in de traditie. Om liever evolutionair bezig te zijn 
dan revolutionair (bron: de Volkskrant, 25 februari 2005).  

6 In feite pakt Zumthor deze traditie weer op bij de transformatie van de Meelfabriek in Leiden. Was 
aanvankelijk dit complex als monument aangewezen, Zumthor heeft iedereen overtuigd dat juist de 
draagstructuur van het gebouw en niet de bestaande gevel het bijzondere karakter bepaalt.  

7 Façadisme is de aanduiding voor het behouden van de gevel (façade) van een gebouw, terwijl de 
achterliggende bouwmassa volledig wordt vervangen door nieuwbouw, veelal vanuit economische 
motieven. Het façadisme staat onder kritiek van monumentenzorg omdat slechts de buitenkant van 
een gebouw bewaard wordt en de kern, de ruimtelijke structuur en de authentieke bouwsubstantie, 
verdwijnt. 

8 Waarom willen we het vertrouwde behouden en hergebruiken? Het heeft met emotie te maken, met 
historie, met wetenschap, met techniek en materie, met milieu maar ook met functionaliteit, 
economie en geld. Deze belangen hebben vaak ook nog een tegenstrijdig karakter. 
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Dom van Syracuse, waarin verscholen een Griekse tempel 
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Monumenten nemen in de herbestemmingopgave een bijzondere plaats in. Een 
bouwhistorisch onderzoek aangevuld met een uitgebreide waardebepaling op onderdelen 
gaat vooraf aan het ontwerpproces voor de herbestemming en dient als inspiratiebron voor 
de ontwerper. Want een beschermde status betekent niet dat er niets kan of niets mag, want 
dat zou enkel tot musealisering van objecten leiden. Voor een enkel gebouw, dat heel 
bijzonder, zeldzaam en gaaf is, kan dit een interessante oplossing zijn, bijvoorbeeld het 
Jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe (ontwerp en realisatie van 1914 tot 1920, 
architect Berlage). Dit vormt echter de uitzondering op de basisregel ‘gebruik is behoud van 
een monument’.  
De meeste monumenten zijn vaak juist het resultaat van verandering en vernieuwing als 
gevolg van hun lange historie. De toekomstige gebruiksfase vormt een vanzelfsprekende 
continuering van deze natuurlijke ontwikkeling. Een monument ‘op slot zetten’ is daarom 
onnatuurlijk en vormt een breuk in haar gebruiksgeschiedenis. Dat neemt niet weg dat 
veranderingen zorgvuldig en met kennis van zaken voorbereid en gerealiseerd moeten 
worden.  
Zoals hierboven beargumenteerd is continuïteit een wezenlijk kenmerk van hergebruik en 
herbestemmen. Dat gaat niet zonder enige vorm van aanpassing en verandering van het 
bestaande of dat nu modificatie, interventie of transformatie betreft. Een aantal interessante 
benaderingswijzen wil ik met u delen aan de hand van enkele voorbeelden. 
 
  
2.1. Dom van Syracuse, Sicilië, Italië: radicale transformatie  
 
Een van de meest intrigerende herbestemmingen die ik ken, is deze dom. Achter het 
barokke front gaat een veel ouder gebouw schuil. Het is van oorsprong een Griekse tempel 
die voor een zeer belangrijk deel bewaard is gebleven getuige de zuilen met dorische 
kapitelen en het daarop liggende fries. Ten tijde van de christianisering van dit heiligdom is 
deze radicaal omgebouwd tot kerk met gesloten buitenmuren en het ‘openzagen’ van de 
oorspronkelijke gesloten kern van de tempel, de cella. Weer veel later is het barokke front 
toegevoegd om daarmee deze vrij eenvoudige kerk de statuur van een dom te geven. Al die 
veranderingen hebben tot een betekenisvol, gelaagd en monumentaal godshuis geleid 
waarin samenhang door kleur en materiaal overheerst. Tegelijkertijd is als contradictie de 
radicale aantasting van deze Griekse tempel haar ultieme behoud gebleken. Deze is immers 
in situ en tot volle hoogte bewaard gebleven.  
 
 
2.2. Castelvecchio, Verona, Italië: interventie 
 
Een bestaand complex, al dan niet monument, geschikt maken voor een nieuwe functie 
houdt vaak in ‘ruimte maken’, opschonen en verwijderen van elementen die weinig of geen 
(cultuurhistorische) waarde bezitten en die het gebruik en de ontwikkeling van het complex 
blokkeren. De bouwsubstantie die resteert, in combinatie met het aanbrengen van nieuwe 
elementen, kan een bijzondere gelaagdheid opleveren. De Italiaanse architect Carlo Scarpa 
(1906-1978)9 was hierin een meester. Zijn restauratie en inrichting van het Museo di 
Castelvecchio in Verona in de jaren 1956 tot 1964, de routing door het museum, de vele 
bruggen en trappen in combinatie met de ruimtelijke overgangen tussen de verschillende 
bouwdelen wekten alom verwondering. Het spel tussen symmetrie en asymmetrie, het spel 

                                                      
9  Het oeuvre van de Venetiaanse ontwerper Carlo Scarpa (1906-1978) is klein. Zijn mausoleum voor 

de rijke familie Brion in de buurt van Venetië trekt bussen vol Japanse architectuurtoeristen, evenals 
zijn museum in Verona. In Venetië is de winkel die hij in 1959 voor Olivetti maakte een museum 
geworden. Tot hij zich in de jaren veertig ging richten op architectuur was Scarpa vijftien jaar 
artistiek directeur van de vermaarde glasfabriek Venini. Scarpa’s kleine schetsjes tonen een 
onvermoeibare zoektocht. 
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met de gelaagdheid, met de materialisering en detaillering, het inzetten van verschillende 
texturen en het gebruik van het daglicht beheerst hij als geen ander. 
 

Deltaplan entreezone Pinacoteca, Venetië 

 
Museo di Castelvecchio, Verona 

 
 
Met een tweetal forse ingrepen wist hij het complex niet alleen ruimtelijk en functioneel op 
een hoger plan te brengen maar ook de historische zeggingskracht van het complex te 
versterken. Aan de rivierzijde knipte hij ten koste van historische substantie de hoektoren los 
van de flankerende kasteelmuur. De toren wordt daardoor krachtiger en tegelijkertijd zorgt 
deze snede voor daglicht en uitzicht voor de daarachterliggende gebruiksruimten. 
 
  
2.3. Pinacoteca Querini Stampalia, Venetië, Italië : toevoegen  
 
Interveniëren in een gebouw kun je doen door iets weg te nemen maar ook door iets toe te 
voegen. Dat laatste doet Carlo Scarpa in Venetië bij de Fondazione Querini- Stampalia 
(1961-1963). Het stijgende en bedreigende water van de lagune, een enorm probleem, 
vormt een bron van inspiratie en opent nieuwe mogelijkheden. Hij kiest bewust niet voor de 
meest voor de hand liggende oplossing, namelijk een verhoogde drempel in de 
entreeopening aan het water. Scarpa heeft in de zone achter de gevel aan het water als 
reactie op de veel voorkomende wisselende waterniveaus een klein ‘deltaplan’ 
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vormgegeven. Het is een soort terug liggende hoogwater drempel waarmee de gevolgen 
van het hoogwater gereguleerd kunnen worden met behoud van de karakteristieke 
waterpoorten . Zijn beveiliging tegen het hoge water vormt een interessant en sculpturaal 
ruimtelijk element in het interieur waarbij het water nog steeds onderdeel van dat interieur 
uitmaakt. 
 
  
2.4. Armamentarium Delft, binnenplaats legermuseum: tijdelijkheid  
 
De wens van het legermuseum om de veelhoekige binnenplaats beter te kunnen gebruiken 
mondde uit in een tijdelijke overkapping. Een kelkvormige membraam werd precies op maat 
gemaakt en aan de bestaande muurankers gehaakt. De overgang naar het muurwerk werd 
door transparante kunststoffen flap ingevuld. Het verzamelde regenwater wordt via een boei, 
die tevens dient als gewicht om het doek op spanning te houden, afgevoerd naar de centraal 
gelegen put. Zo ontstond een regenvrij getemperd buitenklimaat waarbij het karakter van de 
binnenplaats behouden en zelfs verrijkt is.  
 
 
2.5. Kneuterdijk, De Haag: interventie en transformatie  
 
Een kolossaal leegstaand bankgebouw -rijksmonument- op een prominente locatie in Den 
Haag omvormen tot een eigentijds en modern kantoor- en bestuurscentrum voor 
rechtsprekend Nederland was de opgave. 
In alles leek het bestaande karakter tegengesteld aan de opgave. Scheiding en afsluiting 
vormden immers het oorspronkelijke ruimtelijk concept van deze gestolde bankmachine. 
Een radicale benadering bleek nodig voor de nieuwe levensfase. Het oorspronkelijke atrium 
werd hersteld en doorgetrokken vanaf de onderste kelderlaag tot aan de nok waardoor een 
nieuw communicatief hart ontstond. Grote ongedeelde zalen werden omwille van 
kamervorming opgedeeld middels schuifwanden en een speciaal ontwikkeld innovatief air-E-
duct waarin ventilatievlucht, verwarming, elektra, data en indirecte verlichting zijn 
ondergebracht. Door deze nieuwe infrastructuur is het spanningsveld qua levensduur, 
tussen gebouw en installaties opgelost. Tegelijkertijd is heel goed gekeken naar het fysieke 
karakter van dit gebouw. Zo is de massawerking nadrukkelijk in het installatieconcept 
meegenomen. Ook bleken de oorspronkelijk in beton uitgevoerde luchtkanalen ideaal voor 
de hedendaagse distributie van leidingsystemen. De Raad voor de Rechtspraak blijkt zich in 
dit huis als een vis in het water te voelen waarbij ook menig betrokkene bij de rechtspraak, 
van rechter tot griffiemedewerker, zich hier welkom voelt. 
Sleutel is: doorgrond het bestaande en speel hier slim met techniek op in waardoor een 
bestaand gebouw goed geoutilleerd een nieuwe levensfase in gaat. 
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Tijdelijke overkapping binnenplaats Armamentarium Delft 
 

Herbestemming bankgebouw, Kneuterdijk 1 in Den Haag 
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2.6. Vesting Loevestein, blok D  
 
Vanwege de strategische ligging, vooraan in de vesting, is een langwerpig ondiep bouwblok 
bestaande uit de voormalige hoofdwacht en een reeks van soldatenhuisjes die al 
verschillende malen verbouwd was, herbestemd als entree- en informatiecentrum, winkel en 
taveerne. Daarvoor werden enkele scheidingswanden geopend en is aan de achterzijde een 
uitbreiding in de vorm van een aankapping gerealiseerd. Ofschoon bescheiden qua 
afmetingen bleek deze essentieel voor het functioneren van dit bouwblok. Hierin zijn 
ondersteunende functies zoals opslag, sanitair, keuken en uitgifte ondergebracht, waardoor 
de hoofdruimte ‘heel’ kon blijven.  
De uitbouw is gedekt met holle pannen analoog aan het bestaande blok en de volledig 
donkerkleurige glazen gevels zijn voorzien van vergrijzende louvres. De geïsoleerde vloeren 
en wanden zijn voorzien van watervoerende capillaire netten die ‘s winters warmte geven en 
’s zomers koelen doordat het geheel aangesloten is op de warmte- en koudeopslag in de 
bodem. Door deze aanpak en door het wegnemen van enkele zoldervloeren is ruimte 
ontstaan voor de ruim honderdduizend bezoekers per jaar.  
 
 
2.7. Pollartstraat Roermond, het Arresthuis  
 
Dit voormalig justitiecomplex in de binnenstad van Roermond bestaat uit een 17e eeuws 
voormalig bisschoppelijk paleis, later tot rechtbank omgebouwd, en het huis van bewaring uit 
de 2e helft van de 19e eeuw, bestaande uit een voorgebouw en twee cellenvleugels. In de 
loop van de jaren is het hele terrein nagenoeg volgebouwd. Vanwege het vertrek van de 
rechtbank, de kleine maat, de vele ruimtelijke beperkingen en de verkommerde 
bouwtechnische staat, is dit complex uiteindelijk leeg komen te staan nadat het tot 2006 
gediend heeft als ‘bolletjes bajes’, een noodvoorziening voor drugsmokkelaars die op 
Schiphol waren aangehouden.  
Bij de verkoop is omwille van de vitalisering van de binnenstad én het monumentale 
complex gekozen voor de uitgebreide verkoopprocedure met voorselectie1010. Daarvoor is 
intensief met de gemeente en de RCE overlegd. Het bouwhistorisch onderzoek en de 
bouwhistorische waardebepaling speelden in dat proces een belangrijke rol. Het was bij 
voorbaat duidelijk dat er keuzes gemaakt moesten worden om ruimte te scheppen. Dit leidde 
tot een schema van de ten minste te behouden bouwdelen. Daarnaast werden een reeks 
van randvoorwaarden meegegeven en ambities neergelegd. 
Een bijzonder proces was het gevolg. Zo bleek de open dag voor alle gegadigden een soort 
van ‘huwelijksmarkt’. Tal van partijen tastten elkaar af om een team te vormen.  
Er werden uiteindelijk ruim 20 plannen/benaderingen ingediend die allemaal door een jury 
van deskundigen, waarin ook de gemeente en het RVOB waren vertegenwoordigd, zijn 
beoordeeld. Vrij veel ideeën waren onvoldoende van niveau of zelfs onuitvoerbaar. Na 
selectie bleven een vijftal beloftevolle plannen over. In 2007 werd de verkoop op basis van 
het ingediende kwalitatieve plan in combinatie met het bod uiteindelijk toegekend aan het 
team Van Pol – Luiten Van der Valk met architect Maarten Engelman.  
Het betreft een zeer bijzondere herbestemming die op alle schaalniveaus goed doordacht en 
uitgewerkt is, gekenmerkt door het evenwicht tussen het respect voor het bestaande en lef. 
Met name de ontwikkeling van het huis van bewaring tot het bijzondere hotel ‘Het Arresthuis’ 
verdient vermelding. Op een zeer creatieve en kwalitatieve wijze zijn telkens drie cellen zo 
aaneengeregen dat er een unieke hotelkamer is ontstaan. Met behoud van de gewelven en 
bescheiden doorgangen in de scheidingsmuren zijn achtereenvolgens een entreezone met 
zitje, het slaapgedeelte en de garderobe met sanitair gerealiseerd. In de hotelkamers is de 
oude gevangenissfeer tastbaar en voelbaar en tegelijkertijd van alle comfort voorzien. De 
karakteristieke gietijzeren galerijen en het vlak van de cellenvleugels zijn integraal 
gehandhaafd en door een radicaal andere kleurstelling en karaktervolle inrichtingselementen 

                                                      
10 In feite een soort van ontwerpprijsvraag in combinatie met een indicatief bod. 
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in een themahotel van niveau veranderd. In de buitenmuren zijn de littekens van de tijd 
gehandhaafd. Daarmee is een rijke beleving van tijd en ruimte ontstaan. 
 

Roermond, herbestemming justitiecomplex Pollartstraat. Plattegrond bestaande toestand, 
onder links de te behouden onderdelen met rechts het oude en nieuwe gevelbeeld 
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Vesting Loevestein, bouwblok D, herbestemd tot informatiecentrum, winkel en taveerne 
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Naast dit hotel en het oude bisschoppelijk paleis, dat tot een aantal stadswoningen wordt 
verbouwd, is een alzijdig zorgwoningblok toegevoegd. Gevoel van verhoudingen, 
zorgvuldige detailleringen en een terughoudende materialisering, die aansluit op de sobere 
cellenvleugel, en de perfecte situering maken dit nieuwbouwdeel tot een sterk onderdeel van 
het ensemble. 
Door deze herbestemming is het historisch weefsel opnieuw tot bloei gebracht en voldoet op 
voorbeeldige wijze aan de intenties van de gestelde opgave. 
 
 
3. Tot slot enkele herbestemmingsnoties  
 
3.1. Herbestemming is in feite de opgave voor ‘vraagcreatie’  
 
Het vastgoedaanbod groeit en overtreft ruimschoots de bestaande ruimtevraag. De 
herbestemmingopgave is daarmee in wezen de opgave voor ‘vraagcreatie’. Dat vraagt 
maatwerk waarbij het ontdekken van latente behoeften en het samenbrengen van 
plaatselijke energie essentieel is. We moeten ontwaken, niet de instituties maar wijzelf 
moeten initiatief nemen, iets dat we in onze verzorgingsstaat zijn verleerd. Niet alleen 
participeren maar ook initiëren en drijvende kracht worden is de uitdaging.  
Identiteit en situatie bepalend voor de kansrijkheid  
Zowel de situatie, de ligging van het gebouw in zijn omgeving, als de identiteit van het 
gebouw op zich zijn van belang voor een succesvolle herbestemming. Het belang van 
stedenbouw wordt onderschat. Breder kijken, verder dan het gebouw, is het devies. 
 
  
3.2. Onder druk wordt alles vloeibaar  
 
Nu de nood steeds hoger wordt kan het niet anders of tal van beperkingen, richtlijnen en 
regels gaan op de helling en dan blijkt er veel meer mogelijk dan gedacht en verwacht. 
Behoud door ontwikkeling kan niet binnen een nauw keurslijf, die ontwikkeling moet ruimte 
hebben, zowel mentaal als fysiek. Daarbij zijn het delen en uitwisselen van kennis en 
ervaring zowel qua functies, gebruik, betekenis, proces, financiering, waardebepaling, 
techniek etc. etc. belangrijke succesfactoren om succesvolle herbestemmingen van de 
grond te krijgen.  
 
 
3.3. Herbestemming vergt behoud én vernieuwing  
 
Herbestemming vraagt om continuïteit èn verandering, om behoud èn vernieuwing. 
Herbestemming lijkt daardoor een uitdagende contradictie in zich te dragen. Sleutel voor 
deze opgave is creativiteit en conceptuele denkkracht gepaard aan kennis en vaardigheid. 
Deze vormen de wapens bij uitstek van de architect en het team waarmee samengewerkt 
wordt. Het ontwerp is de verbindende schakel. De wereld laat een caleidoscoop aan 
benaderingswijzen en mogelijkheden zien, waaruit we kunnen putten. Veel 
herbestemmingopgaven vragen in de praktijk een melange van benaderingswijzen. De juiste 
dosering èn samenhang in die mix is dan cruciaal. Dit blijkt keer op keer een 
ontdekkingstocht zonder vaststaande receptuur. Het leidt naar antwoorden op hedendaagse 
opgaven voor betekenisvolle en duurzame kwaliteit, voor nu en de toekomst!  
 
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that 
survives. It is the one that is the most adaptable to change. (Charles Darwin). 
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DE VOORMALIGE RIJKSWELDADIGHEIDSKOLONIE VAN MERKSPLAS  
OP WEG NAAR EEN EIGENTIJDS EN INNOVATIEF TOTAALPROJECT 

 
Kurt Loomans – architect 

Erfgoed en Visie, Malle 
 
 
1. Inleiding 
 
De Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas (en Wortel) werd opgericht als een sociaal 
utopisch experiment ter bestrijding van het pauperisme. Op 1 maart 1993 werd het project 
definitief opgeheven door de afschaffing van de Wet op de landloperij. Het indrukwekkende 
gebouwenpatrimonium en het omringend landschap van circa duizend hectaren bleven 
achter als getuigen van hun unieke geschiedenis. Door de bescherming als landschap, de 
bescherming van de belangrijkste gebouwen als monument en het uiteindelijk behoud in 
overheidshanden kon de toekomst verzekerd worden. 
 

 
Fig. 1: Landlopers aan het werk op het land anno 1920 

 
De gemeente Merksplas kocht in 2005 van de Regie der Gebouwen de grote hoeve, de 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkapel en bijna 40 ha omliggende landbouwgronden. De 
gemeente toonde hiermee een grote betrokkenheid en nam de verantwoordelijkheid om dit 
unieke gebouwenpatrimonium veilig te stellen. Samen met Kempens Landschap vzw werd 
er vanaf dat moment gezocht naar een herbestemming van dit unieke erfgoed. Centraal in 
de zoektocht was (en is) de financiering van dit boeiende maar complexe project. 
Eind 2010 werd de tijdelijke vennootschap Erfgoed & Visie bvba en architect Kurt Loomans 
bvba aangesteld als ontwerper voor de restauratie en herbestemming van de kapel en grote 
hoeve van Merksplas-kolonie. Vanaf dat moment kon het project definitief van start gaan. 
 
 
2. Geschiedenis 
 
2.1. Provinciale bedelaarshuizen 
 
Armoede is van alle tijden. In de Middeleeuwen waren bedelaars en zwervers een aanvaard 
fenomeen. Structureel waren er geen voorzieningen, maar dankzij aalmoezen en de 
gastvrijheid van abdijen, kloosters en hospitalen werden de armen omringd door christelijke 
naastenliefde. Onder invloed van het humanisme wijzigde aan het eind van de zestiende 
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eeuw de algemene opvatting. Door verplichte werkverschaffing en opsluiting in rasp- of 
tuchthuizen trachtte men “leeglopers” arbeidsvreugde bij te brengen met een ‘opvoedende 
vrijheidsstraf’. Daarvoor werd de bestrijding van het pauperisme niet of nauwelijks erkend 
als een taak van de overheid. Na de Franse Revolutie werd de staat verplicht om in de 
hulpverlening tussen te komen. Een eerste structurele aanpak kwam er in de Franse 
Periode (1795–1814). Bij keizerlijk decreet van 5 juli 1808 werd er per departement een 
weldadigheidskolonie opgericht. Voor het departement van de Twee Neten in de huidige 
provincie Antwerpen, werd er vanaf 1810 een bedelaarshuis ingericht in het oude kasteel 
van Hoogstraten. Het strenge regime moest ertoe leiden dat de werklust van de bedelaars 
werd opgewekt en een te lang verblijf werd ontmoedigd. 
 
 
2.2. Maatschappij van Weldadigheid 
 
Op 16 maart 1815 werd door Willem I van Oranje-Nassau het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden afgekondigd. Als gevolg van de Napoleontische oorlogen was de armoede 
onder de bevolking zeer hoog opgelopen. Om dit maatschappelijk probleem aan te pakken, 
ontstond het idee van landbouwkolonies. De kolonisten zouden ingezet worden om 
onvruchtbare streken op grote schaal te ontginnen. Generaal Johannes van den Bosch nam 
in 1818 het initiatief om de Maatschappij van Weldadigheid op te richten. De maatschappij 
had een ambitieus plan, dat gesteund werd door koning Willem I en zijn zoon prins Frederik, 
maar dat hoofdzakelijk gefinancierd moest worden door privégiften. In 1818 werd de eerste 
kolonie in het zuidwesten van de provincie Drenthe, Frederiksoord, gesticht. Willemsoord en 
Wilhelminaoord volgden al snel in 1820. Dit waren alle drie ‘vrije kolonies’. Dit wil zeggen dat 
de bewoners vrijwillig toetraden om onder streng toezicht tot pachtboer te worden opgeleid. 
Daarnaast ontstonden er ook ‘onvrije kolonies’: Ommerschans in 1820 en Veenhuyzen in 
1823. 
De succesvolle onderneming van de Maatschappij van Weldadigheid kreeg al snel 
navolging in de Zuidelijke Provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden. Het eerste project 
was de stichting van een ‘vrije kolonie’ in Wortel in 1822, in de nabijheid van het provinciale 
bedelaarshuis van Hoogstraten. Naast de vrije kolonie in Wortel richtte de maatschappij ook 
een gesloten inrichting op: een bedelaarshuis te Merksplas. Op 25 augustus 1825 werd het 
nieuwe gebouw geopend en op 31 december werden er al zeshonderd bedelaars, mannen 
en vrouwen, gehuisvest. 
Hoewel de intenties op papier zeer ambitieus leken, bleek het in de praktijk op een fiasco uit 
te draaien. Al in 1828 werd het project in Wortel stopgezet. Op 21 oktober 1842 stonden ook 
de gebouwen van Merksplas volledig leeg. Dit betekende het einde van het sociale project 
van de Maatschappij van Weldadigheid in de Zuidelijke Nederlanden. 
 
 
2.3. Rijksweldadigheidskolonie 
 
Het nieuwe Koninkrijk België voerde na de onafhankelijkheid al vrij snel hervormingen op 
sociaal gebied door. De zes provinciale bedelaarsinstellingen uit de Franse Periode hadden 
het nadeel tegelijkertijd ouderlingentehuis, verbeteringsschool voor minderjarigen en 
strafoord voor gewoontemisdadigers te zijn. Met de Wet van 6 maart 1866 op ‘de 
beteugeling der bedelarij en landloperij’ werd de weg vrijgemaakt om de oude 
bedelaarshuizen te vervangen door nieuwe inrichtingen. Deze nieuwe inrichtingen zouden 
naar het voorbeeld van andere landbouwgestichten georganiseerd worden. Het gesticht van 
Hoogstraten, het enige landbouwgesticht in België, was echter veel te klein en voldeed niet 
aan de eisen. 
Op 18 maart 1870 ging men over tot de aankoop van de voormalige koloniën van 
Merksplas-Wortel. Dit vanwege de centrale ligging van de gebouwen, de reeds ontgonnen 
en bewerkte gronden en de nabijheid van het bedelaarsgesticht van Hoogstraten. Vanaf 
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1881 werden de provinciale instellingen afgeschaft en de instelling van Hoogstraten-
Merksplas werd het centrale gesticht van het Koninkrijk België. 
 

 
Fig. 2: De Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas anno 1900 

 
De voormalige Nederlandse kolonies kregen een nieuw leven onder invloed van nieuwe 
regelgevingen. De nieuwe Rijksweldadigheidskolonie moest het moderne imago van Justitie 
uitstralen. Het nieuwe beleid verplichtte de kolonisten te werken. Diegene die niet capabel 
waren om landarbeid te doen, werden ingezet in het huishoudelijk werk, voor bebossing en 
grondwerken, of werden geplaatst in de steenfabriek, de smidse, de schrijnwerkerij, de 
klompenmakerij, de weverij of de kleermakerij. Hiervoor moesten er nieuwe gebouwen 
opgericht worden. In de periode 1871–1900 verscheen er in Merksplas een volledig nieuw 
dorp, zelfvoorzienend op alle gebieden en volledig gedirigeerd door Justitie. De ontwerpen 
werden gemaakt door de Brusselse architect en stedenbouwkundige Victor Besme, met als 
resultaat een planmatige hiërarchische site voor een ‘ideale’ samenleving.1 
 
 
2.4. 1993 – het einde 
 
In tegenstelling tot het Nederlandse proefproject bleek dit project van de Belgische staat wel 
een succes. Op zijn hoogtepunt werden er 5400 kolonisten ‘opgevangen’. 
Vanaf het begin van de twintigste eeuw zorgde een gewijzigde sociale wetgeving ervoor dat 
de armoede afnam en de heropleving van de economie na de Eerste Wereldoorlog droeg bij 
tot een algemene daling van de werkloosheid. In 1920 was het aantal kolonisten gedaald tot 
duizend man en zocht men naar nieuwe bestemmingen voor de leegstaande gebouwen. Bij 
de sluiting in 1935 van de gevangenis van Gent werd de volledige instelling overgebracht 
naar Merksplas. Na de Tweede Wereldoorlog werd de evolutie naar een strafinrichting 
definitief doorgezet. 
Aan het sociale experiment kwam in 1993 – na afschaffing van de Wet op de landloperij – 
een definitief einde. Het onderhoud en de herstellingen die destijds door de kolonisten 
werden uitgevoerd, bleven definitief uit. Het landschap en de gebouwen begonnen aan hun 
aftakeling, waardoor ze een schim werden van hun rijke verleden. 
 

                                                 
1 Als inspecteur der wegen (1858–1903) heeft Victor Besme een belangrijke rol gespeeld in 
de ontwikkeling van de stad Brussel. Zijn stedenbouwkundige visie diende als basis voor de 
ontwikkeling van de hoofdstad tot in het midden van de twintigste eeuw.  
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Fig. 3: De grote hoeve anno 2011 

 
 
3. Kapel en grote hoeve Merksplas-kolonie 
 
3.1. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkapel (beschermd als monument) 
 
De kapel staat op het eindpunt van de architectonische as van de centrale gebouwen van de 
site. Door de herbestemming van de voormalige slaapzalen tot ‘centrum voor illegalen’ is 
deze as vandaag onderbroken. 
Het gebouw is opgetrokken in een decoratieve baksteenarchitectuur met neoromaanse 
inslag; een typerende stijl voor overheidsgebouwen uit die periode. Deze stijl vindt men 
terug over heel de site. 
 

 
Fig. 4: De kapel als eindpunt van de as van centrale gebouwen 

 
In tegenstelling tot het traditionele exterieur, kan het interieur als zeldzaam en 
vooruitstrevend voor zijn periode omschreven worden. Het gebouw heeft een ingenieuze 
gietijzeren dakstructuur. Acht rondbogen rustend op gietijzeren kolommen zorgen voor een 
grote ruimtelijkheid. Het verhoogde nokgebinte – opnieuw open gelegd bij de dakrestauratie 
in 2013 – brengt zenitaal licht tot in de zaalkerk. 
Opvallend in het interieur is ook het gebruik van de modernste materialen uit die periode, 
met name de cementtegelvloer in een geometrisch patroon en het decoratief 
binnenparament met rode en gele bakstenen zijn hiervan getuigen. 
De kapel, ingewijd in 1899, kan als sluitstuk gezien worden van de grote bouwcampagne 
van 1870 tot 1900. Het is tevens het laatste gebouw van architect Victor Besme op de site; 
een architecturaal hoogstandje als bekroning van zijn oeuvre.  
De kapel bleef door de strafinrichting tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw in gebruik 
voor de eredienst. Daarna kreeg deze een bestemming als multifunctionele ruimte voor het 
personeel van de strafinrichting. Na de aankoop van het gebouw door de gemeente werd 
die bestemming behouden. De kapel werd succesvol verhuurd voor trouwfeesten, 
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evenementen, tentoonstellingen en andere activiteiten. In de kelder werd een 
gevangenismuseum ingericht door de plaatselijke heemkundekring. 
 

 
Fig. 5: Het interieur van de kapel 

 
 
3.2. De grote hoeve (beschermd als monument) 
 
De grote hoeve was het kloppende hart van de landbouwkolonie. In de hoeve werden 
schapen, koeien, varkens en melkvee gefokt. Rondom de hoeve waren er weiden, 
hooivelden, akkers met aardappelen, groenten, koren en haver. 
 

 
Fig. 6: Historische beelden van de grote hoeve (anno 1900) 

 
De grote hoeve, gebouwd omstreeks 1878 als modelhoeve naar het ontwerp van Victor 
Besme, bestaat uit een complex van symmetrische monumentale hoofdgebouwen rondom 
een rechthoekig binnenplein. Aan de oostzijde bevond zich centraal de ingenieurswoning (in 
1985 afgebroken) met aan weerszijden twee paardenstallen. Aan de noord- en zuidzijde 
bevinden zich twee langgerekte woonstalhuizen voor schapen en varkens. Aan de westzijde 
van het binnenplein flankeren twee koeienstallen de dwarsgeplaatste hooischuur. 
 

 
Fig. 7: De aardappelkelders 
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De grote hoeve werd al snel uitgebreid met verschillende bijgebouwen: de aardappelkelders, 
drie open schuren en een quarantainestal. Die bijgebouwen zijn puur functioneel 
vormgegeven, zonder innovatief architecturaal concept. Deze zijn naar alle 
waarschijnlijkheid van de hand van ingenieur F. Zanen, die de dagelijkse leiding had over de 
bouwwerkzaamheden op de site. 
Met het vertrek van de landlopers verloor de site zijn functies en door de leegstand takelden 
de gebouwen razendsnel af. Grote openingen in de daken leidden voor gevolgschade en 
gedeelten stonden uiteindelijk zelfs op instorten. 
 
 
4. Het voortraject 
 
De gemeente Merksplas wilde vanaf het begin het domein laten uitgroeien tot een toeristisch 
ankerpunt. Daarbij werd gestreefd naar een combinatie van zowel cultuurtoerisme als 
recreatieve vrijetijdsbesteding. Er werd daarbij in de eerste plaats gedacht aan zachte 
vormen van recreatie, waarbij de grote hoeve en de kapel de centrale punten zouden 
vormen voor de ontsluiting en de beleving van het domein. 
Allereerst werd er in opdracht van de gemeente een herbestemmingsstudie uitgevoerd door 
MINO in 2004. 2  Hierbij werd gezocht naar een herbestemming die past binnen de 
aanwezige infrastructuur van de Antwerpse Kempen. Nadien werd in 2007 de economische 
en financiële haalbaarheid van het project nader onderzocht door Idea Consult.  
Uit de herbestemmingsstudie bleek het potentieel van de site op gebied van natuur, 
landschap, cultuur en erfgoed, maar de infrastructuur voor de ontsluiting van het erfgoed 
bleek te ontbreken. Indien Merksplas-kolonie zich weet in te passen in de toeristische 
economie kan deze zich echter als uniek kruispunt van natuur- en cultuurwaarden 
positioneren. 
Door de private sector werd het project beschouwd als mooi, maar zeer complex. De 
beperkte mogelijkheden van de gebouwen en het landschap (omwille van hun bescherming) 
vormen een belangrijke uitdaging. Uit de financiële analyse bleek dat de 
herbestemmingsvisie financieel niet haalbaar was. Meer commerciële functies zoals wonen 
in een bijkomende nieuwbouw werden aangehaald om het tekort aan te vullen. Conclusie 
was wel, dat private partners nodig zijn om het project te kunnen realiseren en ook om op 
termijn het dagelijks beheer en werking te kunnen garanderen. 
 
 
5. Het masterplan 
 
Na de aanstelling van het architectenbureau werd begonnen met een grondige historische 
en bouwfysische analyse van de gebouwen als basis voor een beheersplan met aanduiding 
van prioriteiten. Daarnaast werd in samenspraak met Onroerend Erfgoed een globale visie 
op de herbestemming geformuleerd. Hierbij werd enerzijds uitgegaan van de waarde en 
draagkracht van het historische patrimonium, maar anderzijds ook van een maatschappelijk 
verantwoorde herbestemming. Hierbij werd rekening gehouden met de bevindingen van de 
herbestemmings- en haalbaarheidsstudie. 
 
 
6. Meerjarenfinanciering 
 
Om het project te laten slagen en externe partners aan te trekken was het noodzakelijk om 
enkele financiële zekerheden te hebben. Een gefaseerde en planmatige aanpak, gekoppeld 
aan een strikte uitvoeringstermijn en budgettering, kon onmogelijk gerealiseerd worden via 
de klassieke subsidiekanalen. Daarom werd aan het Vlaamse Gewest om een meerjarige 
                                                 
2 MINO: erfgoedprojectbureau Monument in Ontwikkeling 
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subsidiëringsovereenkomst gevraagd. Na samenspraak met de betrokken partijen werd het 
project ingedeeld in tien fasen (met elk jaar een fase). Het totale project werd geraamd op 
42 miljoen euro. 
Op 1 oktober 2012 werd de subsidiëringsovereenkomst ondertekend door minister 
Bourgeois voor de restauratie van de grote hoeve, kapel en directe omgeving. 3  Een 
restauratiepremie van bijna twintig miljoen euro werd toegezegd gespreid over de periode 
2012 tot 2021. De provincie Antwerpen voorzag in een aanvullende investering van elf 
miljoen om het welslagen van dit unieke dossier mogelijk te maken. Fase 1 (van de tien 
fasen) was ondertussen in uitvoering met een klassieke restauratiepremie, vanwege de 
hoogdringendheid van enkele onderhoudswerken aan de daken van de grote hoeve. 
 
 
7. Unesco-werelderfgoed 
 

 
Figuur 8 

 
In 2011 werden de Nederlandse kolonies Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord en 
Willemsoord op de voorlopige Nederlandse Werelderfgoedlijst geplaatst. Door de provincie 
Drenthe werd de vraag gesteld om samen met Vlaanderen een gemeenschappelijk dossier 
in te mogen dienen bij UNESCO voor de vijf kolonies van Weldadigheid. Kempens 
Landschap nam het initiatief om de kolonies van Wortel en Merksplas voor te dragen op de 
voorlopige lijst van Vlaanderen. 
De zes koloniën van Weldadigheid – Wortel, Merksplas, Veenhuizen, Ommerschans 
Frederiksoord/Wilhelminaoord, en Willemsoord – werken samen om in 2018 de definitieve 
status van werelderfgoed te verkrijgen. Deze samenwerking werd bekrachtigd op donderdag 
5 juli  2012, bij de ondertekening van een transnationaal samenwerkingscharter in de kapel 
van Merksplas-kolonie. 
De vijf uitgestrekte gebieden zullen ingediend worden als ‘cultural landscape’. De deadline 
voor de indiening van het nominatiedossier is in 2017, zodat de kolonies in 2018 erkend 
zouden kunnen worden als UNESCO Werelderfgoed, precies tweehonderd jaar na de 
oprichting van de eerste landbouwkolonie. 
 
  

                                                 
3 Geert Bourgeois, sinds 2009 Vlaams Minister van Binnenlands bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering, Toerisme, Onroerend Erfgoed en Vlaamse Rand. 
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8. De herbestemming 
 
Voor de site is een totaalaanpak geformuleerd gebaseerd op de ruimtelijke en 
architectonische kwaliteiten van de gebouwen en hun omgeving. De site werd daarbij 
opgedeeld in verschillende zones: 
- een evenementenzone (zone kapel) 
- cultuurtoerisme (zone monumentale gebouwen grote hoeve) 
- een gemeenschappelijke parking tussen kapel en grote hoeve 
- zone jeugd en recreatie (zone aardappelkelders en open schuren) 
- zone landbouw en ecologie (quarantainestal) 
 
 
8.1. De evenementenzone 
 
Het multifunctionele karakter van de kapel wordt bewaard. Door het herstel van de 
ruimtelijke structuur en aanpassing en verbetering van de infrastructuur zal de kapel beter 
gebruikt kunnen worden. 
 
 
8.2. Cultuurtoerisme 
 
Voor de grote hoeve wordt er gestart met de inrichting van een streekbezoekerscentrum met 
een horecafunctie in het zuidelijk woonstalhuis, waardoor toeristen op korte termijn de site 
kunnen ontdekken.  
De paardenstallen werden in het masterplan bestemd tot aanvulling op de recreatieve 
onthaalfunctie van de site met een servicepunt voor fietsen en eventueel paarden. 
Daarnaast zijn hier woningen en een kantoor voor een conciërge en beheerder voorzien. 
Om de site “leefbaar” te houden zijn er woningen voorzien in het noordelijke woonstalhuis. 
Die woningen zullen met een erfpachtsysteem op de markt worden gebracht, waardoor er 
een grote financiële return ontstaat. 
In het masterplan zijn de koeienstallen en hooischuur bestemd voor plattelandslogies 
(hotelfunctie of bed and breakfast). Om die functie financieel haalbaar te maken is er ook 
ruimte voor congressen en vergaderingen voorzien. 
 
 
8.3. Zone jeugd en recreatie 
 
De open schuren kunnen gebruikt worden als open bivakplaats of vaste tentconstructie bij 
evenementen. In de bijgebouwen van de aardappelkelders zullen ondersteunende functies 
ondergebracht worden (toiletten, ruimte voor een traiteur, berging, kleed- en doucheruimtes, 
ruimte voor een coördinatiepunt en een EHBO-lokaal). Deze zijn nodig voor evenementen in 
de open schuren en op het domein.  
In de oostvleugel aan de waterloop zijn kleed- en doucheruimtes voor lokale voetbalploegen 
voorzien. Deze voetbalploegen krijgen een terrein ten zuiden van de aardappelkelders ter 
beschikking. 
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Figuur 9 
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9. De restauratiewerken – stand van zaken 
 
9.1. FASE 1: dringende instandhoudingswerken grote hoeve – 2012 
 

 
Figuur 10 

 
Om het verval te stoppen werd er vrij snel begonnen met dringende instandhoudingswerken 
aan de grote hoeve. Per gebouw werd er een aangepaste uitvoering gezocht om de daken 
weer wind- en waterdicht te krijgen. Naast deze tijdelijke maatregelen werd ook het dak van 
het toekomstig bezoekerscentrum hersteld en gerestaureerd. 
 
 
9.2. FASE 2: dak kapel, gevels bezoekerscentrum en open schuren – 2013 
 
Bij het grote publiek werd Merksplas-kolonie bekend door de deelname aan 
Monumentenstrijd (VRT programma in 2006) met de “lichtstraat” van de kapel. Door het 
ruimtelijk herstel van het koor en het opnieuw open leggen van het verhoogd nokgebinte kon 
het resultaat van de noodzakelijke dakrestauratie maximaal ‘zichtbaar’ gemaakt worden. Om 
tot een duurzaam resultaat te komen werd het dak volledig geïsoleerd. De dakrestauratie 
van de kapel is afgerond en het imposante resultaat wordt deze avond (25 april 2014) 
officieel onthuld. 
In deze fase werden ook de gevels van de voormalige varkensstal gerestaureerd. Die gevels 
werden in oorspronkelijke staat hersteld ter voorbereiding van de herbestemming tot 
bezoekerscentrum. De werken werden eind 2013 opgeleverd. Ook de drie open schuren 
werden integraal gerestaureerd en de werken werden eind mei 2013 afgerond. Na de 
restauratie zijn deze al gebruikt voor verschillende evenementen. 
 

 
Figuur 11 
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9.3. FASE 3: bezoekerscentrum en bijgebouw aardappelkelders – 2014 
 

 
Figuur 12 

 
Eind dit jaar wordt er gestart met de herbestemming van het zuidelijke woonstalhuis tot 
bezoekerscentrum. Bezoekers kunnen er terecht en worden ingelicht over het verhaal van 
de kolonies en de culturele en natuurlijke rijkdom van de gebieden. Geschiedenis, cultuur, 
natuur, landbouw en toerisme komen er op interactieve en dynamische wijze aan bod. Voor 
de inrichting werd er een bijkomende subsidie van Toerisme Vlaanderen toegekend. In deze 
fase wordt ook het bijgebouw van de aardappelkelders gerestaureerd en herbestemd zodat 
bezoekers met alle comfort de kolonie kunnen bezoeken. 
Ter voorbereiding van fase 3 worden er binnenkort ook enkele recente niet-waardevolle 
stallen afgebroken die momenteel een visueel storend element zijn voor de monumentale 
hoeve. Het aanleggen van nieuwe nutsvoorzieningen is eveneens noodzakelijk om de 
gebouwen te kunnen herbestemmen. Een biomassa-installatie op houtsnippers zal in de 
toekomst zorgen voor de verwarming van de volledige site.  
 
 
9.4. FASE 4: restauratie en herbestemming paardenstallen en binnenplein – 2015 
 
Het dossier van de twee paardenstallen en de aanleg van het historische binnenplein en 
directe omgeving van de grote hoeve is afgerond en ligt voor advies bij Onroerend Erfgoed. 
Na de heraanleg van de omgeving en een groenparking, geïntegreerd in het historische 
landschap, kan de grote hoeve functioneren als onthaalpoort voor de site.  
 
 
10. Besluit 
 
Na de realisatie van het bezoekerscentrum kan er worden ingespeeld op de groeiende 
vraag naar de toeristische en educatieve ontsluiting van de kolonies. Het ambitieuze project 
heeft een grote toeristische-culturele toegevoegde waarde voor de regio. In 2018 rekenen 
de betrokken partners op een erkenning tot UNESCO Werelderfgoed en eind 2021 zal de 
grote restauratiecampagne van dit ambitieus project naar verwachting afgerond zijn. Met alle 
partners hoop ik u als één van de vele bezoekers van dit unieke erfgoed te mogen 
verwelkomen. 
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BACOGEBOUW - KENNIS IN UITVOERING 
DE CLIMAX VAN FASCINATIE EN KENNIS 

 
Harold Janssen 

MArch - SATIJNplus Architecten 
 
 
We zijn een aantal jaren betrokken geweest bij de cascorestauratie van het BACO-gebouw 
in Roermond. Het rijksmonument werd technisch gerestaureerd met het oog op behoud en 
ter voorkoming van verder verval. De toenmalige eigenaar twijfelde tussen behoud en 
ontwikkeling voor eigen gebruik of over verkoop aan derden. Tegelijkertijd ontwikkelde 
woningcorporatie Wonen Limburg een nieuw huisvestingsplan. Het huisvestingsplan ging uit 
van een unilocatie in Midden-Limburg en behoud van de woonwinkels verspreid over de 
provincie. Het doel was een betere dienstverlening, te bereiken door het huisvesten van 170 
medewerkers onder één dak  
Wonen Limburg had daarnaast een zeer hoge ambitie uitgesproken voor haar nieuwe 
huisvesting. De nieuwe huisvesting moest ondergebracht worden in bestaand vastgoed, bij 
voorkeur in beschermd cultureel erfgoed. Daarnaast diende de huisvesting het 0-energie 
niveau te behalen.  
SATIJNplus Architecten vernam van de hoge ambities en fascineerde Wonen Limburg door 
het toesturen van een schets voor het BACO-gebouw. In deze schets schuilde alle kennis en 
ervaring op het gebied van herbestemmen van bestaand vastgoed en de kennis op het 
gebied van duurzaamheid.  
Graag delen wij onze kennis en fascinatie en nemen u mee in onze climax. 
 
  
De schets  
 
De schets is een primaire reactie op eerder opgedane ervaringen.  
Als architect betreden we vaak voor het eerst, na jarenlange leegstand, een fascinerende 
omgeving van een vervallen gebouw. Menige fotograaf zou dat moment van bevroren 
geschiedenis willen vastleggen. Het beeld van een rijk gepatineerd en aangetast gebouw in 
een prachtig spel van zonlicht en diepe schaduwen.  
 
 
Verdriet om het verlies  
 
Deze eerste beelden leggen we altijd zorgvuldig vast en starten met veel passie aan de 
opgave van restauratie en transformatie. Herhaald zijn we tot de conclusie gekomen, dat na 
een forse financiële injectie, een prachtig getransformeerd monument weer 
toekomstbestendig is.  
Tegelijkertijd stellen we vast dat de eerste beelden, die zo sterk fascineerden, niet meer te 
herkennen zijn. Een verloren kwaliteit.  
In de schets zit deze teleurstelling impliciet opgesloten.  
 
 
Mogelijkheden  
 
Het historische casco dient het decor te blijven voor de nieuwe functie.  
Maar dit maal anders.  
Een nieuw te plaatsen glaswand in de kantoorruimte moet zicht bieden op de kwaliteit van 
het gebouw en tegelijkertijd het patina beschermen.  
De glaswand en het losmaken van de vloeren impliceert het thermisch ontkoppelen van het 
historische casco en het nieuwe kantoorklimaat.  
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Op het moment dat we daar in slagen kunnen we een inbouwpakket maken dat kan voldoen 
aan nieuwbouweisen en dus komt ZERO energy in de buurt.  
 
 
Vonk  
 
Het schetsje is de vonk geweest voor Wonen Limburg. De kennis en fascinatie die verbeeld 
zijn in deze schets zijn aanstekelijk geweest, niet alleen voor de opdrachtgever, maar 
tegelijkertijd voor de overige adviseurs. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurbureau 
van der Werf en Nass hebben op basis hiervan hun kennis en ervaring ingebracht en 
bijgedragen aan deze climax.  
 
 
Karakter  
 
Het BACO-gebouw is een rijksmonument en is voor Roermond een belangrijk stuk 
industrieel erfgoed. Het is van oorsprong een fabriek en kent een rijke gebruiksgeschiedenis. 
Het karakter van fabriek en opslagruimte is goed bewaard gebleven. Het gebouw telt vijf 
verdiepingen en een kelder. De vijfde verdieping is ooit toegevoegd. De bovenste bouwlaag 
was aanvankelijk dubbelhoog en bevatte twee raamposities boven elkaar. De gevels zijn 
rondom gelijkmatig geperforeerd met nagenoeg dezelfde openingen. 
 
  
Open en stoer  
 
Het gebouw is ondanks haar openheid afwijzend en stoer. Het afwijzende karakter dient te 
verdwijnen, maar de stoerheid dient te blijven. De openheid dient de basis te vormen voor 
een goed werkklimaat.  
De plattegronden zijn open en overzichtelijk. De kern midden in het gebouw bevat een trap 
en een lift. De toegankelijkheid van alle verdiepingen is daarmee gewaarborgd. 
Aandachtspunt bij herbestemming is, behoud van de grote overzichtelijke plattegronden.  
 
 
Structuur  
 
Het behoud van het bestaande karakter was het hoogste doel.  
De bestaande kern was geschikt als trappenhuis en de bestaande goederenlift kon 
vervangen worden door een personenlift. De bestaande industriële trap voldeed niet aan de 
veiligheidseisen. Daardoor ontstond de noodzaak de trap te vervangen door een nieuwe trap 
met een ‘vervangend’ industrieel karakter. De nieuwe trap is in vormgeving herkenbaar 
eigentijds en past daarmee in onze restauratieopvatting.  
"Behoud gaat voor vernieuwing en indien vernieuwing aan de orde is dient dat herkenbaar 
eigentijds te zijn." Deze filosofie voorkomt geschiedvervalsing.  
Een deel van de oude trap is hergebruikt voor ontsluiting van de dakopbouw.  
 
 
Ontsluiting  
 
De ontsluiting is daarmee in de oorspronkelijke kern ondergebracht.  
Vluchtwegen naar hedendaagse eisen ontbreken vaak in een historisch gebouw. Het 
inbrengen van deze verticale ontsluiting zorgt vaak voor schade aan constructies en 
bestaande vloeren. Daarnaast dient de verticale vluchtweg te leiden naar een buitendeur op 
de begane grond.  
Ook deze eerder opgedane teleurstellingen hebben ons er toe gebracht om daar anders 
mee om te gaan.  
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Doordat we de historische buitenschil en de nieuwe glaswand op enige afstand van elkaar 
hebben geplaatst, bedoeld voor onderhoud, hebben we de vluchtweg in deze ‘spouw’ 
kunnen plaatsen.  
De vijfde verdieping is groten deels weer verwijderd, waardoor de vluchttrap uitsluitend van 
de vierde verdieping naar de begane grond diende te leiden. Op de begane grond waren de 
noodzakelijke buitengevelopeningen reeds aanwezig.  
Is dit alles toeval?  
 
 
Glasgordijn  
 
Door de oplossing van de vluchttrap vormt de nieuwe glazen binnenschil een doorlopend 
"glasgordijn" dat haaks op de gevel volledig zicht geeft op het historische casco en op de 
wijde omgeving met schitterende panorama’s over Roermond. In de langsrichting vormt de 
nieuwe pui, door de ritmiek van de stijlen, een nieuwe allesomvattende huid. De samenhang 
en de grootschalige plattegrondstructuur wordt daardoor versterkt.  
 
 
Constructie  
 
Het gebouw is gefundeerd op staal, de aanzetten van de fundering zijn gemetseld.  
De gevelconstructie bestaat uit een massieve metselwerk buitenmuur. De kern is eveneens 
een gemetselde constructie en deze loopt door tot in de gewelfde kelders.  
De binnenconstructie is een geklonken staalconstructie. De kolommen zijn prachtig 
gedetailleerd en samengesteld uit standaard profielen.  
De verdiepingsvloeren bestaan uit houten balklagen en vloerdelen.  
Deze historische wijze van construeren draagt ook enorm bij aan de belevingswaarde van 
het interieur.  
 
 
Behouden voor toekomst  
 
De constructeur Van der Werf en Nass heeft de bestaande constructie getoetst aan de 
geldende normen en eisen. De staalconstructie bleek geschikt voor behoud. De houten 
balklaag voldeed niet meer aan de eisen. Het verhogen van de bestaande balken bleek 
geen optie. De netto verdiepingshoogte diende voldoende te blijven voor de nieuwe functie. 
De balklaag en de houten delen zijn daardoor in deze positie verloren gegaan. De nieuwe 
balklaag kreeg een geringere hart-op- hart maat om te voldoen aan de eisen.  
De dakconstructie was door de nieuwe isolatie en de balastlaag niet geschikt met oog op de 
doorbuigingseisen. De dakbalklaag is verstevigd en niet vervangen, daardoor kon de 
aanwezige isolatie en de recent vervangen dakbedekking gehandhaafd blijven.  
De staalconstructie voldeed aan de eisen maar liet niet toe om op de nieuwe balklaag en 
vloerdelen voldoende massa aan te brengen voor de gewenste akoestische eisen.  
 
 
Akoestiek  
 
De bouwfysisch adviseur Cauberg-Huygen heeft de vloeropbouw van de verdiepingen 
geëngineerd. Er diende voldoende massa ingebracht te worden ten behoeve van 
luchtgeluidisolatie, maar mocht constructief niet de grenswaarde overschrijden. Daarnaast 
diende de toplaag ontkoppeld te worden van de constructieve laag om voldoende 
contactgeluidisolatie te kunnen realiseren. Ten behoeve van de ruimte-akoestiek is 
geadviseerd om grote delen van het vloeroppervlak te beleggen met tapijt en om aanvullend 
tussen de balklagen geluidsabsorberend materiaal aan te brengen. Deze akoestische 
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bekleding draagt echter niet bij aan de oorspronkelijke beleving. De wens was om het ritme 
van de vloerbalken te laten prevaleren in de ruimtebeleving.  
 
 
Thermische schil  
 
De thermische schil heeft de grootste aandacht gekregen van de bouwfysicus.  
"Hoe kon gebruikmakend van de historische constructie, de luchtspouw en de nieuwe 
glazengevel met HR++ beglazing de buitenschil geoptimaliseerd worden?" Door de 
weerstandswaarden bij elkaar op te tellen scoorden we al behoorlijk, maar we hadden nog 
wat extra's nodig. 
 
  
Klimaatgevel  
 
Huygen en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs werken intensief samen op gebied 
van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid. Deze kennisbundeling heeft tijdens de 
uitwerking van het concept geleid tot een optimalisatie van de gevel, een klimaatgevel, in 
vaktermen. In de luchtspouw wordt een ruw klimaat gecreëerd.  
 
 
Behaaglijk in de winter  
 
Bij een buitentemperatuur van -10 C in de winter en een gewenste binnentemperatuur van 
+20 C is er een temperatuurverschil van 30 C. Om te voorkomen dat de opleggingen van de 
staalconstructie gaan condenseren, wordt door middel van voelers de temperatuur gemeten 
en wordt de temperatuur in de spouw boven het dauwpunt gehouden. De condensatie in en 
de schade aan de historische constructie wordt voorkomen. Daarnaast zal het ruwe klimaat 
het temperatuur verloop in de buitenschil gunstig beïnvloeden.  
 
 
Koel in de zomer  
 
In de zomer kan de buitentemperatuur oplopen tot boven de 30 C. Door zoninstraling zal de 
temperatuur binnen (in de spouw) nog verder oplopen. Door de klepramen op de begane 
grond en openingen in het dak open te zetten kan via natuurlijke trek de temperatuur in de 
luchtspouw worden teruggedrongen. Hiermee wordt een significant deel van de 
zonnewarmte al afgevoerd voordat deze tot de werkvloer kan toetreden.  
Directe zoninstraling in de zomer wordt bemoeilijkt door de invalshoek en de maat van de 
luchtspouw. In de winter zal de invalshoek bijdragen aan de directe zoninstraling.  
 
 
Compartimentering  
 
Het ruwe klimaat mag niet verstoord worden. Het gebruik maken van de vluchtweg mag 
uitsluitend bij calamiteiten. De verticale verbinding tussen twee verdiepingen is incidenteel 
en wisselend aangebracht in kleine vides in de verdiepingsvloeren.  
De verdiepingen zijn per laag gecompartimenteerd om een stabiel binnenklimaat te 
garanderen. Zo zijn er vides oftewel patio's tussen twee verdiepingen gecreëerd.  
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Duurzame energie  
 
Het streven van Wonen Limburg is een Zero Energy Monument  
Huygen heeft onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de bodem met het oog op koude- 
en warmteopslag. De ondergrond bleek over voldoende watervoerende lagen te beschikken 
om gebruik te maken van deze techniek. In het voorterrein zijn uiteindelijk bijna 40 palen 
geboord waarin de warmte en koude uitwisseling plaatsvindt op een grote diepte.  
De temperatuur van het grondwater is geschikt om rechtstreeks te gebruiken als voeding 
voor de hoogtemperatuur koeling. Om het grondwater te gebruiken voor verwarming dient 
de temperatuur te worden verhoogd. Hiervoor wordt een warmtepomp ingezet die 80% van 
het stookseizoen de ruimteverwarming kan realiseren. Voor de pieklasten (extreme koude 
en opstarten na het kerstreces) wordt gebruik gemaakt van HR cv-ketels. Door deze 
combinatie is het rendement van de warmtepomp optimaal.  
De techniek voor deze warmtepomp en de warmtewisselaar is in de bestaande gewelfde 
kelder ondergebracht.  
 
 
Luchtkwaliteit  
 
De luchtkwaliteit in de kantoorruimte is zeer belangrijk voor een goede moderne 
kantooromgeving. De lucht wordt geconditioneerd met geïntegreerde warmtepompen in de 
luchtbehandelingskast. De lucht kan gekoeld of verwarmd worden zonder aansluiting op de 
cv-installatie of een koelmachine. De geconditioneerde lucht wordt tussen de verdiepingen 
verticaal verdeeld in de luchtspouw. Per bouwlaag wordt de lucht horizontaal ingeblazen via 
de lage borstwering van de nieuwe binnenpui. De lucht wordt door verdringingstechniek met 
een lage luchtsnelheid ingebracht. Centraal in de ruimte wordt de lucht door een plenum 
afgezogen en terug gevoerd naar de luchtbehandelingskast. De restwarmte uit de vervuilde 
lucht wordt teruggewonnen doormiddel van een warmtewiel en vormt de nieuwe energie 
voor de vers in te blazen lucht.  
 
 
Klimaatplafond  
 
Verwarming en koeling uitsluitend door conditionering van de lucht is onvoldoende. 
Klimaatplafonds zijn tussen de houten balklagen aangebracht om de kantoorruimte via 
straalelementen te verwarmen of te koelen.  
Het klimaatplafond wordt gevoed door watervoerende leidingen in de luchtspouw. De 
techniek van luchtkanalen en watervoerende leidingen is compact weggewerkt onder de 
begaanbare roostervloeren in het ruwe klimaatgebied. Bereikbaarheid en onderhoud is 
daardoor zeer eenvoudig en zal gunstig bijdragen in de exploitatiekosten.  
 
 
Electrotechniek  
 
Evenals de werktuigbouwkundige installatie zijn er onder de roostervloeren kabelladders 
aangebracht. De open ladders zorgen voor een eenvoudige bereikbaarheid van de 
elektrotechniek en de ICT-voorzieningen. Flexibiliteit is gegarandeerd en wordt extra 
vergroot door het opnemen van vloergoten in de dekvloeren van het kantoor. Extra aandacht 
was nodig om akoestische lekken in de vloer te voorkomen.  
De verlichting wordt gevoed via spanningsrails. De rails is aangebracht tussen de 
akoestische afwerking en de klimaatplafonds. Het zicht op het akoestische materiaal en de 
electra leidingen is weggenomen door de klimaatplafonds. Het ritme van de vloerbalken 
wordt ondersteund door het ritme van de klimaatplafonds en de verlichtingslijnen. De hele 
technische installatie is compact gebleven en laat het zicht op de historische staalconstructie 
vrij.  
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Brandwerendheid  
 
Het zou een ramp zijn geweest, als de historische staalconstructie brandwerend bekleed 
had moeten worden. De samengestelde en geklonken constructie zou volledig aan het oog 
onttrokken worden. We hebben tijdens de uitwerking direct, door kennis van zaken en 
zonder het veiligheidsaspect uit het oog te verliezen, onze uitgangspunten door de 
brandweer laten vaststellen.  
Het resultaat is dat de constructie slechts 30 minuten brandwerend geschilderd hoefde te 
worden. Dikke verflagen die het karakter van de staalconstructie zou aantasten zijn daarmee 
voorkomen.  
De vluchtwegen zijn, door het creëren van een extra beschermde vluchtroute, in het ruwe 
klimaat ondergebracht. De personeelsingang en de voormalige laad- en losplek bieden de 
mogelijkheid tot ontsluiting aan het maaiveld.  
 
 
Thuisvestingsconcept  
 
Ontwerper Martijn Frank Dirks heeft het thuis werken op kantoor op een originele en toch 
zakelijke manier vertaald in het inrichtingsconcept.  
In de inrichting tref je geen balies meer, maar een uitnodigende ontvangsttafel en een open 
leefkeuken. Een woonkamer voor ontmoetingen, een werkkamer voor intensieve arbeid en 
een studeerkamer voor werkactiviteiten in alle rust. Het biedt een werkomgeving voor 170 
medewerkers, een concept dat meer is dan het nieuwe werken. 
 
  
Strategische koers  
 
Wonen Limburg creëerde een thuisvestingsconcept voor huurders, medewerkers en 
belanghebbenden dat aansluit bij de uitgestippelde strategische koers "Welkom Thuis". Een 
thuis voor iedereen, laagdrempelig, toegankelijk en gastvrij. Op een aantal facilitaire punten 
in het gebouw worden mensen met een beperking ingezet als gastheer of gastvrouw, om die 
gastvrijheid nog eens te onderstrepen.  
 
 
Buitenterrein  
 
De huisvesting aan de Willem II singel komt ook de leefbaarheid in de buurt ten goede. 
Zeker ook door de inrichting van het buitenterrein. Naar het ontwerp van landschapsarchitect 
Verbeek wordt het buitengebied een prettig onderdeel van de omgeving, onder andere door 
de plaatsing van een speelelement.  
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Fig. 1: Voormalig leegstaand BACO-gebouw-Roermond  
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Fig. 2: Dé overtuigende schets 



- 9 - 
 

 
Fig. 3: Doos in doos-constructie 

 
 

 
Fig. 4: Nieuwe situatie 
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HERBESTEMMING: VAN HISTORISCH GEBOUW TOT MUSEUM 
 

dr.ir. Henk Schellen 

TU/e, faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 
 
 
Samenvatting 
 
De realisatie van een museaal binnenklimaat ten behoeve van het behoud van een collectie in 
historische gebouwen staat op gespannen voet met het behoud van het vaak monumentale 
gebouw. Aan de hand van twee voorbeelden van toonaangevende musea wordt dit 
geïllustreerd. In Nederland zijn nieuwe richtlijnen voor het museale binnenklimaat opgesteld, 
die zowel recht proberen te doen aan het behoud van de collectie als het (monumentale) 
gebouw waarin het museum gehuisvest is. De nieuwe richtlijn gaat terug naar de bron: de 
relatie tussen de relatieve vochtigheid en temperatuur en de schade aan objecten. Een vier-
stappenplan wordt aangereikt dat een collectiemanager toelaat om te komen tot een keuze 
van absolute waarden voor een verantwoord binnenklimaat. 
 
 
1. Inleiding 
 
Wat is eigenlijk een verantwoord binnenklimaat voor musea? Het antwoord op deze vraag 
was tot nog toe afhankelijk van het perspectief waarmee deze werd benaderd. De 
collectiebeheerder vond een zeer stabiele RV noodzakelijk, de monumenten 
verantwoordelijke accepteerde dit zo lang ingrepen met respect voor het gebouw werden 
uitgevoerd en de projectleider was gelukkig als het geheel in een vooraf vastgestelde termijn 
kon worden beklonken.  
In november 2007 werd een convenant ondertekend voor samenwerking binnen een 
zogenaamd “Klimaatnetwerk” door het toenmalige Instituut Collectie Nederland (nu deel 
uitmakend van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed RCE), de 
Erfgoedinspectie/Collecties, het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM), de toenmalige 
Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, nu ook RCE en de 
Rijksgebouwendienst en de TU/e. Het netwerk stelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van een strategie voor de bepaling van een verantwoord museaal binnenklimaat, waarbij de 
waardestelling van zowel de roerende collecties als de (monumentale) gebouwen centraal 
staat.  
Omdat er binnen het netwerk op verschillende momenten gesproken is over de 
klimaatproblematiek in historische gebouwen, werd de wens geuit om deze complexe materie 
breder te publiceren. In voorliggende publicatie wordt dan ook aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit de museale praktijk aangegeven hoe de realisatie van een museaal 
binnenklimaat ten behoeve van het behoud van een collectie in historische gebouwen op 
gespannen voet staat met het behoud van het monumentale gebouw. De onderliggende tekst 
is een extractie van [15]. 
De voorbeelden tonen hoe belangrijk het besluitvormingstraject is en hoe bepalend de 
klimaateisen die gesteld worden zijn. Aan de hand van twee casussen zullen enkele 
aanbevelingen gedaan worden voor een aanpassing van het besluitvormingsproces.  
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2. Voorbeelden van projecten en de keuze van het binnenklimaat 
 
In het navolgende worden twee projecten besproken. Deze projecten hebben gemeen dat het 
handhaven van een zogenaamd verantwoord museaal binnenklimaat, op gespannen voet 
staat met een verantwoord klimaat voor de gebouwschil. Nadat de voorbeelden zijn 
besproken zullen de gekozen oplossingen ter discussie gesteld worden en waar mogelijk 
alternatieven geboden worden. 
 
 
2.1. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam 
 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is gehuisvest in een grachtenpand daterend uit de vroege 
17de eeuw. Het museum bestaat uit enkele authentieke stijlkamers met als absoluut 
hoogtepunt een originele 17de eeuwse schuilkerk. Vanaf 1888 is het gebouw inclusief 
schuilkerk een museum. Het museum is een zeer belangrijk Nederlands monument vanwege 
de authenticiteit van de ruimtes. Het museum heeft de missie “het culturele en religieuze 
erfgoed van katholiek Amsterdam levend te houden”. Dit betekent dat de kerk nog gebruikt 
wordt voor diensten en andere evenementen zoals huwelijken. Het museum wordt in 
toenemende mate bezocht, in 2007 door ongeveer 92.000 bezoekers. Er is zelfs sprake van 
een exponentiële groei.  
 

Fig. 1: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
 
De gebruikers en bezoekers van het museum hebben steeds meer een probleem met het 
binnenklimaat: in de zomer is het vaak te warm, terwijl het in de winter voor collectiebehoud 
als te droog wordt ervaren. Het ICN heeft in samenwerking met de TU/e en het Getty 
Conservation Institute (GCI) te Los Angeles een uitgebreide analyse van het binnenklimaat 
gemaakt [3] 
De buitenwanden en interne dragende wanden van het historische grachtenpand zijn 
uitgevoerd in massief metselsteen (kruisverband) van ± 0,3 m dik. Aan de buitenzijde is het 
metselwerk gevoegd en aan de binnenzijde is het gestuct en voorzien van een witte 
afwerklaag. Op de onderste verdiepingen zijn de wanden gedeeltelijk betegeld. De 
dakconstructie is opgebouwd uit houten balken, een dakbeschot en is voorzien van 
dakpannen. De wanden en het dak zijn ongeïsoleerd. 
De ramen van het museum zijn voorzien van enkel glas. Dit glas is aan de binnenzijde op de 
noordoost en zuidoostgevel voorzien van polycarbonaat achterzetramen. De reden hiervan is 
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UV-wering en om schade in het museum te voorkomen als er bijvoorbeeld een raam wordt 
ingegooid. 
De verwarming van het museum vindt plaats door twee gaskachels en een aantal radiatoren 
en convectoren, welke aangesloten zijn middels een 2-pijpssysteem. 
 
Het concept 
Omdat in het verleden tijdens koude wintermaanden de paneelschilderijen knapten, zijn in het 
museum op verschillende locaties mobiele bevochtigers en ontvochtigers opgesteld. In de 
praktijk blijken de locaties waar deze zijn opgesteld redelijk vast. Tijdens de klimaatanalyse is 
nauwkeurig vast gelegd hoeveel water er door de bevochtigers aan de lucht werd 
toegevoegd.  
 
Problemen die samenhangen met de conceptkeuze 
Ten gevolge van de bevochtiging in combinatie met lage oppervlaktemperaturen van met 
name het enkele glas treedt in de winter vaak condensatie op. De gevolgen van deze 
oppervlaktecondensatie voor de houten kozijnen zijn duidelijk zichtbaar (zie Fig. 2). Het 
condenswater tast de kozijnen sterk aan. Vaak is condensatie op ramen een indicatie voor 
problemen elders in de gebouwschil. In dit gebouw moesten enkele balkkoppen worden 
vervangen door epoxy vormstukken als gevolg van rot.  
 

 
Fig. 2: De condensatie aan de beglazing leidde tot aantasting van de kozijnen 

 
Op koude buitenwanden kan de RV ook behoorlijk oplopen. Infraroodmetingen tonen 
muurcondities rond een schilderij van zo’n 70% RV (Fig. 3). Achter het schilderij mag dan een 
nog hogere RV worden verwacht. Het risico op mechanische schade aan het schilderij is dan 
ook onacceptabel hoog. 
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Fig. 3: Een schilderij geplaatst tegen een koude buitenwand. De middelste afbeelding toont 
een  infraroodthermogram. De rechter afbeelding toont het berekende hygrogram van de 
situatie waarop de RV’s van de oppervlakken afleesbaar zijn. 
 
De klimaatmetingen tonen dat ondanks de bevochtiging de RV in de winter tot onder de 40% 
daalt en in de zomer regelmatig vochtigheden tot boven de 70% voorkomen. De temperatuur 
kan in de kerk tijdens warme dagen oplopen tot 28˚C. 
Het museum besloot in te grijpen in het binnenklimaat om een verbeterd comfort voor 
bezoekers en personeel te bieden in de zomer en risico’s voor het gebouw in de winter te 
beperken. 
 
 
2.2. Jachthuis St. Hubertus te Hoenderloo 
 

   
Fig. 4: Het jachthuis St. Hubertus. Rechts is de eetkamer afgebeeld. 

 
Rond 1915 kreeg Berlage de opdracht om een jachthuis te ontwerpen dat moest komen op 
het terrein van de Hoge Veluwe. Het jachthuis werd gebouwd in de periode 1916 tot 1922 in 
opdracht van het echtpaar Kröller-Müller. Berlages ontwerp voor het jachthuis omvatte zowel 
de ruimtelijke opzet, de esthetische opbouw van het exterieur als ook de inrichting en de 
afwerking van het interieur compleet met stoffering, meubilering en accessoires. Bij de bouw 
van het jachthuis hoorde ook het inrichten van de omgeving, het graven van enorme vijvers 
en het aanleggen van een park en wegen. Het gebouw en de collectie in zijn context moet 
dan ook als een zogenaamd Gesamtkunstwerk worden gezien: het geheel der dingen is meer 
dan de som der delen. Het jachthuis is een topmonument met de meest exclusieve interieurs 
van Nederland en er wordt grote waarde gehecht aan het behoud van zowel het exterieur, als 
interieur.  
Nadat er zorg was voor schade aan interieur en collectie als gevolg van een ongunstig 
binnenklimaat, werd door de Rgd besloten in samenwerking met het ICN en de TU/e een 
klimaatonderzoek op te starten. De temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en 
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verlichtingssterkte werden gedurende een jaar gemeten. Tevens zijn de bouwfysische 
aspecten van het gebouw en de verwarmingsinstallatie van het monument geïnventariseerd. 
Deze informatie werd gekoppeld aan bezoekersaantallen en activiteiten. Na analyse van de 
meetresultaten is een computersimulatie gemaakt van een aantal vertrekken. Zo kon er meer 
inzicht worden verkregen in de invloed van de installatie en gebruikers op het binnenklimaat.  
Het gebouw wordt verwarmd door twee weersafhankelijk geregelde parallel geschakelde 
oliegestookte c.v.-ketels met een nominaal vermogen van elk 140 kW. De 
aanvoerwatertemperatuur van de verwarmingslichamen is groepsgeregeld. Deze radiatoren 
zijn voor het merendeel weggewerkt in een originele, op het interieur aansluitende omkasting. 
Voorts zijn deze verwarmingslichamen voor het merendeel voorzien van een handbediende 
afsluiter. Voor de radiatoren die voorzien zijn van een thermostatische kraan, is een 
begrenzing in ruimtetemperatuur mogelijk.  
De metingen tonen aan dat het gedurende het stookseizoen relatief droog is, veelvuldig 
komen relatieve vochtigheden van onder de 30% voor. Buiten het stookseizoen treden er 
vaak hoge relatieve vochtigheden op, tegen de 70%. Tevens zijn de dagschommelingen in RV 
hoog. Dit geldt voor vrijwel alle vertrekken waarin is gemeten (zie Fig. 5). 
 

 
Fig. 5: Meetresultaten van temperatuur en RV in de eetkamer van het jachthuis over de 
periode van februari 2002 tot januari 2003 weergegeven in een Klimaat Evaluatie Kaart. 
 
Gezien de waarde van het ensemble is ingrijpen met zichtbare middelen, zoals vitrines, 
bevochtigers of een klimaatinstallatie, niet alleen bijzonder lastig maar eigenlijk uitgesloten. 
 
 
3. Ontwikkelingen van de eisen / richtlijnen voor het museale binnenklimaat 
 
De nieuwe richtlijnen voor het museale binnenklimaat gaan terug naar de bron: de relatie 
tussen RV en T en schade aan objecten. Daaraan gekoppeld is de vraag welke schade 
(on)acceptabel is. Hierbij moet behalve naar de collectie ook eventuele schade aan het 
gebouw worden overwogen. Op basis van die gegevens kan een collectiebeherende instelling 
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bepalen wat het optimale binnenklimaat voor zijn collectie is. Waarbij optimaal niet altijd het 
meest strenge klimaat hoeft te zijn. Dit besluitvormingsproces sluit aan bij de Noord-
Amerikaanse ontwikkelingen. 
Bij de vernieuwde richtlijnen voor het museale binnenklimaat staan vier principes centraal: 
1. de besluitvorming kan plaatsvinden na een waardestelling van gebouw en collectie. De 

mogelijke maatregelen om klimaatrisico’s aan de collectie te reduceren moeten worden 
gewogen door de veranderde waarde van gebouw en collectie in kaart te brengen.  

2. er is een beperking aan de mogelijkheden die gebouwen bieden. Om in een lek gebouw 
strenge klimaateisen te handhaven moeten grote bouwtechnische aanpassingen worden 
gepleegd. 

3. wat zijn de collectie risico’s? Per deelcollectie worden de risico’s voor verschillende 
klimaatklassen in kaart gebracht. 

4. als laatste kan met behulp van een kosten-batenanalyse gekeken worden welke 
maatregel het meest efficiënt is om controle te hebben over het klimaat rondom de 
collectie. 

Deze benadering vraagt de collectiemanager een aantal stappen te doorlopen voordat kan 
worden besloten wat het binnenklimaat in absolute waarden voor RV en T zou moeten 
worden. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat realistische eisen kunnen worden geformuleerd 
voor een optimaal behoud van collectie en gebouw. 
In het nu volgende worden de vier stappen kort verder toegelicht. 
 
Waardestelling collectie en gebouw 
Voordat verbeteringen in klimaatcondities aangebracht kunnen worden, moeten de risico’s 
van het heersende klimaat voor het gebouw en collectie bekeken worden in relatie tot de 
nieuwe risico’s voor het gebouw en collectie na aanpassing van het klimaat. Deze 
risicoafweging moet in het licht van de totale kosten worden gewogen. In dit verband wordt 
met kosten meer bedoeld dan alleen financiële. De potentiële maatregelen gaan vaak 
gepaard met aanpassingen van het gebouw en / of de wijze waarop de collectie wordt 
geëxposeerd. Met deze aanpassingen kunnen er allerlei waardes veranderen. Er kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan breekwerkzaamheden in authentieke wanden (verlies van 
authenticiteitwaarde), plaatsing van vitrines in een historisch interieur (verlies van 
belevingswaarde) of plaatsing van een klimaatinstallatie in een historisch belangrijke ruimte 
zoals een zolder (verlies van historische waarde). Oftewel: er moet vooraf inzicht verkregen 
worden in welke waardes van de roerende collectie behouden moeten worden op de lange 
termijn en over de verandering van de waarde van het gebouw bij het uitvoeren van de 
preventieve maatregelen. Daarom moeten de waarden van gebouw en collectie en de wijze 
hoe deze in de toekomst zullen worden gebruikt bekend zijn. Een bouwhistorisch onderzoek is 
hiervoor een essentiële stap, de RACM kan hierbij van dienst zijn. 
 
Binnenklimaat en mogelijkheden van het gebouw 
Handhaving van een strikt museaal binnenklimaat op 50% RV en 20˚C onder winterse 
omstandigheden leidt al snel tot problemen. Op relatief koude binnenoppervlakken van 
ongeïsoleerde geveldelen kan lokaal de relatieve vochtigheid zeer hoog worden en treedt 
eventueel condensatie op. Het is bekend dat de gemiddelde RV over langere tijd (tijdschaal 
weken) lager dan 80% RV nabij het koude oppervlak moet zijn om schimmelvorming op koude 
oppervlakken als koudebruggen te voorkomen. In de museumwereld hanteert men als veilige 
bovenwaarde 70% RV. Als veilige onderwaarde wordt overigens meestal 40% RV 
aangehouden. 
De handhaving van een RV van rond de 50% in oude gebouwen leidt dus zonder aanpak van 
isolatie en luchtdichting van de gebouwschil mogelijk tot problemen aan de gebouwschil. 
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De Amerikaanse ASHRAE heeft in haar handboek uit 1999 voor HVAC applicaties een 
hoofdstuk gewijd aan musea en museumdepots. Er bestaat inmiddels een herziene versie uit 
2007 [7]. ASHRAE hanteert zogenaamde klimaatklassen, waarbij zij de collectierisico’s en –
voordelen koppelt aan klimaatklassen (zie tabel 1). Deze klimaatklassen zijn weer gekoppeld 
aan de mogelijkheden die het gebouw biedt. Het spreekt voor zich dat een zeer strikt klimaat 
van 50% ± 5% nooit in een houten schuur kan worden gehandhaafd. Ondanks deze notie 
wordt van lekke, niet geïsoleerde monumenten toch verwacht dit wel te kunnen. Waar ligt de 
grens en wat is de noodzaak? 
De verschillende klimaatklassen zijn gebaseerd op wat er redelijkerwijs mag worden verwacht 
van specifieke combinaties van gebouw, gebruik en installatie. Zo is het risico op 
mechanische schade in de zeer strikte klimaatklasse AA aan de meeste objecten en 
schilderijen nihil. Echter, chemisch instabiele objecten zoals papier worden als gevolg van een 
continu (hoge) temperatuur onbruikbaar in decennia. De toepassing van deze klimaatklasse 
AA blijft beperkt tot goed geïsoleerde en lucht- en dampdichte (nieuwe) gebouwen. Het is een 
keuze voor een (energetisch) kostbaar installatieconcept dat geen veiligheid biedt voor oude 
gebouwen in een koud klimaat: condensatie op- en hoge relatieve vochtigheden nabij enkel 
glas, ongeïsoleerde muren en daken zijn te verwachten.  
 
Tabel 1: De verschillende klassen van het museale binnenklimaat  

Type 
Afregeling / 

jaargemiddelde 

Maximale fluctuatie en gradiënten in (geconditioneerde)
ruimtes 

Controle klasse 

Korte 
fluctuaties en 

ruimtelijke 
gradiënten 

Seizoens-
aanpassingen in 

installatie setpoint 

Algemene musea,  
bibliotheken en 
archieven 
 
 
 
 
 
 
Alle leeszalen en 
opslagruimtes voor 
chemisch stabiele 
collecties, vooral met 
een gemiddelde tot 
hoge mechanische 
kwetsbaarheid. 

RV: 50% 
(of het historische 
jaargemiddelde van 
de permanente 
tentoonstelling) 
 
T: 15 – 25°C 
 
NB: Voor ruimtes met 
bruiklenen moeten 
instellingen 
specificaties 
handhaven die in het 
contract staan 
gespecificeerd. Vaak 
RV= 50%, T= 21°C. 
maar soms 55%-60%. 
Deze waarden zijn 
echter afhankelijk van 
de bruikleengever. 

AA
Precisie controle, 
geen seizoen 
veranderingen 

RV: ±5%, 
T: ± 2°C 

RV: geen verandering  
T: ±5°C 

A
Precisie controle, 
enige gradiënt 
vorming of seizoen 
veranderingen 

RV: ±5% 
T: ± 2°C 
 

RV: ±10 % 
Tverhoging: 5°C 
Tverlaging: 10°C 

RV: ±10% 
T: ±2°C 

RV: geen verandering 
Tverhoging: 5°C 
Tverlaging: 10°C 

B
Precisie controle, 
enige gradiënt 
vorming en 
aanpassing van de 
temperatuur in de 
winter 

RV: ±10% 
T: ± 5°C 

RV: ±10% 
Tverhoging: 10°C (niet 
boven 30°C) 
Tverlaging: zo laag als 
noodzakelijk om RV 
controle te behouden 

C
Voorkom alle grote 
risico extremen 

RVjaar: 25% < RV < 75% 
Tjaar: < 25°C (zelden hoger dan 30°C) 

D
Voorkom hoge 
vochtigheid 

RV: < 75% 

Archieven en 
bibliotheken 
 
 
Opslag van chemisch 
instabiele collecties 

Koude opslag: 
RV: 40% 
T: -20°C 

RV: ±10% 
T: ±2°C 

Koele opslag: 
30% < RV < 50% 
T: 10°C 

(zelfs als deze waarden alleen gerealiseerd kunnen worden tijdens 
de winteraanpassing, kan dit als een netto voordeel voor deze 
collecties worden beschouwd, zolang er geen hoge vochtigheden 
voorkomen) 

Speciale 
metaalcollecties 

Droogkamer: 
0% < RV < 25% 

De relatieve luchtvochtigheid mag geen bepaalde kritische waarde 
overschrijden, typisch 30% 
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NB: Met korte fluctuaties wordt elke fluctuatie bedoeld die korter is dan een 
seizoensaanpassing. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige fluctuaties te kort zijn 
om sommige objecten of ingepakte objecten te kunnen beïnvloeden. Bron: [7] 
 
In klimaatklasse A wordt een beperkte seizoensaanpassing geïntroduceerd: een verlaging van 
de RV onder winterse omstandigheden. Klasse A wordt door ASHRAE gezien als het meest 
voorkomende in musea. Er is sprake van een klein risico op mechanische schade aan zeer 
gevoelige objecten en nauwelijks mechanisch risico voor de meeste andere objecten, 
schilderijen, foto’s of boeken. Door de strikte temperatuurcontrole is er ook nu nog een risico 
op chemisch verval van gevoelige objecten. 
Klimaatklasse B is over het algemeen het hoogst haalbare in ongeïsoleerde, zwaar massieve 
gebouwen. Bij deze klimaatklasse is het risico voor de collectie geschat als een matig risico 
op mechanische schade bij zeer kwetsbare objecten en een zeer klein risico bij de meeste 
schilderijen of fotografisch materiaal. Klasse B geeft bijvoorbeeld nagenoeg geen risico voor 
veel objecten en de meeste boeken. Chemisch instabiele objecten worden onbruikbaar 
binnen decennia en eerder als de temperatuur regelmatig boven 30°C komt. Maar koude 
winters verlengen de levensduur. Klimaatklassen C en D worden voor museale gebouwen 
nauwelijks gehanteerd. 
 
Collectie risico’s 
Voordat klimaatstreefwaarden kunnen worden geformuleerd moeten de klimaatrisico’s voor de 
collectie zorgvuldig worden benoemd. Er kunnen drie schadeprocessen worden 
onderscheiden: 

1 chemische degradatie 
2 fysieke degradatie 
3 biologische degradatie 

Aan de TU/e is de promotiestudie van dr.ir. Marco Martens afgerond [16]. Het betrof het 
onderzoek naar het binnenklimaat in monumenten met een museale functie. Er is een relatie 
gelegd tussen het type gebouw, de klimaatinstallatie en het gebruik en de regeling ervan. 
Marco heeft voor dat onderzoek een internetapplicatie gemaakt, die het mogelijk maakt om de 
met commercieel beschikbare apparatuur gemeten binnenklimaatcondities in een gebouw op 
een eenduidige wijze te analyseren (http://www.monumenten.bwk.tue.nl/). Voor dat doel zijn 
bijvoorbeeld grafische weergaven ontwikkeld als de zogenaamde Klimaat Evaluatie Kaart, die 
in een oogopslag inzicht geeft in het binnenklimaat in een ruimte [10].  
Voor een extrapolatie naar de toekomst kan gebruik gemaakt worden van simulatiemodellen 
voor de berekening van het binnenklimaat in gebouwen, zoals HAMBASE, die gekalibreerd 
worden aan de hand van de meetresultaten en waarmee het effect van veranderingen 
ingeschat kan worden [12].  
 
Controle over het binnenklimaat 
Voor de realisatie van een gewenst binnenklimaat in een gebouw met een museum- of 
depotfunctie is er een groot aantal mogelijkheden. Het varieert van niet ingrijpen in het 
bestaande klimaat, het gebruik van passieve middelen, een beperkte klimaatinstallatie zoals 
verwarming of bevochtiging en ontvochtiging, tot bijvoorbeeld volledige luchtbehandeling. 
Uitgangspunt daarbij kan zijn om het binnenklimaat zoveel mogelijk met passieve middelen 
als extra absorptie, luchtdichting, temperatuurverlaging e.d. te beheersen, om de visuele en 
constructieve impact op het gebouw en interieur te minimaliseren. Daarbij is het mogelijk om 
een ruimtelijk onderscheid te maken: het zogenaamde zoneren. Klimaatgevoelige objecten 
kunnen dan bijvoorbeeld in een meer stabiele ruimte van het gebouw geplaatst worden of met 
behulp van microklimaatdozen [13] of vitrines worden afgezonderd van het ruimtelijke klimaat. 
Passieve middelen hebben het voordeel dat ze een energievriendelijker en duurzamer 
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karakter hebben. Bovendien zorgen zij bij uitval niet direct voor een calamiteit, zoals dat 
bijvoorbeeld wel het geval is bij uitval van een all-air systeem. 
Het voert te ver om alle mogelijkheden hier te schetsen. Per situatie moet gekeken worden 
wat er vanuit de waardestelling mogelijk is, hoe het klimaat zich in het gegeven gebouw zal 
gedragen en wat precies de collectierisico’s zijn. De combinatie van deze drie factoren is voor 
iedere situatie anders. Het volstaat om aan te geven dat het zoeken naar dit optimum een 
tijdrovend proces is en het verstandig is deze benodigde tijd in te calculeren bij het opzetten 
van projecten.  
 
 
4. Suggesties voor de casussen 
 
In de twee besproken voorbeelden speelt de controle over de vochthuishouding een 
belangrijke rol in nieuw geïntroduceerde risico’s voor het gebouw. Voor de historische huizen, 
Ons’ Lieve Heer op Solder en Jachthuis St. Hubertus, zijn er nauwelijks tot geen 
mogelijkheden dit risico met behulp van isolatie te reduceren.  
 
 
4.1. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam 
 
De binnenluchtcondities in het gebouw komen goed overeen met wat er verwacht mag 
worden als de ASHRAE als uitgangspunt wordt genomen. Deze condities zijn tot op zekere 
hoogte risicovol voor enkele van de tentoongestelde objecten, zoals gepolychromeerde 
beelden in directe nabijheid van een bevochtiger of radiator en schilderijen aan buitenwanden. 
Het museum heeft al stappen gezet om het risico op condensatie schade aan het gebouw te 
reduceren. Tijdens het stookseizoen is de temperatuur op 17˚C geregeld en is de 
streefwaarde van de bevochtigers terug gebracht naar 40%, met groot succes. 
Het risico op mechanische schade aan objecten vraagt een aanpak op objectniveau. 
Schilderijen zouden beter niet aan koude buitenmuren tentoongesteld moeten worden, of er 
kan met behulp van afstandshouders een kleine luchtspouw tussen wand en object worden 
gerealiseerd. Een alternatief is de achterkant van gevoelige schilderijen met zogenaamde 
achterkantbescherming uit te rusten. Natuurlijk moeten objecten nooit in de directe nabijheid 
van een vocht- en warmtebron worden geplaatst. 
Het museum maakt zich grote zorgen over het comfort van bezoekers tijdens warme zomerse 
dagen. In het kader van de aankomende renovatie ligt het voor de hand om de 
controlemogelijkheden te bestuderen. Gelukkig realiseert de staf van het museum zich dat het 
gebouw ook een verhaal te vertellen heeft en dat klimatisering op geen enkele wijze hieraan 
afbreuk mag doen. Om die reden worden de volgende opties kritisch bestudeerd: 
- Presentatie van gevoelige objecten in microklimaatdozen en als de objecten niet bijdragen 

aan het verhaal van het interieur, deze te presenteren in de nieuwbouw. 
- Alternatieve openingstijden, het museum kan gesloten worden als de temperaturen te veel 

ongemak opleveren. 
- Op warme dagen kunnen bezoekers worden gewaarschuwd. Vorig jaar is ervaring opgedaan 

met plaatsing van ventilatoren en uitdelen van waaiers aan bezoekers voor (individuele) 
ventilatie. 

- Het aanpassen van de ventilatie. 
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4.2. Jachthuis St. Hubertus te Hoenderloo 
 
Een alternatieve methode van verwarmen, waarbij er voor collectiebehoud gunstigere 
binnenluchtcondities optreden, is het zogenaamde hygrostatisch geregeld stoken [14]. Hierbij 
wordt de c.v.-ketel aangestuurd door een vrij programmeerbare regelaar. De inputsignalen 
van de c.v.-regelaar zijn ruimtetemperatuur en relatieve vochtigheid van de ruimtelucht. Het 
principe van hygrostatisch geregeld stoken komt er op neer dat er gestookt wordt indien de 
RV in de ruimte te hoog is. De verhoging in ruimtetemperatuur zal een daling van de RV tot 
gevolg hebben. Indien de RV in de ruimte te laag is, zal de regelaar de verwarmingsinstallatie 
niet inschakelen. Hierdoor wordt de ruimte niet verwarmd, waardoor de RV ook niet meer zal 
dalen ten gevolge van het stookgedrag.  
In deze regeling zijn een onder- en bovengrens voor de temperatuur instelbaar, net als de 
gewenste bandbreedte voor de RV.  
Bovendien kan de regelaar nog uitgerust worden met een aantal additionele functies, zoals 
een omschakeling op comfortregeling indien er thermisch comfort gewenst is. Hierbij wordt de 
ruimte geleidelijk opgestookt met een instelbaar aantal K per uur, tot de gewenste 
temperatuur, met eventuele nachtverlaging. 
Een nadeel van deze hygrostatische regeling is dat er lage temperaturen op kunnen treden 
indien de RV in de ruimte onder de ingestelde ondergrens ligt. Deze regeling is dan ook met 
name geschikt voor vertrekken waar geen thermisch comfort gewenst is. 
 
 
5. Conclusies en aanbevelingen 
 
De vraag waarmee deze tekst aanving was: Wat is eigenlijk een verantwoord binnenklimaat? 
Naar aanleiding van verschillende praktijkervaringen, waarvan er hier slechts een zeer 
beperkt aantal is gepresenteerd en een analyse van de internationale ontwikkelingen op het 
gebied van klimaatonderzoek moet het antwoord op deze vraag ons inziens luiden: het is een 
binnenklimaat dat tot stand is gekomen na raadpleging van experts en uiteindelijk recht doet 
aan gebouw en collectie en daarvan de meeste waarde behoudt voor ons nageslacht. 
Het klimatiseren van historische gebouwen met een museale functie is geen eenvoudige 
aangelegenheid. De ervaring leert dat het eenvoudigweg toepassen van één streefwaarde 
voor het gehele gebouw niet alleen onmogelijk is, maar juist grote risico’s voor het gebouw 
oplevert en nieuwe risico’s introduceert. Hier moet nog aan toegevoegd worden dat de 
(energie)kosten om een strikt klimaat te handhaven in een ongeïsoleerd, lek gebouw 
onacceptabel hoog zijn. Alternatieven om zeer waardevolle en kwetsbare objecten lokaal te 
beschermen in een klimaat dat ruimtelijk nooit gerealiseerd kan worden zijn ruimschoots voor 
handen.  
Vaak zullen in een complexe situatie van een belangrijke roerende collectie in een belangrijk 
monument de beste omgevingscondities rondom het object worden gehandhaafd door het 
object ruimtelijk af te zonderen. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de wijze waarop 
bezoekers de historische binnenruimte zullen beleven. Toekomstig onderzoek zou zich juist 
op dit gebied kunnen richten zodat de noodzaak voor volledige ruimtelijke klimatisering verder 
afneemt. 
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 gedelegeerd bouwheer:  AG Vespa, Antwerpen, B 
 opdrachthouder:  TV Beyer Blinder Belle – Arcade 

o restauratiearchitect:  Beyer Blinder Belle, NY, NY, USA 
o uitvoerend architect:  8 office architects, Kontich, B 
o stabiliteit: Arcade, Kontich, B 
o technieken: Arcade, Kontich, B 
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- Christophe Gaeta, B 
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o Akoestiek - Daidalos, Leuven, B 
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 subsidiërende overheid Vlaamse Overheid 
- Onroerend Erfgoed 
- Toerisme Vlaanderen  

 private partner CMB, Antwerpen, B 
 fase 1: funderingswerken: opgeleverd 15/04/2011: 1.629.172,69€ 

aannemingen Van Wellen, Kapellen, B 
 fase 2: restauratiewerken: opgeleverd 22/02/2013: 5.616.018,31€ 

aannemingen Strabag, Antwerpen, B 
 fase 3: museum inrichting: opgeleverd 21/09/2013 

museuminrichting Bruns bv, Bergeijk, NL 
 uitvoering: 2010 – 2013. 
 
 
1. Situering en historiek 
 
In de 19de eeuw groeide de haven van Antwerpen uit tot één van Europa’s bekendste 
emigratiehavens. Gesitueerd op de rechteroever van de Schelde, dewelke naar de 
Noordzee leidt, is de haven van Antwerpen tegenwoordig de derde grootste in Europa, na 
Rotterdam en Hamburg. Tussen 1873 en 1935 vervoerde de Red Star Line rederij ongeveer 
drie miljoen mensen van Antwerpen naar Amerika en Canada. Meer dan twee miljoen onder 
hen kwamen aan in Ellis Island, NY. 
Op het einde van de 19de eeuw bloeide de import-export en de lokale industrie in 
Antwerpen en de stad onderging een enorme economische uitbreiding. De aanleg van de 
spoorlijn ’Ijzeren Rijn’ tussen 1868 en 1879 verbond Antwerpen met het binnenland van 
Duitsland en het Europese hinterland. Zo was de Antwerpse haven in feite verbonden met 
de hele wereld. Emigranten kwamen uit Oostenrijk, Duitsland, Rusland, Polen, Italië, 
Engeland en de rest van Europa om verder per schip naar Noord Amerika te reizen. De 
passagiers die de hygiënische emigratiecontroles doorstonden, konden inschepen voor de 
oversteek naar de Nieuwe Wereld. Zij die werden afgewezen mengden zich, vaak berooid, 
in de lokale bevolking. 
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2. De Red Star Line rederij 
 
De Red Star Line, gesticht in Antwerpen in 1872, was de bekendste vervoerder van 
Europese migranten naar de Verenigde Staten. De gelukkigen onder hen reisden in eerste 
en tweede klasse op luxueuze zeeschepen. In 1902 werd J. Pierpont Morgan de nieuwe 
eigenaar van de RSL; tegen 1906 was de RSL de derde meest succesvolle Europese 
scheepvaartlijn. De migratiestroom nam enorm toe en er werden extra schepen ingezet. 
Tegen 1908 bood de RSL wekelijkse oversteken aan naar New York, Philadelphia en 
Boston, en twee keer per week naar Baltimore. In 1911 vervoerde de RSL 83.000 
passagiers, waarvan 57.000 reisden in de goedkoopste klasse. Door de dreiging van de 
oorlog, nam de emigratiestroom nog meer toe en in 1913 werden nog meer schepen 
ingelegd. 
Passagiers van de eerste en tweede klasse schreven zich in in de RSL kantoren in de stad 
(Kammenstraat), vanwaar ze rechtstreeks naar de schepen gingen. Enkel de passagiers van 
de derde klasse, allemaal arme emigranten, moesten de gezondheids- en administratieve 
inspecties ondergaan in de RSL gebouwen op de hoek van de Rijnkaai en 
Montevideostraat. Aanpassingen van de immigratiewetten van de Verenigde Staten 
beïnvloedden de procedures in de vertrekhavens drastisch, zo ook in Antwerpen. Waar voor 
de eeuwwisseling de emigranten pas werden afgewezen bij aankomst in Ellis Island, begon 
de Red Star Line na de eeuwwisseling zijn passagiers te controleren vóór het vertrek. Zo 
werd een eventuele terugreis op kosten van de rederij vermeden. 
Eenmaal ze waren gecontroleerd en ze de toelating hadden gekregen om te emigreren, 
kwamen de derde klasse passagiers met enkel hun handbagage terug naar het 
stadscentrum van Antwerpen en verbleven ze in de zogenaamde 'quarantaine' hotels tot hun 
vertrek. De rest van de bagage bleef achter op de Rijnkaai om gedesinfecteerd te worden. 
 

 
Fig. 1: Beeld “de belgenland” collectie museum red star line 

 
 
3. Geschiedenis van de RSL gebouwen 
 
Door de snelle groei was er nood aan geschikte accommodatie voor de controles en de 
desinfectie want steeds toenemende massa’s mensen werden gedwongen de medische 
controle in de buitenlucht te ondergaan en dit het hele jaar door. Gedurende een periode 
van ongeveer twintig jaar ontwikkelde zich een complex van drie gebouwen, nu 
chronologisch RSL 1, RSL 2 en RSL 3 genoemd, waarin de controles plaatsvonden. 
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Fig. 2: Inplantingsplan: TV Beyer Blinder Belle – Arcade 

 

 
Fig. 3: Gebouwencomplex Red Star Line, 1923, Vrienden van de Red Star Line, Antwerpen, 
(vlnr: RSL 3, RSL 1 op de hoek, en gedeelte van RSL2) 
 
 
3.1. Gebouw RSL 1 
 
RSL 1, gesitueerd op de hoek van de Rijnkaai en de Montevideostraat, is het oudste 
gebouw van de drie. Het werd gebouwd rond 1894 en werd in gebruik genomen in 1897. 
Aan de hand van oude foto's en tekeningen kan men vaststellen dat de westgevel 
oorspronkelijk was ingedeeld in zeven traveeën gescheiden door uitstekende bakstenen 
kolommen en met aan elke kolom een decoratief vormgegeven, ijzeren trekanker. De 
trekankers zijn verbonden met de Polonceau spanten uit de dakstructuur. Het zadeldak was 
bedekt met geprofileerde metaalplaten en een fijne lichtstraat op de nok.  
 
 
3.2. Gebouw RSL 2 
 
De stad Antwerpen liet het gebouw RSL 2 optrekken tussen 1911 en 1913. Binnenin was 
het één open ruimte, met uitzondering van een kleine portiersruimte aan de ingang. RSL 2 
was een douanegebouw dat werd gebruikt om goederen en bagage te stockeren die werden 
vervoerd op de RSL schepen. Het gebouw heeft een aantrekkelijke gevel met grote 
gewelfde raam- en deuropeningen, kalkstenen decoraties en een houten kroonlijst. 
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3.3. Gebouw RSL 3 
 
In 1921 werden plannen getekend voor de bouw van een groot, twee verdiepingen tellend 
gebouw, uitsluitend voor de administratieve en medische controles. Het ontwerp was van de 
Antwerpse architect Jan Jacobs. Het gebouw RSL 3 heeft meteen een heel andere 
constructie dan de twee eerste gebouwen. Er werd gebruik gemaakt van een betonnen 
constructie op funderingspalen (pieux Franki) en van stalen ramen.  
De gevel en de binnenruimtes van RSL 1 werden aangepast bij de bouw van RSL 3. Nieuwe 
deuropeningen werden gecreëerd en oorspronkelijke raamopeningen werden opgevuld met 
baksteen. Een schoorsteen werd toegevoegd, wat een opvallend vertikaal element in het 
geheel werd.  
 
 
3.4. Het gebouwcomplex – dd 1921 – referentieperiode voor restauratie 
 
Vanaf 1921 tot 1934 kwamen de emigranten toe in RSL 1 waar ze hun bagage achterlieten. 
De bagage werd gedesinfecteerd in grote drukvaten die aan de noordelijke zijde van het 
gebouw stonden en werd vervolgens via een passerelle terug naar een ruimte gebracht in 
het midden van RSL 1. Van daaruit werd de bagage rechtstreeks naar het schip gebracht of 
werd deze opgeslagen in het naastliggende douanegebouw RSL 2.  
 

 
Fig. 4: Landverhuizers in de hoek van RSL 1, 1926, vrienden van de red star line, 
Antwerpen 
 
 
Nadat de bagage was afgegeven kwamen de passagiers via aparte doorgangen voor 
mannen en vrouwen terecht in RSL 3, daar waren twee gescheiden circuits voorzien voor de 
controles van de passagiers.  
Het hygiënische circuit bevond zich op het gelijkvloers met aparte douches en 
wasgelegenheden voor mannen en vrouwen die gewassen en gedesinfecteerd moesten 
worden. In het 'selectiecircuit' op de eerste verdieping ondergingen de emigranten een 
medische en administratieve controle om toelating te verkrijgen in te schepen. Deze 
verdieping bestond uit drie grote ruimtes rond een centrale vide, dewelke natuurlijk licht 
bracht op het gelijkvloers. De emigranten gingen naar boven via een wenteltrap en kwamen 
in een wachtruimte die uitgaf op de Rijnkaai. Vervolgens ging men via een lichte 
scheidingswand naar een kleinere wachtruimte waar men in rijen wachtte op de medische 
controle. Na deze controle werd een administratieve controle gehouden door de immigratie 
ambtenaren. De passagiers konden tenslotte rechtstreeks naar buiten via de trap aan de 
noordelijke kant van het gebouw.  
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De RSL gebouwen sloten hun deuren in 1934 na een periode van teloorgang. In 1937 
werden de gebouwen eigendom van de stad en stonden ze leeg tijdens de WOII periode. Na 
de tweede WO werden de gebouwen gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals een 
vakbondsruimte voor de dokwerkers, een herstelplaats voor vrachtwagens, een winkel voor 
boten en een opslagplaats en verdeelpunt voor kleren. Sinds 2000 stonden ze opnieuw 
leeg. 
 
 
3.5. Toestand voor restauratie 
 
Het complex bestond uit drie functionele gebouwen. Ze werden allen geconcipieerd als een 
enveloppe voor een wijzigende invulling. De architectuur was functioneel met een beperkte 
decoratie en de gebruikte bouwmethodes, voor elke gebouw afzonderlijk, typerend voor de 
bouwperiode. 
Het gebouw RSL 1 heeft als belangrijke elementen: de polonceauspanten, de smeedijzeren 
ankers en de restanten van de desinfectieinstallaties. Het was voor de restauratie in zeer 
slechte staat. Er was vooral veel zout- en vochtschade. 
 

 
Fig. 5: Exterieur RSL 1, 2008, 8 office architects 

 

 
Fig. 6: Interieur RSL 1, 2006, 8 office architects 

 
 
Het gebouw RSL 2 werd gebouwd als een houten skeletstructuur die met metselwerk werd 
ingevuld. De toestand voor restauratie was beter dan deze in RSL 1, de houten structuur 



- 6 - 
 

was echter op een heel aantal plaatsen aangetast. Het gebouw heeft een interessant 
funderingssysteem: de houten kolommen staan op grote blokken blauwe hardsteen met 
eronder metselwerkmassieven.  
 

 
Fig. 7: Exterieur RSL1 en RSL 2, 2008, 8 office architects 

 

 
Fig. 8: Interieur RSL 2, 2006, 8 office architects 
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Het gebouw RSL 3 ten slotte was bouwkundig in een redelijke staat. De structuur behoefde 
geen noemenswaardige herstelling. Er waren nog restanten van het originele houten 
binnenschrijnwerk. Het stalen buitenschrijnwerk was door een slechte detaillering echter op 
vele plaatsen weggeroest. 
 

 
Fig. 9: Exterieur RSL 3, 2006, 8 office architects 

 

 
Fig. 10: Interieur RSL 3, 2006, 8 office architects 

 
 
4. Betekenis van de plek 
 
Het hele emigratieproces en de oversteek naar Amerika was er één vol hoop en angst en 
was dikwijls een verschrikkelijke beproeving. De mensen die emigreerden via de RSL 
gebouwen op de Rijnkaai waren afkomstig van over heel Europa. Zij waren verschillend van 
oorsprong en cultuur en hadden geen enkele gemeenschappelijke geschiedenis. Ze 
kwamen samen in deze gebouwen om vervolgens afgewezen of toegelaten te worden. Om 
vervolgens achter te blijven of in te schepen naar een vreemd land en een nieuw leven. 
Deze plek was voor miljoenen mensen het kantelpunt in hun leven, in hun 
familiegeschiedenis, …  
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5. Herbestemming 
 
Wie kende deze geschiedenis eigenlijk nog op het einde van de 20ste eeuw? Niemand, of 
toch bijna niemand, … Het is maar door een enkeling, zoals Robert Vervoort, een 
gepensioneerd havenarbeider, die alles verzamelde over de Red Star Line, dat het verhaal 
stilaan terug onder de aandacht kwam. In 2000 pikte de overheid het signaal op en werd 
een herbestemmingsproject opgestart. De gebouwen, die op zich geen uitzonderlijke waarde 
hadden, waren de enige nog resterende getuige van een buitengewoon betekenisvolle plek. 
Het geheel werd beschermd om historische redenen. Het beschermingsbesluit zegt:  

“Het gehele complex fungeerde op het einde van de 19de en het begin van de 
20ste eeuw als één van de belangrijkste vertrekpunten van de grote 
emigratiebeweging van Europa naar Amerika. De huidige gebouwen zijn de 
enige nog resterende materiële getuigen van deze beweging die zowel voor de 
sociale geschiedenis van Europa als voor Amerika van buitengewoon belang is 
geweest” 

Eigenlijk was de herbestemming van de gebouwen tot museum een vrij van zelfsprekende 
oefening. De gebouwen zijn een tastbare getuige van de geschiedenis van de plek. In 
vergelijking met vele andere herbestemmingsprojecten kunnen de gebouwen hier dan ook 
een directe en actieve rol spelen in de nieuwe functie. Daarnaast zijn de gebouwen 
gesitueerd op een plek in de stad waar volop wordt ingezet op stadsvernieuwing. Maar ook 
buiten de stad heeft het project aantrekking. Vele Amerikaanse toeristen willen maar wat 
graag de plaats bezoeken waar hun ouders of grootouders vertrokken op weg naar een 
nieuw leven in Amerika. Het project is dus maatschappelijk ingebed op alle schaalniveaus 
en heeft bouwkundige relevantie door zijn originele en typerende elementen. 
 
 
6. Uitwerking 
 
RSL 1 en RSL 3 zijn de meest betekenisvolle gebouwen van het complex omdat het 
beslissend gedeelte van het hele emigratieproces hier plaatsvond. RSL 2 is minder 
betekenisvol omdat hier geen passagiers kwamen. Bij de zonering van het nieuwe museum 
werd hiermee rekening gehouden. RSL 2 werd de plaats waar momenteel de bezoekers 
binnenkomen en waar mogelijkheid is om lezingen te geven of recepties te organiseren. 
RSL 1 en RSL 3 daarentegen bevatten het echte museale parcours. RSL 1 is de ruimte 
waarin de bezoeker een algemene introductie krijgt, hier is nog geen plaats voor 
waardevolle stukken aangezien dit niet combineerbaar is met de bouwfysische toestand van 
het gebouw. RSL 3 is wel aangepast naar een museumklimaat met een vaste temperatuur 
en vast luchtvochtigheidsbereik. Het gebouw werd hiervoor – na grondige studie – 
geïsoleerd. 
Bij het begin van het project was het meteen duidelijk dat het museum een band moest 
hebben met het water. In de eerste ontwerpen was dit uitgewerkt als een brug over de rijweg 
tot op de kaaien. Later evolueerde dit tot een toren van waarop de bezoeker kan mijmeren 
op het einde van de rondgang en kan uitkijken over de plek waar de stoomboten lagen 
aangemeerd. Aan de andere kant heeft men een zicht op de stad waar men het traject dat 
de migranten volgden van het station naar de kaai kan zien.  
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Fig. 11: Afgewerkte toestand 2013, beelden Bart Gosselin, AG Vespa 

 
 
7. Specifieke restauratie ingrepen 
 
7.1. Binnenklimaat 
 
Al snel bleek dat enkel het gebouw RSL 3 geschikt was om te kunnen voldoen aan de 
klimatologische voorwaarden die gesteld werden aan het nieuwe gebruik als museum met 
fragile tentoonstellingsstukken. Hiervoor werd het gebouw, na grondig onderzoek, aan de 
binnenzijde geïsoleerd. Deze ingreep was mede mogelijk door de aanwezigheid van een 
luchtbehandelingsinstallatie die naast de temperatuur ook de relatieve vochtigheid kan 
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sturen. In lijn met de isolatie werden ook nieuwe thermische onderbroken (en 
brandwerende) achterzetramen geplaatst met een oppervlak zo groot als de volledige 
gevelopening. In het gevelvlak konden we op die manier fijn gedetailleerd stalen schrijnwerk 
aanbrengen naar origineel model en met de originele martelé beglazing. Bijkomend voordeel 
van de ontdubbelde ramen was dat in de tussenruimte op de westgevel een zonnewering 
kon aangebracht worden. Door de positionering tussen de twee ramen was er geen 
windbelasting op de zonnewering mogelijk. Op die manier kan zelfs onder windlast de zon 
worden buiten gehouden. 
 

 
Fig. 12: RSL 3, 1926, vrienden van de red star line, Antwerpen, 8 office architects  
 
 
7.2. Tastbaarheid van originele structuur 
 
Doorheen de restauratie van de drie gebouwen is steeds de keuze gemaakt de originele 
structuur te blijven tonen. In RSL 1 en RSL 2 is dit voornamelijk de dakstructuur. In beide 
gevallen werd er een nieuwe dragende structuur over de bestaande gebouwd. Op deze 
manier krijg je, van onder naar boven, het originele polonceau (RSL 1) of houten (RSL2) 
spant, een geperforeerde en geprofileerde staalplaat, akoestische en thermische isolatie 
tussen de nieuwe draagstructuur en tenslotte een geprofileerde alu-zink plaat als 
waterdichte afwerking aan de buitenkant. Op deze manier verkregen we zowel langs binnen 
als langs buiten het originele aspect, werd het grote dakoppervlak thermisch goed 
geïsoleerd, konden we waar nodig akoestische maatregelen nemen en kregen we de 
mogelijkheid een draagstructuur te creëren voor de nieuwe lichtstraten.  
De polonceau spanten die verbonden zijn met in het metselwerk ingewerkte stalen 
kolommen werden kathodisch beschermd. Op die manier is er een duurzame bescherming 
tegen roestvorming. 
Omdat het behoud en de leesbaarheid van de structuur zo belangrijk was, werden de 
technische installaties zo veel mogelijk uit de ruimtes geweerd. De tracés van de 
luchtbehandelingskanalen lopen voor de ruimtes op het gelijkvloers onder de vloerplaat en 
voor de eerste verdieping (RSL3) in het dakpakket van het groendak. Voor de plaatsing van 
de luchtgroepen werd een nieuwe kelder gemaakt onder het bestaande RSL 2 gebouw. 
Eerst werd onder de contour van het gebouw een groutpalen wand aangebracht onder de 
bestaande metselwerkfundering. Daarna werd de ingesloten grond, die overigens erg 
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vervuild was, uitgegraven en verwijderd en kon er een nieuwe waterdichte betonnen kuip 
gemaakt worden. Naast de technische ruimte kwamen in de kelder de sanitaire ruimtes, 
vestiaire en personeelsruimtes. De nieuwe vloerplaat bovenop de kelder werd afgewerkt met 
gezaagde kasseien, een geslaagd compromis tussen het originele aspect van de brute 
kasseivloer en de praktische bruikbaarheid als polyvalente ruimte. 
 

 
 

 
 

 
Fig. 13: Beelden (vbno) vrienden van de red star line, 8 office architects, AG Vespa 
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Fig. 14: Beelden (vbno) vrienden van de red star line, 8 office architects, Bart Huysmans – 
stad Antwerpen 
  



- 13 - 
 

 
 

 
 

 
Fig. 15: Beelden (vbno) vrienden van de red star line, 8 office architects, Bart Huysmans – 
stad Antwerpen 
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Fig. 16: Beelden (vbno) vrienden van de red star line, 8 office architects, Bart Huysmans – 
stad Antwerpen 
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Fig. 17: Beelden (vbno) vrienden van de red star line, 2 x  Bart Huysmans – stad Antwerpen
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Fig. 18: Beelden (vbno) vrienden van de red star line, 2 x  Bart Huysmans – stad Antwerpen 
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De WTA stelt zich voor 

 
Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 

Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 
 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het 
zwaartepunt van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar 
renovatie en onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel 
eigen conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA beijvert zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden 
als objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van 
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle 
leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 
  



 

 
 
In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring 
van de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact 
opnemen. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van: €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf: €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
E  info@wta-nl-vl.org 
Internet: www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a KU Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken  
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
T  +32 (0)16 32 16 54 
F  +32 (0)16 32 19 76 
E  Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
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Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 
1 Stad beeld 1992  

2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  

3 Restaureren & Conserveren 1994  

4 Kleur bekennen 1994  

5 Hout 1996  

6 Gevelreinigen 1996  

7 Kalk 1997 90-76132-01-1 

8 Metaal 1997 90-76132-02-1 

9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 

10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 

11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 

12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 

13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 

14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 

15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 

16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 

17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 

18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a Zouten in natuursteen- en baksteenmetselwerk 
2003 90-76132-14-3 

19b Surface and structural consolidation of masonry 

20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 

21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 

22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 
Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten 
(Hoe) is het mogelijk? 

2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 

25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 

25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 
Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 

2006 90-76132-20-8 

27 
Restauratie en onderhoud van monumentale 
gebouwen 

2006
10: 90-76132-21-6  

13: 978-90-76132-21-1 

28 
Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 

2007 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 978-90-79216-01-7 

30 Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen) 2008 978-90-79216-02-4 

31 Beton behouden – theorie in de praktijk gezet 2008 978-90-79216-03-1 

32 
Ondergrondse Monumenten: Zichtbaar - 
Onzichtbaar 2009 978-90-79216-04-8 

33 Interventies en hun consequenties 2009 978-90-79216-05-5 

34 Effect of Climate Change on Built Heritage 2010 978-3-937066-18-9 

35 Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed? 2010 978-90-79216-06-2 

36 
Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen 
(Instortingsgevaar?) 

2011 978-90-79216-07-9 



 

37 Jonge monumenten voor de huidige samenleving 2011 978-90-79216-00-0 

38 
Historische vensters: typologie, duurzaamheid, 
antiek glas, ramen, kozijnen 

2012 978-90-79216-08-6 

39 Natuursteen natuurlijk!? 2012 978-90-79216-09-3 

40 Wand en plafondschilderingen 2013 978-90-79216-10-9 

41 
Bouwmaterialen en constructietechnieken in het 
Interbellum 

2013 978-90-79216-11-6 

42 
Van Balie tot cachot, herbestemming van 
gebouwen 

2014 978-90-79216-12-3 

 
1-19: niet meer beschikbaar 
Vanaf 20: zie website www.wta-nl-vl.org 
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