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VOORWOORD 
 
 
Parijs, 15 april 2019, op die dag houdt de wereld zijn adem in.  Het onvoorstelbare is 
aan het gebeuren, de Notre Dame staat in brand.  Er wordt gevreesd voor 
onherstelbare schade tot zelfs de volledige verwoesting van het monument.  De dagen 
nadien wordt de schade opgemeten.  De monumentale dakstructuur is volledig 
verdwenen evenals de vieringspits, in de 19e eeuw toegevoegd door Viollet-le-Duc.  
Gelukkig vielen er geen slachtoffers en konden de torens, het orgel en de meeste 
kunstschatten gevrijwaard blijven.  De onderbouw was zwaar beschadigd, maar stond 
gelukkig nog overeind.  De dagen erna wordt een ongeziene som geld bij elkaar 
gebracht voor de wederopbouw… 
 
Dit dramatische voorval toont het grote belang van brandveiligheid in historische 
monumenten aan.  Zowel goede preventieve beveiligingsmaatregelen als adequate 
blusprocedures en interventieplannen zijn voor het historisch en cultureel erfgoed 
onontbeerlijk.  Alle actoren in de erfgoedsector moeten zich terdege bewust zijn van 
de mogelijke risico’s en hiervoor bereid zijn de nodige maatregelen, voorzieningen en 
budgetten neer te leggen. 
 
Deze WTA-Nederland-Vlaanderen studiedag behandelt uitvoerig dit thema.  
Brandveiligheid in historische gebouwen wordt belicht in al zijn facetten.  Er zal 
nagegaan worden welke lessen kunnen getrokken worden uit de ramp in de Notre 
Dame.  Tevens zal de problematiek vanuit een theoretisch standpunt benaderd 
worden waarbij nagegaan wordt of en hoe de huidige normen kunnen toegepast 
worden en dit specifiek voor het historisch erfgoed.  Verder zullen er bijdragen zijn die 
de aanpak van de overheid en de visie van de brandweer weergeven.  Er wordt ook 
aandacht besteed aan de gebruikers van het gebouw en welke maatregelen kunnen 
genomen worden ter vrijwaring van het gebouw zelf en de aanwezige kunstschatten.  
Tot slot worden enkele cases van brandschade en de heropbouw na brand besproken. 
 
Door samen bewust te zijn van de risico’s bij brand en een goede brandbeveiliging 
onlosmakelijk te verbinden met een restauratieproject, kunnen rampen zoals de Notre 
Dame in de toekomst hopelijk vermeden worden. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om de studiedag te laten doorgaan op vrijdag 3 
april 2020, maar door de wereldwijde Corona pandemie was dit helaas niet mogelijk.  
Na een aantal keren uitstel zijn wij heel blij en verheugd dat de studiedag uiteindelijk 
toch kan doorgaan op vrijdag 8 oktober 2021.  Als locatie werd gekozen voor de 
prachtige site van het Predikherenklooster in Mechelen. 
 
 
 
 
 
Kris Brosens 
Oktober 2021 
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A POSITIVE APPROACH TO THE NOTRE DAME FIRE: LEARNING AND 
KNOWLEDGE FROM A DISASTER 

 
Pascal Liévaux 

French Ministry of Culture, Paris 
 
Presented by:  

Aline Magnien 
Conservateur général du Patrimoine 

Directrice du Laboratoire de Recherche des Monuments historiques 
Champs-sur-Marne 

 
 
Could the fire that destroyed the roof of Notre-Dame on the 15th of April 2019 have been 
avoided (Fig. 1)? The police investigation - the results of which are still awaited -, will perhaps 
provide an answer, or, hopefully at least, determine the possible deficiencies that led to this 
catastrophe. Like all cathedrals in France, the building benefited from an intervention plan 
concerted with the fire brigade, which enabled the firefighters to intervene efficiently, thus 
avoiding the building being totally destroyed by flames and its resulting ruin.  
 

 
Figure 1: Notre-Dame-de-Paris © Hubert Hitier / AFP, 2019 

 
 
The courage and self-sacrifice of the firefighters, who risked their lives to insure that the North 
Tower, towards which the wind was pushing the flames, was not engulfed in the blaze, must 
be commended. The collapse of this essential element of the architectural structure would 
have had serious consequences on the stability of the whole cathedral. 
Very quickly, while the upper parts of the building were in flames, the national and regional 
staff of the Ministry of Culture rallied to evacuate and immediately put into safety the numerous 
works of art and relics kept in the building, none of which were damaged (Fig. 2). 
At least this disaster has had the merit of prompting all those who are responsible for 
monuments in France to review and strengthen their safeguarding plans, not only regarding 
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fire-risk but also water-risk, storms and other natural disasters. Fire will always be a looming 
threat to our monuments; we must anticipate it as best as possible. We know that when works 
are underway, buildings become more vulnerable, as recent precedents attest, such as the 
fires at the Hotel Lambert in July 2013, where a short circuit destroyed part of the attic in which 
a rare example of a seventeenth-century bathroom was located and at the basilica of Nantes 
in June 2015 (Fig. 3), not to mention international examples such as the recent destruction by 
fire of the National Library of Brazil in September 2018, an inestimable loss for the country’s 
national heritage and for humanity (Fig. 4).  
 

 
Figure 2: Notre-Dame, First visit after the fire © Ministère de la Culture, 2019 

 
 

 
Figure 3: Nantes, Saint-Donatien © Ministère de la Culture, 2015 
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Figure 4: National Museum of Brazil © Theconversation.com, 2018 

 
 
One can say that there has been a Notre-Dame effect in France which has led all those 
responsible for sites and monuments to review their prevention plans. I do believe, that this 
disaster, which received a huge amount of media coverage, has also led other countries to do 
the same. For example, in Switzerland, the canton of Vaud, which year after year was 
postponing the investment needed to improve the fire plan for the cathedral of Lausanne, - 
which shares with Notre-Dame the fact that it was restored by Eugène Viollet-le-Duc -, 
immediately rushed to release the necessary funds. 
More broadly, risk prevention and management is now an essential heritage theme: human 
factor related risks, whether involuntary, such as most fires are, or voluntary, notably those 
linked to cultural terrorism, which attacks the symbols of a country or a culture; but also natural 
risks amplified by climate change, rising water levels, accelerated soil erosion, and previously 
unknown temperature variations. In France, following the trauma of Notre-Dame, the Ministry 
of Culture has more than ever put this subject at the heart of its reflections and its action. In 
Ireland, ministries in charge of culture and the environment have worked together to draw up 
an action plan for the safeguarding of archaeological and monumental heritage in the face of 
climate change, and we know that the Scandinavian countries are particularly concerned about 
the repercussions of the degradation of environmental conditions on their cultural and natural 
heritage. 
At the European level, the Joint programming initiative for cultural heritage (JPI CH) has made 
the relationship between cultural heritage and the environment one of the five axes of its new 
research and innovation strategy programme to be launched in Brussels in 2020. The JPI CH 
has also joined forces with the JPI Climate to carry out joint research on this topic. Similarly, 
the European Commission has declared the climate issue a priority, and is preparing to launch 
targeted calls for research projects under the Horizon Europe programme. 
In the days following the fire, many researchers spontaneously wanted to put their skills and 
expertise at the service of Notre-Dame: submission of research projects to the National Centre 
for Scientific Research (CNRS), large research infrastructures immediately making their skills 
and instrumentation available, creation of the “Association of Scientists at the Service of the 
Restoration of Notre-Dame de Paris”, which quickly brought together more than 250 
researchers, art historians, historians, archaeologists, anthropologists, computer scientists, 
sociologists, paleoanthropologists, physicists, chemists, etc. These highly commendable 
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initiatives all attested of the commitment of the French and European research community to 
the service of this emblematic monument. 
At the same time, some people expressed their concern about the way in which the old, 
damaged or preserved materials would be treated, both during the securing work and, 
subsequently, during restoration. As a result, there were many messages on internet and in 
the media about the need to preserve, sort, make an inventory and store materials, and to 
allow researchers rapid access to the site. The procedures inspired by those set up for 
archaeological sites and implemented by the Ministry of Culture for the sorting, location and 
storage of materials, that constitute invaluable archives for the knowledge of the monument, 
have greatly contributed to reassuring the scientific community, at least on the first point 
(Fig. 5). 
 

 
Figure 5: Notre-Dame-de-Paris, the sorting of materials © Ministère de la Culture 

 
 
It soon became apparent that, while the initiatives launched by researchers from all disciplines 
wishing to make their contribution to understanding how Notre-Dame works and to its 
restoration could be of the greatest interest, and no doubt in many cases of invaluable help, 
they nevertheless have to be coordinated. In order to accompany this momentum and to 
organize the vast research activity that lies ahead, the CNRS and the Ministry of Culture, who 
have a common research framework agreement since 1992, set up a “Task Force” to 
coordinate the scientific work that will be carried out during the restoration period and beyond. 
This team is composed of four people: Martine Regert (a chemist at the interface of chemistry 
and archeology) and Philippe Dillmann (physicist, specialist in ancient metals) for the CNRS, 
and Aline Magnien (director of the Historic Monuments research laboratory) and I for the 
Ministry of Culture/DGP. It meets every month in the presence of representatives of the team 
in charge of the restoration of the monument, in order to ensure good coordination between 
the scientific and the restoration work. 
The first work of the Task Force was to draw up an inventory of the knowledge and skills that 
could be mobilized. A questionnaire was sent out to research laboratories and, based on this 
mapping, thematic working groups were set up, bringing together researchers from the CNRS, 
the Ministry of Culture and French universities, as well as foreign researchers. There are 
currently eight such groups, each one working in a spirit of openness and interdisciplinarity: 
Wood, Stone (and mortar), Metal, Civil Engineering and Structural Design, Glass, Acoustics, 
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Anthropology/Heritage Emotions, Digital data. As an example, the latter comprises some 
twenty scientists working on the construction of a "digital ecosystem", which will be a key tool 
for the scientific study and restoration of the cathedral, gradually integrating data, information 
and knowledge from various diverse sources. This tool will serve both researchers and 
professionals involved in the restoration of the cathedral. More broadly, the work currently 
being carried out on the site by the laboratories and archeologist of the Ministry of Culture, 
supported by certain researchers belonging in particular to the Stone, Engineering and 
structural design, and Digital groups, is particularly useful to the architects in this diagnostic 
phase (Fig. 6). 
 

 
Figure 6: Notre-Dame-de-Paris, robot removal at the crossing of the transept © Ministère de 
la Culture 2019 
 
 
A first wave of medium and long term projects drawn up by the working groups was evaluated 
for funding  at the beginning of 2020. Without claiming to be exhaustive, as they are numerous, 
here are a few examples. 
For the researchers of the Wood Group, the availability of important remains of the roof 
structure is an opportunity to look at the geographical origin of the timber used during the 
various phases of the construction of the cathedral, but also to gather data on the climate at 
the time when the trees were felled, which are essential for understanding the dynamics of 
climate change over the long term. Another group of researchers is more particularly interested 
in the construction methods of the wooden structure, in particular the mechanical 
consequences of the use, in the Middle Ages, of simply squared green timber. The results of 
this research will be useful for the restoration work if the option of rebuilding the structure 
identically is chosen. 
This will be supplemented by a project of the Civil Engineering and Structural Design Group 
which is looking at the kinetics of the deformation over time of wooden framework, in order to 
propose a method for evaluating the evolution of the performance and safety of other historical 
timber roof framing. 
The Metal Group has undertaken the characterization of the lead used for the roofing of Notre-
Dame, in order to measure objectively its contribution to the current and past pollution of the 
Parisian environment and to defuse certain current controversies. The result of the analysis 
could lead to the banning of this material in the restoration of the very many monuments that 
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contain it. Another team of researchers is carrying out an interdisciplinary study on lead, its 
origins and supply, its recycling, its shaping techniques and the transfer of this expertise.  
In the field of human and social sciences, we can mention the research work launched on the 
analysis and interpretation of the large-scale heritage emotion caused by the fire. A team of 
anthropologists has made the restoration site its field of study, collecting the testimonies of all 
those who, in one capacity or another, are involved in the restoration. 
Altogether, this scientific project brings together some thirty laboratories and a hundred or so 
researchers in all fields of science. In permanent contact with the restoration team so to meet 
as best as possible their requirements and the high constraints of the restoration work, the 
task of the working group leaders is to implement the research programmes and to ensure the 
programming of the scientific project in the short, medium and long term. Besides funding from 
the CNRS and the French Ministry of Culture, other funding mechanisms are available at 
national level through the Agence Nationale de la Recherche (ANR) or the Fondation des 
Sciences du Patrimoine, and also at the European level, for instance by the last call of the 
Joint Programming initiative for Cultural Heritage, “Conservation & protection”, 2019.   
Three main types of projects can be identified in relation to the restoration of Notre-Dame:  
- Projects useful for restoration, co-defined with the project management and the contracting 

authority, especially during the current damage assessment and survey phase. 
- Projects requiring access to the building and/or to the remains, that need the project owner’s 

authorization; 
- Projects around Notre-Dame that fall within the sole sphere of research. 
There is a research "for" Notre-Dame which is likely to provide valuable information, and also 
a quick and easy way to find out more about the cathedral; and a research “with” Notre-Dame. 
There is also a research “with” or “thanks to” Notre-Dame, which opens the way to the most 
diverse investigations, anthropological, acoustic and so on, which will benefit the whole field 
of heritage science and beyond. 
Another positive effect expected for the heritage science community is that researchers and 
laboratories that previously ignored or competed with each other now work together in the 
different thematic working groups. If the Ministry of Culture and the CNRS manage to maintain 
this dynamic in the coming years, it will help to strengthen the structuring of the research 
ecosystem. 
On the 19th and  20th of May 2020, scientific days will be held in Paris to give an initial overview 
of research and the prospects that are emerging.  
I will conclude by saying that from this tragedy we must learn all the lessons and, through 
research, gain access to new knowledge that will allow us to better know and understand our 
heritage in order to better protect it. 
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BRANDVEILIGHEID IN MONUMENTEN - BASISBEGRIPPEN EN 
REKENMOGELIJKHEDEN 

 

Tom Molkens 
KULeuven & Sweco/StuBeCo 

 
 
Inleiding 
 
Brand is een uitdagend gegeven, we zijn vanuit stabiliteit/structuren immers gewoon om 
statisch te rekenen, met een elastisch materiaalgedrag, onafhankelijk van de tijd en 
temperatuur. In het geval van een brand gaan we plotsklaps “anders” moeten denken; het 
gedrag van structuren en materialen is nu zeker en vast wel afhankelijk van tijd en temperatuur. 
Meer nog, dit geldt ook voor de rookgassen die via convectie warmte afgeven aan onze 
structuur en daarenboven ook nog hoog turbulent zijn. Bovendien wordt het aandeel van de 
straling bij hogere temperaturen zelfs dominant en krijgen we te maken met de meest 
complexe fysische fenomenen. 
Om de werkelijkheid enigszins vatbaar te maken in een berekenbaar model dat toelaat om de 
veiligheid te beoordelen, worden er een aantal vereenvoudigingen toegepast van “deemed to 
satisfy” regels [1] naar (zeer) complexe rekenmodellen die met quasi alle randvoorwaarden 
trachten rekening te houden (bvb. via [2]). In deze uiteenzetting gaan we in op de 
basisbegrippen van het ontstaan van een brand tot de geavanceerde rekenmodellen. 
 
 
1. Basisbegrippen 
 
1.1. De vuur driehoek 
 
Vooraleer over brand kan gesproken worden, dient vooreerst het ontstaan besproken te 
worden; dit zal gebeuren aan de hand van de zogenaamde vuurdriehoek, Figuur 1. Alle drie 
de elementen uit deze driehoek dienen aanwezig te zijn alvorens men over een brand kan 
spreken. Brandvoorkoming- en bestrijdingstechnieken spelen ook steeds in op één of een 
combinatie van deze elementen. 

 
Figuur 1: Vuurdriehoek 

 
 
Volgende aspecten worden onderscheiden: 
 Ontsteking, de aanwezigheid hiervan is een bijna vaststaand gegeven. Een gebouw voorzien 

van modern comfort zit vol met potentiële bronnen. Het is bij wijze van spreken enkel maar 
het moment van “falen” dat onzeker is. We kunnen wel het aantal ontstekingsbronnen 
verminderen of trachten te controleren doch uitsluiten is evenwel vaak geen optie omdat 
bijvoorbeeld veilige vluchtwegen dan niet meer zouden kunnen gegarandeerd worden. Een 
eenvoudige verlichtingsarmatuur bevat immers al een ontstekingsbron. 

BRANDSTOF 
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 Verbranden is een oxidatieproces waarbij onder min of meer gecontroleerde 
omstandigheden de aanwezige zuurstof (O2) wordt “gebruikt” in een exotherme chemische 
reactie samen met de aanwezige brandstof. Om deze reactie op gang te houden is er een 
minimale hoeveelheid zuurstof nodig, helaas ongeveer dezelfde hoeveelheid zuurstof om als 
mens te kunnen overleven. Een groot aantal brandbestrijdingsmiddelen speelt hier 
rechtstreeks (met edelgassen voor servers of schuim) of onrechtstreeks (via waterfilm) op in. 

 Uiteraard heb je ook brandstof nodig. De brandstof kan bijvoorbeeld bestaan uit gasvormig, 
vloeibaar of vast materiaal. Het is goed om weten dat het niet de vloeistof of vast materiaal 
zelf zijn die verbranden. Eerst dient er een zogenaamde verdamping plaats te vinden. De 
brandstof gaat hierbij over naar een gasvormige fase en het is deze fase die samen met de 
zuurstof uit de lucht zal reageren, warmte genereren (exotherme reactie) waardoor weer 
meer brandstof omgezet wordt… 

 
Zoals uit voorgaande blijkt, hebben we te maken met een soort kettingreactie die ofwel zal 
escaleren (Figuur 2 – volle lijn), ofwel zal stilvallen en uitdoven (bij gebrek aan zuurstof, door 
interventie sprinkler of brandweer, … Figuur 2 – streep-punt lijn). Dat laatste geval doet zich 
zeer vaak voor, doch is moeilijk te meten omdat het zelden of nooit gerapporteerd wordt. De 
escalerende brand daarentegen is diegene waartegen we ons wensen te beveiligen. De stadia 
die een dergelijke ontwikkelende brand doorloopt met naamgeving zijn terug te vinden in 
Figuur 2.  
 

 
Figuur 2: Ontwikkeling van een brand 

 
 
1.2. Lokale brand versus compartimentsbrand 
 
Volgens één van de basis handboeken in Fire Safety Engineering [3] bestaat er een 14 keer 
hoger risico op een lokale brand dan op een compartimentsbrand. Bij een lokale brand zijn de 
condities zodanig dat na ontsteking de brand zich wel ontwikkelt maar  niet verder uitbreidt tot 
het hele compartiment. Vaak is dit te wijten aan tekort aan brandbaar materiaal of een goede 
warmteafgifte aan de omgeving zonder dat die omgeving brandbare gassen produceert. Al is 
het effect in zulk een geval “lokaal” te noemen, de impact hiervan op een kritiek element (dat 
bij bezwijken voortschrijdende instorting zou veroorzaken) dient te worden gecontroleerd. 
In het algemeen wordt aangenomen dat het meestal de compartimentsbranden zijn die 
aanzienlijke veiligheidsrisico’s inhouden omdat eens in de ontwikkelingsfase (Figuur 2, 
stadium 3) het nog moeilijk tot onmogelijk is om ze te terug onder controle te krijgen, zelfs niet 
met massale hoeveelheden blusmiddel. Na het bereiken van het punt van de vlamoverslag 
wordt een zodanige hoeveelheid warmte geproduceerd dat alle andere aanwezige brandbare 
materialen spontaan ook brandgassen gaan ontwikkelen. Dit proces gaat door tot er een 

Ontsteking Vlamoverslag Afkoeling Tijd 
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Smeulende 
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zonder vlam 
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zuurstof of brandstoftekort optreedt (zie Figuur 1). De focus wordt in de normering vooral 
gelegd op de compartimentsbranden, met een risicobeoordeling van de kans op ontstaan van 
een brand P{ontsteking}, welke meestal toegewezen wordt aan het gebruik, en de kans op 
uitbreiding P{vlamoverslag|ontsteking} (brandstof, zuurstof, blusmiddelen). 
Een lokale brand is niet te verwarren met een smeulende brand die door een tekort aan 
zuurstof “beheerst” blijft. Eens zo’n brand wel plots de nodige zuurstof krijgt, krijg je te maken 
met een razendsnelle ontwikkeling die helemaal niet te controleren is. Het fenomeen is vooral 
onder zijn Engelstalige benaming bekend als “back-draft”. 
Soms is het aangewezen om én een lokale brand én een compartimentsbrand te beschouwen. 
Het is immers best mogelijk dat een volledige compartimentsbrand aanleiding zal geven tot 
algemeen lagere temperaturen dan een lokale brand omwille van de ventilatievoorwaarden. 
 
 
2. Brandcurven 
 
Als ontwerpers wensen we het brandverloop op een manier te omschrijven zodat dit vatbaar 
wordt in rekenmodellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde temperatuur-tijd 
relaties waarbij een onderscheid te maken is in twee soorten modellen. 
 
 
2.1.  Nominale temperatuurkrommen 
 
Dit worden soms ook ingenieursmodellen genoemd; de naamgeving in de titel is overgenomen 
uit [2]. Het betreft een vastgelegd verloop van rookgastemperatuur in functie van de tijd. De 
origine hiervan is terug te vinden in laboratorium proeven, waarbij er nood was aan een 
uniforme manier om de brandweerstand van elementen met elkaar te kunnen vergelijken. Men 
heeft dan in een document ISO834 [4] een fictieve brandcurve gedefinieerd als 
vergelijkingscriterium. Nadien heeft men dit overgenomen als een maatstaf waaraan bepaalde 
gebouwdelen moeten voldoen om: 
 Een veilige evacuatie toe te laten 
 De veiligheid van de hulpploegen te garanderen tijdens controle en bluswerken 
 Een economisch optimum te bieden naar kosten (investering + kans op brand x schadekost 

na brand) 
 Sociaal aanvaardbaar te zijn, met een aanvaardbare kans op levensverlies. 
Fysisch gezien beschrijft de kromme de gastemperatuur in basis een compartimentsbrand met 
de (snelle) ontwikkelingsfase na flash-over en vervolgens een gestage stijgende tak, zie Figuur 
3. Dat laatste is fysisch evenwel onmogelijk en zou bij temperaturen hoger dan 1200°C tot 
rekenkundige problemen kunnen leiden omdat er dan gewoon geen materiaalgegevens meer 
voorhanden zijn. 
Naast de nominale brand zijn er nog 2 andere nominale branden, eentje voor koolwaterstoffen 
die veel sneller stijgt naar 1200°C om dan constant te blijven en een buitenbrand voor branden 
die de mogelijkheid hebben om warmte af te stralen naar een half oneindige ruimte. Beide 
worden eerder in industriële toepassingen gebruikt en zijn verder voor historische gebouwen 
van minder belang. 
Naast de eenvoud van deze curven zijn er toch wel wat (aanzienlijke) bezwaren te formuleren. 
De hoeveelheid brandbaar materiaal, de ventilatiemogelijkheden, materialen, 
brandbeschermende maatregelen en dies meer hebben totaal geen invloed op deze curven. 
Ze staan dan ook los van de fysische werkelijkheid. 
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Figuur 3: Nominale brandcurven overgenomen uit [2] 

 
 
2.2. Natuurlijke brandmodellen 
 
Dit type modellen tracht rekening te houden met de fysische werkelijkheid door in min of 
meerdere mate rekening te houden met een aantal parameters dewelke ook schematisch 
terug te vinden zijn in Figuur 4. Dit schema is ontleend aan [5] en van toepassing voor een 
twee-zone model dat de brand tracht te schematiseren tot een interactie tussen een warme 
top- en koude bodemlaag. 
 Ruimtelijke verdeling van de brandlast 
 Effectieve energie-inhoud van deze brandlast 
 Ventilatieparameters 
 Thermische effusiviteit b van het gebouw (= mogelijkheid van warmteopname door een half-

oneindige ruimte) = √𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝜆 = wortel van het product van massadichtheid ρ, 
warmtecapaciteit c en geleidbaarheid λ 

 De eigenschappen van het verbrandingsgas 
 Fysische wetten van behoud van massa m en energie E 
 Detectie en blusmiddelen 
 

 
Figuur 4: Parameters van een fysisch model voor een 2-zone model [5] 
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Om ons als ontwerper enigszins te gidsen in het gebruik van al deze brandmodellen bestaat 
er (gelukkig) Europese normering [2] die in België een nationale status gekregen heeft. 
Verschillende modellen zijn via deze regelgeving beschikbaar. In toenemende mate van 
complexiteit vinden we: 
 Equivalente tijdsberekening (zie [2], bijlage F), die tracht een koppeling te maken met de 

ISO834 brandcurve door een aantal parameters in de berekening te betrekken. Bij lage 
effusiviteit evenwel geeft deze methode vaak onveilige resultaten. 

 Parametrische brand (zie [2], bijlage A), doch beperkt in hoogte (4m) en oppervlakte (500m²). 
Geeft het verloop van de rookgastemperatuur en de afkoelingsfase na vlamoverslag. Grote 
voordeel van deze methode is dat ze analytisch is (in een rekenblad te verwerken), goede 
resultaten geeft en vaak toepasbaar is voor historische gebouwen. Nadelen zijn de beperkte 
afmetingen, gelijkmatige vuurlast en dat de brandlast cellulose-achtig (basismateriaal = hout) 
dient te zijn. 

 Eén-zone modellen die na vlamoverslag een interactie met de omgeving nastreven met 
respect voor behoud van massa en energie. Dit is bij de parametrische brand enkel impliciet 
aanwezig. (zie [2], bijlage D.1). 

 Twee-zone modellen die werken met een warme en koude laag die ook nog eens met elkaar 
interageren en, eens ze overgaan in één zone, ook het tijdstip van vlamoverslag kunnen 
inschatten (zie [2], bijlage D.2). Voorbeeld Ozone 3.X van de ULg (gratis te downloaden) via 
de websites van ULg of Arcelor-Mittal. 
(https://sections.arcelormittal.com/design_aid/design_software/EN). 

 Als meest complete methode vinden we de numerieke stromingsmodellen, beter bekend 
onder de Engelse afkorting CFD analyses (Computational Fluid Dynamics) (zie [2], bijlage 
D.3). Hierbij worden, op basis van eindige differentie of elementen modellen, de Navier-
Stokes partiële differentiaalvergelijkingen op numerieke wijze opgelost. Voorbeelden zijn 
FDS van NIST en OpenFOAM (beiden zijn gratis maar vragen toch een behoorlijke 
voorkennis). 

Als voorbeeld werd met een twee-zone model het brandgedrag gesimuleerd van een 
willekeurige ruimte van 5x17x5,5 m³ met 3 dubbele deuren van 1,8x2,5m² en 3 vensters op 
1,2 m hoogte van 1,8x4,0 m². Eén achtste van de vensters staat open bij het begin van de 
brand, bij 250°C is al 50% open en bij 400°C is dit 90%. De deuren gaan open en blijven voor 
één derde open tijdens de brand (na 600 s). Het verloop van de rookgastemperatuur is 
geïllustreerd in Figuur 5, waarbij men ook de invloed kan terugvinden van het opgegeven 
scenario. De te berekenen scenario’s zijn met enig engineering-judgement te kiezen en zijn in 
functie van genomen maatregelen. Het dichtgaan van deuren zonder deurpompen is zeer 
bediscussieerbaar; dat er één op drie openblijft (omwille van defect hindernis) en ze allen 
dichtgaan zijn tenminste 2 te onderzoeken scenario’s. 
 

 
Figuur 5: Rookgastemperatuur-tijd verloop van een willekeurige ruimte 
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Figuur 5 kan op verschillende manieren “gelezen” worden. Als zuiver structureel 
geïnteresseerde wordt de aandacht direct afgeleid door de bereikte maximumtemperatuur van 
“slechts” 403°C.  Afhankelijk van het materiaal hebben we hiermee reeds behoorlijk wat 
informatie: voor metselwerk en beton zijn er geen problemen te verwachten; dit is evenmin het 
geval voor warmgewalst staal omdat de kritieke temperatuur hiervan 540 °C bedraagt (met 
standaard belastingsgraad van 0,65, zie [6]). Voor hout daarentegen weten we dat de 
ontbrandingstemperatuur in functie van de vochtigheid zich ergens tussen de 250 en 350°C 
bevindt. We kunnen bijgevolg zeker zijn dat er een impact zal zijn op de houten draagstructuur 
voor zover aanwezig en niet beschermd. Er is evenwel een meer sociale lezing van deze 
grafiek(en) mogelijk en dan spreken we over een veiligheidsbeoordeling. Na 4 minuten gaat 
de brand over van twee zones naar één zone of vlamoverslag nog voor de hulpdiensten ter 
plaatse kunnen komen; de kans op overleven in letterlijke zin is gering indien je niet binnen 
deze tijd de ruimte hebt verlaten. Om te weten of je binnen deze periode wel kan ontsnappen 
zou je het niveau Z (Figuur 4, in meter) van het interactievlak tussen koude en warme laag 
moeten kennen. Ook dat is een zeer bruikbare output vanuit een twee-zone model (al is het 
eerder indicatief) en weergegeven in Figuur 6. Na 3 minuten wordt het knap lastig om op een 
normale manier nog te kunnen ontsnappen. 
 

 
Figuur 6: Verloop interactievlak warme en koude laag volgens een twee-zone model 

 
 
Voorgaande toont aan dat we met fysische modellen wel wat meer informatie en 
mogelijkheden hebben, doch dat een structurele veiligheid zeker niet wil zeggen dat het 
gebouw voor het menselijke aspect als veilig te beschouwen is. 
 
 
3. Wetgeving 
 
Om tot brandveilige constructies te komen, heeft de wetgever na de welbekende brand in de 
Innovation te Brussel in België (22 mei 1967) een wetgevend kader opgesteld waaraan de 
Belgische nieuwbouw en sinds 1 december 2012 (datum aanvraag) ook de uitbreidingen van 
bestaande gebouwen dienen te voldoen. Meestal gaat deze wetgeving in een bepaalde tijd na 
het verschijnen van het desbetreffende KB [1]. We onderscheiden hierin de hoofdtekst, die 
relatief beperkt is, en een aantal bijlagen waarin het merendeel van de wetgeving vervat zit. 
Een opsomming volgt hierna en wordt verder in detail besproken in het onderdeel 
reglementering: 
 Bijlage 1; terminologie 
 Bijlage 2; lage gebouwen 
 Bijlage 3; middelhoge gebouwen 
 Bijlage 4; hoge gebouwen 
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 Bijlage 5; reactie bij brand 
 Bijlage 6; industriegebouwen 
 Bijlage 7; gemeenschappelijke bepalingen 
De wetgeving is hierbij zeker niet statisch te bekijken. Ze wordt regelmatig geharmoniseerd 
met verplichtingen vanuit Europa en nieuwe inzichten die vaak met schade en schande tot 
aanpassingen nopen. In het kader van historische gebouwen zullen bijgevolg enkel 
uitbreidingen aan deze bepalingen moeten voldoen. Het oogt natuurlijk van weinig 
verantwoordelijkheidsgevoel om het veiligheidsniveau dat beoogd wordt met deze 
reglementering volledig te negeren. 
Om de wetgeving (en het onderstaande) te lezen en te begrijpen, is het goed om de betekenis 
van de letters in het “REI” woord te kunnen vatten. Hierbij staat de R voor “Résistance” 
(brandweerstand), de E voor “Étanchéité” (vlamdichtheid) en de I voor “Isolation” (isolerend 
vermogen). Met deze drie woorden kan je direct de zin en de combinatie van een aantal 
maatregelen inschatten.  Aan vloeren wordt bijvoorbeeld een REI-eis opgelegd., waar 
kolommen enkel een R-eis hebben, deuren enkel een EI-eis en liftdeuren of 
brandoverslagschermen dan weer enkel een E-eis. 
Quasi alle wetgeving is beschrijvend van aard; ze reikt een aantal ingrediënten aan die 
opgenomen dienen te worden in de receptuur om alzo tot een veilig gebouw te komen. Dit 
staat los van bijvoorbeeld het risicoprofiel, de brandbelasting en de ventilatievoorwaarden. 
Bijlage 6 voor industriegebouwen laat een performantie gerichte aanpak toe (op basis van de 
equivalente tijd), waar deze randvoorwaarden wel mee in beschouwing worden genomen. 
 
 
4. Het speelveld van de ontwerper voor historische gebouwen 
 
4.1. Wetgevend kader 
 
Naar wetgevend kader is de niet-geldigheid van het KB [1] voor bestaande (historische) 
gebouwen reeds ter sprake gekomen, niettemin zijn er een aantal veiligheidsaspecten waar 
men als verantwoord ontwerper niet aan voorbij wenst te gaan. Het eenvoudigste is natuurlijk 
de regelgeving van de nieuwe gebouwen op de bestaande toepassen, al is er dan natuurlijk 
geen idee over de evolutie van de rooklaagdikte bijvoorbeeld. 
Een gelijkwaardig veiligheidsniveau behalen is evenwel zeker een te bewandelen piste als we 
een historische structuur niet aan het oog willen onttrekken. Dit is een mogelijkheid die expliciet 
ook in de wetgeving is opgenomen voor die gevallen waar omwille van omstandigheden niet 
aan bepaalde eisen kan voldaan worden. Voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande 
gebouwen is dit dan voorwerp van een afwijkingsaanvraag bij het ministerie van Binnenlandse 
zaken. Bij historische gebouwen kan dezelfde weg bewandeld worden, zonder de noodzaak 
tot een afwijkingsaanvraag bij het ministerie. Maar zeker en vast is er wel overleg met de 
bevoegde brandweerdiensten noodzakelijk. Hierbij worden dan vaak de meer geavanceerde 
berekeningen ofwel Überpruft/geconfirmeerd door een externe expert (bvb van een controle 
bureel) of wordt alsnog beroep gedaan op Binnenlandse zaken. 
 
 
4.2. Structurele respons 
 
Structureel zijn we enkel met de weerstand of de “R” bezig en voor de evaluatie hiervan 
hebben we een aantal Eurocodes ter beschikking. Deze zijn aan één bepaald materiaal (of 
combinatie) gebonden en achteraan voorzien van een -1-2 als het over gebouwen en brand 
gaat. Zonder de exacte titels te willen weergeven vinden we ze hierna met een korte 
beschrijving: 
 NBN EN 1990; berekeningsgrondslagen, van belang voor geavanceerde analyses 
 NBN EN 1991-1-2; basisgegevens, standaardbranden, brandbelastingen, parametrische 

branden, lokale branden, één- en meer-zone modellen, CFD 
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 NBN EN 1992-1-2; beton en brand met eenvoudige tabellen en meer geavanceerde 
mogelijkheden 

 NBN EN 1993-1-2; staal en brand met eenvoudige rekenregels en meer geavanceerde 
mogelijkheden 

 NBN EN 1994-1-2; staal-beton en brand met eenvoudige tabellen en meer geavanceerde 
mogelijkheden 

 NBN EN 1995-1-2; hout en brand met eenvoudige rekenregels en meer geavanceerde 
mogelijkheden 

 NBN EN 1996-1-2; metselwerk en brand met eenvoudige tabellen en meer geavanceerde 
mogelijkheden 

 NBN EN 1999-1-2; aluminium en brand met eenvoudige rekenregels en meer geavanceerde 
mogelijkheden 

De slagkracht van de genationaliseerde (via ANB’s) normen voor nieuwbouw (en uitbreidingen 
bestaande gebouwen) is evenwel beperkt omdat het KB van 1994 enkel de door de minister 
goedgekeurde methoden toelaat. Welke dat zijn, is te vinden in een MB van 2013 van Milquet. 
In basis komt het erop neer dat enkel de meest eenvoudige tabel- en rekenmethoden van de 
EN 1991-1-2 tot en met de EN 1996-1-2 toegelaten zijn (1999-1-2 is niet opgenomen). Op zich 
is dit wel logisch omdat het toepassen van geavanceerdere regels in het algemeen toch wel 
enig “vakmanschap” vraagt van de ingenieurs en meestal niet tot het normale curriculum 
behoort (tenzij bij sommige opleidingen als keuzevak of zijdelings aangeraakt). 
 
 
4.3. Fire Safety Engineering 
 
Het schema van Figuur 7 maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn en wat toegelaten is voor 
nieuwbouw (uiterste linkse takken, licht groen veld) en wat voor mogelijkheden er uiteindelijk 
via de nationale Eurocodes wel ondersteund worden. Zeker voor historische gebouwen is het 
domein van Fire Safety Engineering een aangewezen evaluatietechniek omdat op die wijze 
de juiste structurele en andere (evacuatie ?) zwakten naar boven komen en kunnen verholpen 
worden. 
 

 
Figuur 7: Fire Safety Engineering mogelijkheden voor structurele respons 

 
 
Het schema van Figuur 7 volgend, van boven naar onder, toont het verschil aan tussen de 
eerder besproken nominale en natuurlijke brandcurven als brandlast. Vervolgens wordt er een 
opsplitsing gemaakt naar de complexiteit van de analyse en of het een afzonderlijk element 
dan wel een deel van of de gehele structuur betreft. Men veronderstelt daarbij dat indien elk 
element afzonderlijk voldoet, het geheel ook zal voldoen; belangrijk hierbij zijn dan de juiste 
randvoorwaarden: 



- 9 -  
 

 Als de vrije uitzetting van een balk verondersteld wordt dan moet hier ook de mogelijkheid 
voor zijn.  

 Als men een vloerveld beschouwt en men zou in de brandsituatie erop rekenen dat er 
membraan- (of zeil-) werking optreedt in de vloer dan dient de balk ook opgehangen te zijn 
aan deze vloer die hij in de gewone situatie ondersteunt. 

 … 
Illustratief laat bijvoorbeeld de NBN EN 1993-1-2 [6] toe om de reactie van een staalprofiel op 
de rookgastemperatuur van Figuur 5 te berekenen, zie Figuur 8. Merk op dat de maximale 
staaltemperatuur pas bereikt wordt als de afkoelingsfase start. 
 

 
Figuur 8: Reactie stalen IPN180 op rookgastemperatuur uit 

 
 
Vaak wordt er gebruik gemaakt van alternatieve draagwegen, een principe dat ook in de 
Eurocodes vervat zit [7]. Teruggrijpend naar de REI eis, hebben we een bepaalde 
materiaaldikte nodig  voor de I-eis, een relatief beperkte doorbuiging (tot L/30 à L/20) zodat 
ook de vlamdichtheid gegarandeerd blijft  (E-eis) en tot slot nog de weerstand (R-eis). In 
normale omstandigheden zal een structuur op buiging berekend worden volgens de principes 
van Euler-Bernouilli met toegelaten doorbuigingen van L/1000 tot L/250. De brandsituatie met 
veel hogere toelaatbare (blijvende) doorbuigingen laat de vorming van kettinglijnen en ook 
membraanwerking toe. Klassieke software zal helaas niet in staat zijn om dit soort analyses te 
maken, Safir ontwikkeld aan de ULg, Diana, Ansys, Abaqus, … komen dan in het vizier. 
 
 
4.4. Evacuatie 
 
Naast het structurele aspect mag zeker het evacuatie gedeelte niet vergeten worden. Ook hier 
weer zijn er eenvoudige regels in het KB voor nieuwe gebouwen te vinden. Meer 
geavanceerde tools (bvb. FDS+EVAC) zijn hier ook ter beschikking met “live” animaties die 
zoals in het aangehaalde voorbeeld een koppeling maken tussen een geavanceerd thermisch 
model op basis van FDS en een evacuatiemodel. Een stand-still uit Youtube filmpje 
(https://www.youtube.com/watch?v=DH2RJl7-dXk) wordt getoond in figuur 9, meerdere 
voorbeelden zijn op het web terug te vinden. 
Gezien de soms vrij korte (noodzakelijke) evacuatietijden is dit soort simulaties een wezenlijke 
aanvulling voor een volledige studie. 
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Figuur 9: Evacuatiesimulatie 

 
 
5. “Historische” Voorbeelden – mogelijkheden 
 
5.1. Virga Jesse college – Hasselt 
 
Een klassiek ingerichte collegezaal (houten banken en lambrisering) in een neogotisch 
gebouw van begin 20e eeuw voldeed helemaal niet meer aan de huidige eisen van 
brandveiligheid, ventilatie en evacuatie. Alhoewel niet opgelegd, wenste het schoolbestuur een 
analyse van de bestaande toestand om eventuele verbeteringsmaatregelen te kunnen 
bewerkstelligen. Naar aanleiding van dit onderzoek werden er een aantal vensters 
automatische gestuurd bij branddetectie en de nieuwe luchtgroep aangepast (metalen 
schoepen en max. debiet) om de evacuatietijd van 6 naar 10 minuten te brengen. De 
belangrijkste resultaten voor de voorgestelde ingrepen (maar conform KB) zijn terug te vinden 
in Figuur 10, waar het resultaat van de voorgestelde aanpassingen terug te vinden is in Figuur 
11. 
 

 
Figuur 10: Rookgastemperatuur en warme laaghoogte voor ingrepen 
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Figuur 11: Rookgastemperatuur en warme laaghoogte na ingrepen 

 
 
5.2. Studententoren - Antwerpen 
 
Het betreft een torengebouw (volledig betonskelet) gebouwd in 1969 voor de toenmalige 
faculteit van Sint Ignatius. Omwille van de scheiding tussen restaurantfunctie en 
nachtverblijven wenste de brandweer een toetsing te hebben van de vloerplaat tussen beide 
delen. Een eis REI120 werd vooropgesteld (cfr wetgeving voor nieuwbouw). De betonplaat 
met TOR40 staal en slechts 15 mm dekking op de wapening werd voorzien van bijkomende 
bovenwapening. Hierbij werd deze in eerste instantie theoretisch op de plaat gelegd en 
uiteraard met de plaat bevestigd. Drie aanliggende velden werden doorgerekend. De 
aanvullende wapening bleek hierbij zelfs voldoende voor R180. 

 
Figuur 12: Doorbuigingsbeeld na 3 uur ISO-brand 

 
 
Voor het isolatiecriterium voldoet een plaat met dikte 120 mm aan R120 Met een berekende 
doorbuiging van 294 mm blijkt een E180 niet mogelijk (~L/10). Na 120 minuten bedraagt de 
doorbuiging nog steeds 235 mm of L/13 wat nog steeds te veel is voor E120 of geen REI120. 
Om te voldoen aan de REI120-eis werd de nieuw aan te brengen wapening dan ook in een 
nieuwe druklaag omsloten zodat de stijfheid ook toeneemt en de berekende doorbuiging wel 
binnen de grenzen valt. Finaal halen we een REI120 door de combinatie van bovenwapening 
én druklaag. Het doorbuigingsverloop in de tijd met markering van het werkingsgedrag van de 
plaat is terug te vinden in Figuur 13. We onderscheiden eerst pure buiging om over te gaan 
naar een gedeelde membraanwerking en bij grotere doorbuigingen vormt er zich een drukring. 
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Figuur 13: Doorbuiging in functie van de tijd voor studententoren 120 mm plaat 

 
 
Deze techniek werd een eerste keer met succes toegepast op een appartementsgebouw 
“Linné-Plantes” in Brussel uit 1958, met in basis 10 en 12 cm dikke vloerplaten om een 
gelijkaardige vraag te beantwoorden. Publicatie hiervan is terug te vinden in [8]. 
 
 
5.3. Provinciehuis - Gent 
 
Het nieuwe provinciehuis van de provincie Oost-Vlaanderen zal huizen in de voormalige 
Leopoldskazerne aan het citadelpark te Gent. We hebben hier te maken met zichtbare stalen 
gewalste profielen in combinatie met gemetste gewelven die omwille van esthetische redenen 
niet afdekbaar zijn, zie Figuur 14. 
 

 
Figuur 14: Zicht op gewelven Leopoldskazerne Gent 
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We hebben te maken met functiewijziging van de gebouwen waarbij één gebouw zelfs als 
hotel zal ingericht worden (nachtverblijf dus). Door de brandweer van Gent werd voor de 
bestaande structuren een brandweerstand gelijkaardig als voor nieuwe middelhoge gebouwen 
vooropgesteld (in casu REI60). De aanpak bestaat uit bepaling van de isothermen in de 
samengestelde doorsnede, Figuur 15, met daaropvolgend de structurele respons van 
uitsluitend het staalprofiel. 
 

 
Figuur 15: Isothermen na 60 minuten ISO834 brand 

 
 
In de structurele berekening werd gebruik gemaakt van de historische tekeningen (begin 20e 
eeuw) en beschikbare informatie van toenmalige staalsoorten. Twee soorten “extreme” 
randvoorwaarden werden doorgerekend; vast in de lengte-richting of juist beweegbaar. De 
meest nadelige situatie is weergegeven in Figuur 16, de werking als kabel- of kettinglijn is 
duidelijk waarneembaar. 
 

 
Figuur 16: Doorbuigingsgedrag in functie van de tijd van een staalprofiel 
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De berekeningen werden doorgevoerd tot en met 3600 seconden en leverden nog steeds een 
stabiele evenwichtssituatie en een aanvaardbare doorbuiging (L/20). Een aanvullende 
brandbescherming werd niet angebracht. 
 
 
5.4. Standzekerheid van een elementen die reeds een brand hebben overleefd 
 
Staal of gietijzer in zijn oudste vormen is al terug te vinden vanaf 1750, vanaf 1850 vinden we 
ook al toepassingen met smeedijzer als constructief hoofd-draagelement waar het “echte” 
staal vanaf 1880 ingang vindt. De kans is behoorlijk groot dat in een historische 
structuurelementen aanwezig zijn die reeds een brand overleefd hebben. Voor hout is dit 
eenvoudig, de resterende sectie (= originele sectie min de verkoolde laag) heeft nog steeds 
de initiële eigenschappen van het oorspronkelijke hout. Ook voor beton kan men eenvoudig 
testen of de mechanische sterkte nog aanwezig is of niet. De microstructuur van staal 
onderzoeken is evenwel minder evident.  
Aan de KU Leuven doen we hier onderzoek naar en bij wijze van voorbeeld geven we hierna 
de reductietemperaturen van gietijzer en smeedstaal na blootstelling aan een brand en terug 
afkoelen. Het blijkt, Figuur 17, dat dit type staal na een opwarming tot 500°C en terug afkoelen 
geen nadelige invloed ondergaat op zijn sterkte, deze wordt volledig teruggewonnen. De rode 
stippellijn in  Figuur 17 stelt het verlies aan sterkte/stijfheid voor op het moment van de 
maximaal bereikte temperatuur volgens [6]. De teststukken werden evenwel terug afgekoeld 
en vervolgens op 20°C getest tot breuk. Na statistische analyse van deze resultaten wordt de 
blauwe lijn bekomen in Figuur 17. Tussen de 500°C en 850°C is er een terugval naar ongeveer 
80% van de oorspronkelijk breuksterkte. Boven de  850°C is een verdere afname vast te stellen 
. De elasticiteitsmodulus daarentegen blijkt ongevoelig te zijn voor brand. 
 

 
Figuur 17: Reductiefactor staal bij opwarming en residuele waarde voor de vloeigrens fy en 
elasticteitsmodulus E 

 
 

6. Besluit 
 
Het gegeven van brand in historische structuren is niet anders te behandelen dan in nieuwe 
structuren op het gebied van Fire Safety Engineering. Omwille van de (ontbrekende) 
wetgeving worden we er wel toe gedwongen om de nodige creativiteit aan de dag te leggen 
en complexere analyses te maken  met vaak zelfs veiligere oplossingen als resultaat indien 
alle facetten worden meegenomen. Het arsenaal van hulpmiddelen dat we ter beschikking 
hebben, is ook uitgebreider en onzekerheden op bestaande toestanden worden veelal 
gecompenseerd door zekerheden van wat er uiteindelijk zal staan, het staat er immers al. In 
plaats van een probleemstelling spreekt men dan ook beter over tal van mogelijkheden om 
een globaal veiligheidsniveau te behalen. 
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Abstract  
 
Het blussen van een brand gaat gepaard met een grote hoeveelheid water die in het 
metselwerk van een gebouw binnendringt; daarnaast duurt het vaak ook nog lange tijd voor 
een gebouw weer waterdicht kan worden gemaakt. Dit kan een hoog vochtgehalte in de muren 
veroorzaken, met alle daaraan verbonden problemen, zoals zouttransport, zout- en 
vorstschade en biologische groei.  
In dit artikel wordt de casus van de Neo-classicistische Elleboogkerk te Amersfoort besproken, 
waarvan de kapconstructie in 2007 door een brand werd verwoest. Naast directe schade door 
de brand aan het gebouw en de daarin aanwezige museale collectie, ontstond er ook 
vervolgschade als gevolg van vocht. Onderzoek toonde aan dat een hoog vochtgehalte in de 
muren, in de nasleep van de brand, de oorzaak is geweest van het loskomen van het nieuwe 
pleisterwerk, binnen enkele weken nadat dit was aangebracht. Daarnaast maakte het 
onderzoek het mogelijk om, op basis van het gemeten zoutgehalte in de muur, het risico voor 
het verder ontstaan van schade in te schatten en advies te geven over het wel of niet 
vervangen van de (nog) niet beschadigde delen van het renovatiepleisterwerk.  
 
 
1. Inleiding 
 
De Elleboogkerk te Amersfoort is een Neo-classicistische Hallenkerk, daterend uit 1820. 
De kapconstructie van de Elleboogkerk te Amersfoort werd in 2007 door een brand volledig 
verwoest. De kerk was op dat moment in gebruik als museum en huisvestte de volledige 
collectie van de kunstenaar Armando. Behalve de dakconstructie en de toren van de kerk ging 
ook de genoemde collectie vrijwel geheel verloren. 
De kerk is, na de brand, voor een lange periode zonder dak gebleven, waardoor het 
metselwerk ook aan de binnenzijde aan regen en wind was blootgesteld. In 2011 zijn de 
restauratiewerkzaamheden begonnen en is een nieuwe kapconstructie aangebracht. 
In het voorjaar van 2012 is de aannemer begonnen met het pleisteren van de binnengevels. 
Hierbij is een zoutaccumulerend pleistersysteem gebruikt dat aan de WTA richtlijnen 2-2-91 
voldoet [1]. Bij WTA pleistersystemen gaat het in het algemeen om tweelaagse pleisters met 
een grote porositeit en waterdampdoorlaatbaarheid, met tegelijkertijd een lage capillaire 
waterabsorptie. In de toplaag van dit soort pleisters wordt een waterafstotend product 
gemengd, waardoor vocht vanuit een natte ondergrond, in principe niet het muuroppervlak kan 
bereiken. 
Binnen enkele weken na het aanbrengen van de pleister werd schade zichtbaar, in de vorm 
van loskomen van de pleisterlaag en van zoutuitbloei aan het oppervlak. De werkzaamheden 
zijn vervolgens stopgezet en de gemeente Amersfoort heeft aan TNO opdracht gegeven om 
een onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de schade. De uitvoering en de resultaten 
van het onderzoek [2-4] worden in dit artikel samengevat en besproken.  
 
 
2. Onderzoek 
 
Als eerste is een visuele inspectie van de binnen- en buitenzijde van de gevels uitgevoerd. Op 
basis van deze inspectie lijkt een hoog vochtgehalte in de gevels de oorzaak van de schade. 
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Om deze hypothese te bevestigen zijn vervolgens gruismonsters genomen uit de pleister en 
het achterliggende metselwerk op verschillende hoogten (vanaf de vloer tot aan het plafond) 
en ook op verschillende diepten in de muren. In het laboratorium zijn het vocht- en zoutgehalte 
van de gruismonsters gemeten en zijn ook de hoeveelheid en het type zouten bepaald.  
 
 
2.1. Visuele inspectie en bemonstering  
 
Op het moment van de eerste inspectie (juli 2012) toonden de gevels aan de binnenzijde, waar 
gepleisterd, lokaal schade in de vorm van loskomen van de pleister (figuur 1) en zoutuitbloei 
(figuur 2 links). Op de delen die nog niet gepleisterd waren en daar waar alleen de eerste laag 
pleister was aangebracht, was veel uitbloei zichtbaar (figuur 2 rechts). De toplaag van de 
pleister bleek, zoals verwacht, waterafstotende eigenschappen te bezitten. Als met een pipet 
waterdruppels op het oppervlak van de pleister worden gelegd, blijven deze sferisch en worden 
niet geabsorbeerd. Niettemin geeft de aanwezigheid van zoutuitbloei op het oppervlak van de 
pleister aan dat zouttransport naar het oppervlak plaats heeft gevonden voordat de pleister 
zijn waterafstotende eigenschappen kon ontwikkelen. Dit suggereert dat, op het moment van 
het aanbrengen van de pleister, de ondergrond erg nat moet zijn geweest. Op een locatie, 
boven de ingang, waren algen zichtbaar; een aanwijzing dat het metselwerk hier nog steeds 
zeer nat is.  
 

  
Figuur 1: Loskomen van de pleisterlaag aan de binnenzijde van de zuid- (links) en 
noordgevel (rechts) 

 
 
Om inzicht te krijgen in het vocht- en zoutgehalte en de verdeling daarvan in de pleister en in 
de achterliggende muren, zijn in juli 2012 (1ste bemonsteringscampagne) monsters vanaf de 
binnenzijde van de gevels op verschillende hoogten (langs verticale profielen) en diepten 
genomen (locaties A1, B1, C1 en G1). De pleisterlaag is steeds apart van het achterliggende 
metselwerk bemonsterd en de dikte van de pleisterlaag is genoteerd. Er zijn locaties met 
schade zowel als onbeschadigde locaties (E1 en F1) bemonsterd. Er zijn monsters genomen 
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van het gepleisterde deel (A1, B1), van het deel waar alleen de eerste laag pleister was 
aangebracht (C1) en van de nog niet gepleisterde muur (G1).  
Omdat na het meten van het vochtgehalte van deze eerste serie monsters onzekerheid bleef 
bestaan over de aard van de aanwezige vochtbronnen, zijn in november 2012 (2de 
bemonsteringscampagne) extra monsters genomen, vanaf de buitenzijde van de zuidgevel 
(H2, I2) en de buiten- en binnenzijde van de voorgevel (J2). Een 3de bemonsteringscampagne 
is uitgevoerd in april 2013. De locaties van alle bemonsteringen zijn in figuur 3 aangegeven. 
 

 
Figuur 2: Zoutuitbloei op de pleisterlaag (zuidgevel, naast de losgekomen pleister) (links) en 
op het nog niet gepleisterde deel van het metselwerk (rechts) 
 
 
 

 
 
Figuur 3: Plattegrond van het gebouw met daarin aangegeven de locaties (A, B,….) van de 
bemonstering. Het cijfer geeft de bemonsteringscampagne (1e, 2e of 3e) aan. Op alle locaties, 
m.u.v. de eerste bemonsteringscampagne op de locaties E en F, zijn monsters genomen op 
meerdere hoogten langs een verticaal profiel 
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2.2. Onderzoek in het laboratorium 
 
De gruismonsters zijn in het laboratorium gedroogd en hun vochtgehalte (MC) is gravimetrisch 
als volgt bepaald:  
 
MC [%] = 100* (gewicht op het moment van bemonstering – gewicht droog)/gewicht droog 
 
Vervolgens zijn de monsters vier weken lang in een geconditioneerde ruimte bij 20 °C / 95 % 
RV geplaatst om het hygroscopisch vochtgehalte (HMC) te bepalen.  
 
HMC = 100* (gewicht na 4 weken bij 95% RV – gewicht droog)/ gewicht droog 
 
Het hygroscopisch vochtgehalte geeft een indicatie van de aanwezigheid van hygroscopische 
zouten. 
De hoeveelheid en het type zout zijn van belang om het risico van schade in de toekomst in te 
kunnen schatten. Om het type zout te bepalen, zijn röntgendiffractie analyses (XRD) 
uitgevoerd op twee monsters, genomen tijdens de 1ste bemonsteringscampagne op locatie A. 
Daarnaast zijn de hoeveelheid en het type zoutionen vastgesteld door middel van 
ionchromatografie analyses (IC) op een selectie van 4 gruismonsters uit de baksteen en de 
pleister, uit de 1ste bemonsteringscampagne. 
 
 
3. Resultaten  
 
3.1. Vochtbron 
 
Het vochtgehalte op locaties A (zuidgevel) en B (noordgevel) gemeten in de 1ste 
bemonsteringscampagne is hoog, zowel in het bovenste als in de onderste gedeelten van de 
muur.  
In het onderste gedeelte van de muur (tot 1 à 1,4 m) is het MC erg hoog en neemt het 
vervolgens af met de muurhoogte (figuur 4). Dit wijst op de aanwezigheid van een vochtbron 
vanaf beneden. Daarnaast is het vochtgehalte hoog in het bovenste deel van de muur (4 - 7 
m), hetgeen wijst op vochttoetreding van bovenaf. De vochtbron kan in dit geval herleid worden 
tot regenwaterpenetratie: het metselwerk is, door het ontbreken van het dak, jarenlang aan 
regen blootgesteld geweest.  
Op locatie C (pilaar noordgevel) is een hoog vochtgehalte gemeten tot 2,2 m hoogte (figuur 
8): ook in dit geval is een vochtbron vanaf beneden aanwezig. Op locatie G (westmuur) is een 
laag vochtgehalte gemeten: deze muur is (net als het hele koor) recenter dan de rest van de 
kerk en, zoals bleek tijdens de bemonstering, voorzien van een spouw. Dit verklaart het lage 
vochtgehalte gemeten in deze muur.  
Hoewel uit deze resultaten duidelijk blijkt dat vocht vanaf beneden in de muren optrekt, is het 
nog niet meteen volledig duidelijk of dit door optrekkend vocht uit de bodem komt of door 
andere vochtbronnen, bijvoorbeeld zijdelings, de muur indringt. Er zijn aanwijzingen dat de 
vochtbron een andere dan optrekkend vocht uit de bodem zou kunnen zijn: 
- niemand kon zich herinneren dat voor de renovatie en de brand ooit schade op deze hoogte 

in de muur zichtbaar was; 
- in andere delen van de kerk waar de vloer lager ligt (ongeveer 90 cm lager van het niveau 

van de verhoogde vloer) is er wel schade aanwezig, maar slechts tot een geringere hoogte 
in de muur; 

- het zoutgehalte in de muur (zie § 3.2) is laag, terwijl in het geval van optrekkend vocht uit 
grondwater het zoutgehalte in de muur meestal hoog is door een langdurige opeenhoping 
van zouten. 
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Figuur 4: MC en HMC verdeling op locaties A, B, C en G tijdens de 1e 
bemonsteringscampagne 

 
 
Om volledige duidelijkheid te krijgen over de aanwezigheid, herkomst en hoogte van 
optrekkend vocht in de muren van de kerk is besloten om ook onder het straatniveau het 
vochtgehalte in de muren te meten (locaties H2, I2 en J2, d.w.z. H, I, J tijdens de 2e campagne), 
vanaf de buitenkant van de gevel. Daarnaast is ook het MC in de grond gemeten. Figuur 5 
geeft het MC op locatie H (2e campagne) aan, samen met die op locatie A (1e campagne), om 
zo het MC-profiel over de gehele hoogte van de muur (vanaf de fundering tot het dak) op deze 
locatie te reconstrueren.  
Het vochtgehalte in de fundering en in het lagere deel van de muur blijkt erg hoog en neemt 
af met de hoogte, tot 100 cm. Het MC in de grond neemt met de diepte toe.  
Het MC op de andere locaties I2 en J2 toont een vergelijkbaar patroon.  
Deze resultaten bevestigen dat optrekkend vocht vanaf de bodem aanwezig is tot ongeveer 
de hoogte van het vloerniveau in de kerk op locatie A (90 cm). Boven deze hoogte heeft het 
gemeten verhoogde MC een andere bron. Mogelijk heeft deze te maken met het water dat 
zich, tijdens het blussen en de periode waarin geen dak aanwezig was, heeft verzameld op de 
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betonvloer en vanaf daar in de muur is (op)getrokken. Deze hypothese wordt bevestigd door 
de resultaten van de 3de bemonsteringscampagne, ongeveer 9 maanden later dan de 1ste 
bemonstering (figuur 6). Het MC in de muur is veel lager geworden, waaruit blijkt dat deze 
vochtbron toen niet meer aanwezig was en de muur aan het drogen is. 
 
 
3.2. Gehalte en type zouten 
 
Een eerste indicatie van zoutgehalte en -verdeling is op basis van het hygroscopische 
vochtgehalte (HMC) te krijgen. Elk materiaal heeft, afhankelijk van zijn porositeit en 
porieverdeling, een evenwichtsvochtgehalte bij een bepaalde lucht-RV. Bij 95% RV is 
bijvoorbeeld het evenwichtsvochtgehalte van de gemiddelde baksteen lager dan 1 gew.% [5]. 
In het geval van accumulerende pleistersystemen is het evenwichtsvochtgehalte van de 
pleister bij 95% RH niet precies bekend, maar kan wel uit de metingen afgeleid worden dat 
HMC waarden hoger dan 1-1.5 gew. % (minimale HMC, gemeten in de pleister) een aanwijzing 
zijn voor de aanwezigheid van hygroscopische zouten.  
 

 

 
Figuur 5: Actueel vochtgehalte (MC) op 
locatie H (2e campagne) en A (1e 
campagne). Diepten zijn vanaf de 
buitenzijde van de gevel gegeven 

Figuur 6: MC-verdeling gemeten in juli 2012 
(1e campagne, A1, gestippelde lijnen) en in 
april 2013 op dezelfde locatie (3e campagne, 
A3, getrokken lijnen) 

 
 
Op alle locaties zijn de meeste hygroscopische zouten in de pleisterlaag (en dus niet in de 
achterliggende muurconstructie) gevonden. Daar waar het vochtgehalte in de muur hoog is, 
zijn de zouten vanuit het metselwerk naar de pleister getransporteerd. Op sommige locaties 
(bij voorbeeld locatie A1, op ongeveer 6 m hoogte) zijn de zouten tot het oppervlak gekomen 
en hier gekristalliseerd als zoutuitbloei (figuur 2). In dit geval heeft transport plaatsgevonden 
direct na het aanbrengen van de pleister, voordat het waterafstotende gedrag van de pleister 
ontwikkeld kon worden. Het transport van de zouten tot het oppervlak is hier bevorderd door 
de geringe dikte van de pleisterlaag (6-7 mm). In andere gevallen zijn de zouten opgeborgen 
gebleven in de pleisterlaag.  
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Wanneer MC en HMC in beschadigde locaties (loskomen van de pleister of zoutuitbloei) en 
niet beschadigde locaties vergeleken worden (figuur 7), is het duidelijk dat de schade plaats 
heeft gevonden op de locaties met de hoogste vochtgehalten (A1 en B1); op locaties waar het 
vochtgehalte lager is (E1 en F1), is er (nog) geen schade zichtbaar. Het zoutgehalte op 
beschadigde en onbeschadigde locaties verschilt echter niet sterk. Op beide locaties bevinden 
de meeste zouten zich in de pleisterlaag.  
Opvallend is dat het HMC dieper in de muur veel lager is dan in de pleister. Dit betekent dat 
op de bemonsterde locaties zich geen significante hoeveelheden zouten in het metselwerk zelf 
bevinden. Het zoutgehalte zal dus niet veel hoger meer worden tijdens het verder drogen van 
het metselwerk; het risico op toekomstige zoutschade lijkt daarmee beperkt. De latere 
metingen, in 2013, laten inderdaad geen relevante verdere verhoging van het zoutgehalte in 
de pleister en geen ontwikkeling van nieuwe schade zien (het metselwerk is intussen 
gedroogd). 
 

 
Figuur 7: MC en HMC verdeling op beschadigde (A1 en B1) en onbeschadigde locaties (E1 
en F1) (hoogte van bemonsterde locaties: 6-7 m) 
 

 
Figuur 8: Ionengehalte gemeten door middel van ionchromatografie (de balk voor het 
calciumgehalte loopt uit de schaal, maar is voor de leesbaarheid van de grafiek bij 200 
afgebroken; het precieze calciumgehalte staat bij de balk vermeld) 
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De resultaten van de ionchromatografie (IC) (figuur 8) en röntgendiffractie (XRD) metingen 
geven aan dat natriumsulfaat het belangrijkste aanwezige zout is. In de monsters uit de pleister 
van locatie B1 zijn ook nitraten en chloriden in lage hoeveelheden aangetroffen. Het hoge 
calciumgehalte, aangetroffen in de pleister is afkomstig uit het materiaal zelf.  
 
 
4. Discussie en conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er twee vochtbronnen geïdentificeerd: 
- Optrekkend vocht uit de bodem: dit komt echter niet hoger dan het niveau van de verhoogde 

betonvloer in de kerk; 
- Water dat tijdens het blussen van de brand en regenwater dat in de periode toen het gebouw 

geen dak had, in de muren is binnengedrongen en zich zowel boven in de muur als onderaan 
op de betonvloer heeft verzameld en vervolgens in de muur is getrokken. Kortom de brand 
en de gevolgen daarvan zijn de oorzaak geweest van de schade die zich nog vele jaren na 
de brand kon manifesteren. 

Uit het onderzoek blijkt dat het loskomen van de pleister steeds gepaard ging met een hoog 
vochtgehalte in de muur. Achter beschadigde en onbeschadigde plekken heeft het metselwerk 
vergelijkbare (lage) zoutgehaltes maar verschillende vochtgehalten: op de locaties waar de 
pleister is losgekomen, is het vochtgehalte duidelijk hoger dan op locaties waar geen schade 
ontstaan is. Het hoge vochtgehalte in de muur op het moment van het bepleisteren en het 
daarmee samenhangende transport van zouten vanuit het natte metselwerk naar de pleister, 
is geïdentificeerd als de directe oorzaak van het opgetreden schadeproces.  
Dit onderzoek bevestigt dat het vochtgehalte in de muur op het moment van pleisteren van 
extreem belang is voor de duurzaamheid van de interventie. Omdat blussen van een brand 
vaak gepaard gaat met hoge hoeveelheid water dat in het metselwerk doordringt, is het van 
belang dat de muur voldoende tijd krijgt om te drogen voordat deze weer bepleisterd wordt, 
zeker wanneer het gebouw ook nog eens jarenlang open heeft gelegen. In dit geval (dikte van 
de muren ongeveer 35 cm; versnelde drogingscondities), was dus ca. 1,5 jaar nodig om het 
metselwerk voldoende te laten drogen.  
Dit artikel onderstreept ook het belang van onderzoek voorafgaand aan een interventie. In dit 
geval hadden metingen van het vochtgehalte in de muur vóór het aanbrengen van de pleister 
problemen kunnen voorkomen.  
Het uitgevoerde onderzoek heeft, naast het identificeren van de vochtbron, het mogelijk 
gemaakt om inzicht te krijgen in het risico van schade aan de pleister in de toekomst. Omdat 
het onderzoek aantoonde dat het risico van schade voor de nog niet beschadigde delen laag 
was, hoefde het grootste deel van de pleister niet vervangen te worden, met besparing van tijd 
en geld als resultaat.  
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You see all these old buildings ... catching fire overnight, and it is so sad. I am very connected 
with these buildings because they are our history. It is the only one that we have.” - Sônia 
Braga - Actress 
 
 
1. Voorwoord 
 
Bestaande gebouwen en meer in het bijzonder historische- en erfgoedgebouwen, vereisen 
een bijzondere aandacht tijdens renovatiewerken. Het is niet alleen hun erfgoed status en het 
behoud van authentieke materialen die moeten in acht genomen worden maar ook de eisen 
inzake de bescherming van mensen en patrimonium in geval van brand. Terwijl de 
hedendaagse gebouwen zijn ontworpen in overeenstemming met de nieuwste 
brandregelgeving is dit voor oudere gebouwen meestal niet het geval.  
Bovendien is de toepassing van "prescriptieve brandwetgeving" op bestaande gebouwen 
juridisch niet afdwingbaar en meestal zeer moeilijk toepasbaar in bestaande constructies.  
Een aantal voorbeelden van deze problemen zijn o.a.: 
- de toegankelijkheid van historische sites wordt zwaar bemoeilijkt door de beperkte hoogten 

van de toegangspoorten.  
- historische circulatiepatronen in gebouwen is niet evident  
- traphallen lopen niet door over de verschillende verdiepingen maar verschuiven van 

inplanting per verdieping.  
- zeer veel interne niveauverschillen 
- aanbouwen van nieuwe volumes is dikwijls (quasi) niet mogelijk wegens beschermd karakter 

als monument 
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- maken van compartimenteringen is niet evident want deze zijn soms in tegenspraak met de 
historische indeling 

- nieuwe ingrepen in bestaande historische gebouwen is niet evident: bijvoorbeeld 
doorlopende gangen moeten brandwerend afgeschermd worden 

- historische waardevolle elementen zijn beschermd en moeten bewaard blijven: bv historische 
binnendeuren, wanden, plafonds,… 

- inplanting van haspels, detectoren, … is niet evident in historische muren en plafonds. 
Bijkomend is er in België ook het statuut van “geklasseerde gebouwen” door Erfgoed 
Vlaanderen. In principe kan en mag aan dergelijke gebouwen weinig of niets veranderd 
worden.  
Dit kan er dan ook toe bijdragen dat een brand zich snel zal verspreiden in een gebouw… 
alhoewel we dit nu juist willen vermijden omwille van zijn uitzonderlijke historische waarde en 
inhoud. 
De afgelopen jaren zijn we in de pers regelmatig geconfronteerd met zware branden in 
historische gebouwen. Denken we maar even aan de desastreuze brand in het Nationaal 
Museum van Brazilië in Rio de Janeiro waar op 3 september 2018 een groot deel van de 
collectie van 200 miljoen items verloren is gegaan. Het 200 jaar oude museum was het 
grootste in Latijns-Amerika en wordt momenteel gerestaureerd (na de brand). 
 

Foto 1: Brand in het Nationaal Museum van Brazilië, 03/09/2018 
 
 
Een ander tragisch voorbeeld is de brand in de Glasgow School of Art, één van de meest 
iconische gebouwen van Schotland, dat op 15 juni 2018 werd verwoest. Vier jaar eerder viel 
het gebouw ook al ten prooi aan vlammen. 
 

Foto 2: Brand in de Glasgow School of Art, Schotland, 15/06/2018 
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En last but not least, de Notre-Dame van Parijs waar er op 15 april 2019 ‘s avonds brand 
uitbreekt tijdens restauratiewerkzaamheden. Het dak en de centrale torenspits stortten in. De 
rest van het gebouw, alsook een aantal belangrijke kunstschatten, kon nog worden gered. De 
materiële schade is echter enorm. 
 

Foto 3: Brand Notre Damme, Parijs, 15/04/2019 
 
 
Bovenstaande branden wijzen op de kwetsbaarheid van historische gebouwen en 
erfgoedsites. Terwijl de frequentie van dergelijke branden betrekkelijk laag is, is het gevolg 
groot en is er een duidelijke correlatie tussen het optreden van branden en erfgoedrenovaties.  
Simpel gezegd, het risico is het grootst wanneer de staat van het gebouw wordt gewijzigd.  
 
 
2. Probleemstelling 
 
Renovatiewerken aan historische of oude gebouwen geven meestal aanleiding tot discussies 
tussen de brandweer en de overige betrokken partijen omwille van de toepassing van 
"prescriptieve brandwetgeving".  Immers, voor oude bestaande gebouwen bestaat er 
momenteel geen brandwetgeving en zal deze op korte termijn ook niet beschikbaar zijn.  
Wat verstaat men onder bestaande gebouwen ? Voor lage gebouwen betekent dit dat de 
datum van vergunning dateert van voor 1 januari 1998. Voor de middelhoge en hoge 
gebouwen is dit 26 mei 1995. Gebouwen, opgericht na deze respectievelijke data, moeten 
voldoen aan het Koninklijk Besluit basisnormen brand dat een laatste wijziging onderging op 
18 januari 2017 door de publicatie van het Koninklijk Besluit van 7 december 2016.  
 
 
3. Performance-based aanpak 
 
Een mogelijke piste die gevolgd kan worden is een performance-based aanpak. Een 
performance-based (fire engineered) benadering van de brandveiligheid van een gebouw is 
niet hetzelfde als het volgen van een prescriptieve brandwetgeving. Hierbij wordt de oplossing 
reeds voorgeschreven en beperkt de rol van de overheid zich tot het controleren van specifieke 
onderdelen van de wetgeving of het verstrekken van adviezen waar veranderingen in het 
ontwerp nodig zijn om in overeenstemming te zijn met de wetgeving.  
Bij een performance-based aanpak daarentegen wordt een resultaatsverbintenis opgelegd 
aan de bouwheer in plaats van een werkwijze om datzelfde resultaat te bekomen. 
De performance-based methodologie is gebaseerd op een engineering document van de 
Society of Fire Protection Engineers, SFPE. Deze organisatie schetst de flow (figuur 1) voor 
het gebruik van een performance-based analyse in het ontwerp en de evaluatie van de 
brandveiligheid van een gebouw.  
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Figuur 1: Performance-based analyse, SFPE 

 
 
In sommige gevallen kan deze aanpak de enige praktische manier zijn om een significant 
niveau van brandveiligheid te bereiken. 
 
 
3.1. Doelstellingen en prestatie-eisen 
 
In de literatuur zijn heel wat prestatie-eisen beschikbaar om een ontwerp of gebouw, in geval 
van brand, te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen van de verschillende stakeholders.  
Deze doelstellingen kunnen onder andere betrekking hebben op: 
 de veiligheid van aanwezigen, inclusief de interventie van de hulpdiensten 
 de omvang van de brand in het kader van de historische waarde van het gebouw en zijn 

inhoud 
 de bedrijfscontinuïteit 
 milieu-impact op de omgeving. 
In onderstaand voorbeeld (restauratie van een historische abdij) werd geopteerd om gebruik 
te maken van de criteria die worden aangewend in de “Performance-Based Fire Engineering 
Design in New Zealand” voor de beoordeling van de “life safety” van de aanwezigen. 
Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende parameters. 
De FED waarden en zichtbaarheid werden bepaald op een hoogte van 2 meter boven het 
vloerniveau.  
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 Criteria Commentaar 
Occupant tenability 
Nulblootstelling aan 
rook  
 

• Rookvrije hoogte boven vloer 
bedraagt minstens 2.5 meter  
EN 
 de gemiddelde rooklaag 
temperatuur < 200°  

 

Of 
Te respecteren criteria 
bij blootstelling 
 

• Zichtbaarheid niet minder dan 
5 meter voor lokalen & ruimten ≤ 
100 m² en in de gangen  
• Zichtbaarheid niet minder dan 
10 meter voor lokalen & ruimten > 
100 m² 
EN 
• FED voor verstikkende gassen 
niet groter dan 0.3 
• FED voor thermische effecten 
(straling en convectieve warmte) 
niet groter dan 0.3 

Alle criteria moeten 
bereikt worden behalve 
wanneer het gebouw is 
uitgerust met een 
sprinklerinstallatie. In dat 
geval moet enkel aan het 
FED criterium voor 
verstikkende gassen 
voldaan worden. 
 

Tabel 1:  Performantie criteria life safety New Zealand building code 
 
 
3.2. ASET versus RSET 
 
Op deze manier kan de bouwheer aantonen dat de bewoners, bezoekers en medewerkers in 
een gebouw voldoende tijd hebben om het gebouw  te evacueren alvorens bedreigd te worden 
door de gevolgen van een brand. In principe moet de beschikbare Safe Egress Time (ASET) 
groter zijn dan de vereiste Safe Egress Time (RSET) zijn. In het andere geval dienen 
bijkomende maatregelen genomen te worden om RSET in te korten of ASET te verlengen.  
 ASET wordt gedefinieerd als de tijd tussen de ontsteking van de  gekozen ontwerpbrand en 

het tijdstip waarop het eerste aanvaardingscriterium voor “life safety” van de aanwezigen  
wordt overschreden in een bepaalde ruimte in het gebouw.  

 RSET is de berekende tijd die beschikbaar is tussen de ontsteking en het tijdstip waarop de 
bewoners in de opgegeven ruimte in staat zijn om een veilige plaats te bereiken. 

Een belangrijke stap in het verloop van het proces is het aantonen en berekenen van de totale 
evacuatietijd voor een gebouw. Tussen het ontstaan van een brand en de volledige ontruiming 
van een compartiment of gebouw zijn er verschillende fasen met elk een eigen tijdsduur te 
onderscheiden. In figuur 2 is er een schematisch overzicht terug te vinden van de verschillende 
stappen waaruit deze evacuatie(tijd) is opgebouwd. 
De som van alle afzonderlijke tijden geeft een “indicatie” van de totale evacuatietijd voor het 
gebouw.  
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Figuur 2: Verschillende stappen in de evacuatietijd 

 
 
3.3. Bepalen van RSET 
 
Bij het uitvoeren van een evacuatie-analyse van een gebouw dienen op voorhand een aantal 
parameters te worden vastgelegd. Deze hebben onder andere betrekking op: 
- Het type populatie (leeftijd, geslacht, mobiliteit, loopsnelheden, sociale verhoudingen, kennis 

van het gebouw) 
- Bezettingsgraden (personen/m²) 
- Responsetijden (seconden) 
De bepaling van deze waarden vormt een belangrijk onderdeel bij een performance-based 
analyse. 
Voor de bepaling van de evacuatietijden (RSET) kan gebruik gemaakt worden van eenvoudige 
handmatige berekeningen of gesofisticeerde computermodellen Om een nauwkeurig beeld te 
krijgen van het verloop van de evacuatie is hier gekozen voor het softwarepakket 
buildingEXODUS. Een weergave van het model is te zien in figuur 3. 
 

 
Figuur 3: Grondplan historische abdij 

 
 
Voor verdere info betreffende deze software kan er worden verwezen naar de volgende 
website : http://fseg.gre.ac.uk/exodus/ 
De grootste onbekende in de totale evacuatietijd van een gebouw is de keuze van de 
responstijden voor de verschillende groepen, subgroepen en individuen binnen een gebouw. 
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Waarden in de literatuur, “CFPA-E19_2009 (E) Fire Safety Engineering”, met betrekking tot de 
evacuatie van gebouwen, werden gebruikt voor het uitvoeren van een gevoeligheid analyse 
om de juiste waarden voor de responstijden te vinden. De resultaten van de verschillende 
simulaties worden getoond in figuur 4. 
 

 
Figuur 4: Evacuatietijden van de simulaties bij verschillende responsetijden 

 
 
Algemeen kan gesteld worden dat handmatige berekeningen slechts geschikt zijn om een 
“ruwe” inschatting van de evacuatietijd te bekomen voor eenvoudige structuren en kleine 
bezettingsgraden. 
 
 
3.4. ASET bepaling met behulp van FDS 
 
De ASET (Beschikbaar Safe Egress Time) werd bepaald door het gebruik van het programma 
Fire Dynamics Simulator (FDS). Deze software is speciaal ontwikkeld voor brandsimulaties en 
is gevalideerd door vele erkende onderzoeken waarbij simulatieresultaten zijn vergeleken met 
echte meetgegevens bij brandproeven. 
Op basis van een document van L. STAFFANSSON, “Selecting design fires”, Department of 
Fire Safety Engineering and systems safety, report 7032, (Lund 2010 ), Zweden, werd een 
ontwerpbrand ontwikkeld om de verschillende brandscenario's te simuleren in FDS. De grafiek 
(figuur 5) toont de gebruikte t² functie met een Qpeak van 2085kW en α = 0,008 kW/ s². 
In dit voorbeeld werden een geselecteerde reeks proefontwerpen (open en gesloten 
historische deuren, glasbreuk in de gang en/of de keuken) geëvalueerd.  
De prestatiecriteria (temperatuur, zichtbaarheid, ...) werden meestal overschreden tijdens de 
verschillende simulaties zoals getoond in onderstaande figuren. Deze figuren zeggen op zich 
niet zo veel daar de rookpartikels visueel achter elkaar worden weergegeven.  
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Figuur 5: Waarden van het brandvermogen (kW) in functie van de tijd (s) 

 

 

 

 
Figuur 6: Simulaties 
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De volgende figuur geeft een beter resultaat van de zichtbaarheid weer. De kleurenbalk werd 
ingesteld op een visuele weergave van 10 meter. Enkel op die locaties waar een rode 
kleuraanduiding aanwezig is, wordt een zichtbaarheid van 10 meter gegarandeerd op 2 meter 
hoogte. 
 

 
Figuur 7: Zichtbaarheid 

 
 
3.5. Bijsturing design of objectieven 
 
Uit voorgaande simulaties kan worden afgeleid dat de vooropgestelde prestatie-eisen voor het 
life safety criterium niet in alle situaties worden gehaald. Dit betekent dat een aantal ingrepen 
moeten uitgevoerd worden om de situatie in het voorbeeldgebouw te verbeteren. Bij de 
bepaling van de brandscenario’s werd reeds opgemerkt dat zelfsluitende deuren (deuren met 
een pompsysteem) in het algemeen eerder als storend worden ervaren door gebruikers en 
bezoekers. Hiermee dient dan ook rekening gehouden te worden bij het formuleren van nieuwe 
verbeteringsvoorstellen. 
Voor elk project kunnen dan individuele ingrepen worden uitgevoerd om te voldoen aan de 
prestatie-eisen en doelstellingen. 
 
 
4. Conclusie 
 
De “performance-based“ aanpak biedt een duidelijke structuur en houvast voor de beoordeling 
van het “life safety” aspect van de aanwezigen in het historisch gebouw. Deze werkwijze kan 
gehanteerd worden voor andere doelstellingen en prestatie-eisen van gebouwen.  
Als uitgangspositie kunnen een aantal prestatiecriteria zoals temperatuur, zichtbaarheid en 
rooklaaghoogte worden vooropgesteld waaraan moet worden voldaan gedurende het 
evacuatieverloop van het gebouw. 
Het bepalen van een geschikte ontwerpbrand voor het gekozen brandrisico is één van de 
meest kritische en moeilijkste taken in het proces. Er dient immers een “realistische” 
brandcurve ontwikkeld te worden die rekening houdt met allerhande parameters zoals 
ventilatiecondities, wandsamenstelling en brandbelasting. Daarnaast moet een voldoend 
aantal scenario’s geanalyseerd worden om een juiste benadering en inschatting van de 
gevolgen van de brand (ASET) te kunnen maken.   
Voor de bepaling van de evacuatietijden (RSET) moet vooral kritisch nagedacht worden over 
het type populatie (leeftijd, geslacht, mobiliteit, loopsnelheden, sociale verhoudingen, kennis 
van het gebouw), de bezettingsgraden (personen/m²) van de lokalen en de responsetijden van 
de verschillende populaties die in het gebouw kunnen aanwezig zijn gedurende verschillende 
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activiteiten. Representatieve waarden zijn enkel beschikbaar in buitenlandse literatuur. Een 
gevoeligheidsstudie blijft echter essentieel om accurate waarden te hanteren in de analyses.  
Een eerste kanttekening die dient gemaakt te worden bij deze methodiek is dat deze zich  
voornamelijk leent voor die gebouwen waarvan de uitbating achteraf weinig of niet meer 
wijzigt. Een verandering in het concept, layout of inhoud van het gebouw betekent immers een 
volledig nieuwe analyse.  
Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van de huidige veiligheidssystemen (sprinklers, 
branddetectie, compartimentering, …) niet in rekening gebracht. Als compensatie hiervoor 
wordt een veiligheidsfactor gebruikt die op zijn beurt bepaald is door veronderstellingen  van 
de brandingenieur. 
Aangezien er in een performance-based analyse heel wat parameters moeten worden 
gekozen en veronderstellingen moeten worden gemaakt, weliswaar gestoeld op 
wetenschappelijk onderzoek, is een verdere samenwerking met en toezicht van de 
verantwoordelijke overheid noodzakelijk. Deze kan dan, als derde en neutrale partij, gaan 
optreden bij de beoordeling van het project (peer review). Hierdoor wordt de objectiviteit bij de 
keuze van de verschillende parameters van de performance-based analyse gegarandeerd. 
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BRANDVEILIGHEID EN RIJKSMONUMENTEN IN NEDERLAND 
HOE HELPT DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED DE 

MONUMENTENEIGENAAR UIT DE BRAND? 
 

Renate van Leijen, Specialist Veilig erfgoed, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 
 
Abstract 
 
Bij historische panden met veel hout, riet, grote ruimtes en/of vaak ingewikkelde 
bouwconstructies moeten we bij brand rekening houden met flinke schade. Uiteraard willen 
we schade, in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk voorkomen aan ons nationaal erfgoed. 
Want weg is weg. De bescherming van cultuurhistorische waarden tegen brand is niet geregeld 
door de wetgever. Een monument moet wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van 
het Bouwbesluit, maar deze zijn gericht op de bescherming van mensen. Voldoet een 
monument aan deze wet- en regelgeving dan wil dit niet zeggen dat het monument niet kan 
afbranden. Daarnaast heeft de brandweer géén verplichting om schade aan een monument te 
voorkomen of beperken. Het is dus aan de eigenaar van een monument om het pand zélf te 
behoeden voor de verwoesting die een brand kan aanrichten. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed helpt zoveel mogelijk door informatie en kennis te verspreiden over brandpreventie bij 
monumenten.  
 
 
1. Inleiding 
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed registreert gemiddeld dertig branden in 
rijksmonumenten per jaar in het incidentensysteem DICE, de Database Incidenten Cultureel 
Erfgoed. Het betreft kleine, middelgrote en grote branden, met dito schade. Het lijkt erop dat 
lang niet alles in deze database terecht komt; vermoedelijk gebeurt er meer met onze 
rijksmonumenten dan wij weten. Vergeleken met de duizenden branden die jaarlijks 
plaatsvinden in ‘gewone’ panden, is dertig niet veel, maar het gaat in die gevallen wél om 
brand in erfgoed van nationaal belang[1]. Brandt er een historische molen of kerk af, dan zijn 
we een deel van ons erfgoed kwijt en is het verdriet bij de gemeenschap groot. Monumenten 
zijn vaak beeldbepalende objecten in een stad of dorp, meestal al eeuwenlang. Een monument 
is een verbindende factor voor een gemeenschap die, net als de eigenaar veel waarde hecht 
aan het historische gebouw. Na een verwoestende brand waarbij veel van de monumentale 
waarde verloren is gegaan, wordt  gelukkig vaak het gebouw weer opgebouwd.  
 
 
2. Bouwbesluit 2012  
 
De Nederlandse overheid heeft in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd 
voldoen aan die voorschriften. Als we kijken naar het brandveiligheidsaspect van het 
Bouwbesluit dan is een brandveilig gebouw een gebouw waar mensen bij brand veilig kunnen 
vluchten en waar de brand niet overslaat naar de buren. Dat zijn twee brandveiligheidsdoelen 
van het Bouwbesluit 2012 dat op dit moment in Nederland geldt. Het voorkomen van 
brandschade aan het gebouw is geen uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012. Monumenten 
– maar ook musea met waardevolle collecties - zijn in het licht van brandveiligheid en -
bestrijding geen bijzondere gebouwen. Er staat in het Bouwbesluit niets over het beschermen 
van cultuurhistorische waarden. Was er in de Brandweerwet 1952 nog sprake van enige 
bescherming, uit de daaropvolgende Brandweerwet 1985 en Bouwbesluiten, is cultuurhistorie 
geschrapt.  
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Figuur 1: De brand in een boerderij in Gieten, Drenthe, verwoestte het pand grotendeels 
(foto RCE, 2012) 

 
 
2. De Brandweer en haar taak 
 
De brandweer heeft in principe geen verplichting om schade aan een gebouw, monument of 
niet, te voorkomen of beperken. Zij heeft de verplichting zich in te spannen om mens en dier 
te redden en te voorkomen dat de brand overslaat naar belendende panden.  
De brandweer is met de komst van de Wet veiligheidsregio 2010 gereorganiseerd. Zij maakt 
nu deel uit van een groter geheel, de veiligheidsregio. In Nederland zijn er 25 
veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werkt de brandweer samen met de gemeente en de 
ambulancezorg. Door deze wijziging in de brandweerorganisatie is bijvoorbeeld het hebben 
van een contactpersoon bij de brandweerkazerne niet meer vanzelfsprekend. Kazernes 
moeten soms sluiten, en brandweereenheden worden kleiner, doordat bijvoorbeeld vrijwilligers 
moeilijk te krijgen zijn. Ook de automatische doormelding van een alarm naar de brandweer is 
niet meer gewoon [2]. De brandweer vervult een algemene voorlichtende rol. Er wordt steeds 
meer aangestuurd op eigen verantwoordelijkheid bij brandpreventie, op zelfredzaamheid en 
op een snelle eerste respons door de gebruiker.  
De eigenaar van het monument is dus aan zet. Deze zal in eerste instantie moeten voldoen 
aan de formele verplichtingen vanuit het Bouwbesluit 2012. Een eigenaar die waarde hecht 
aan het erfgoed dient echter verder te kijken dan het Bouwbesluit. Hij zal moeten nadenken 
over aanvullende beschermende voorzieningen. Dit is geen verplichting, maar wel aan te 
raden. 
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Figuur 2: Brand in een winkelpand in Gorredijk, Friesland (foto Henk Stoelwinder, 2016) 

 
 
4. Brandveiligheidsvoorzieningen en cultuurhistorische waarden 
 
Het voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 is voor een deel 
een bouwkundig en installatietechnisch verhaal. Goed om te weten is dat het Bouwbesluit 
onderscheid maakt in voorschriften voor nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. Alle 
gebouwen moeten minstens voldoen aan de minimale ondergrens (de bestaande 
bouwvoorschriften) van het Bouwbesluit 2012. Meestal is een hoger niveau vastgelegd in een 
omgevingsvergunning. Dan is sprake van een ‘rechtens verkregen niveau’ van veiligheid. Dit 
begrip is in het Bouwbesluit 2012 opgenomen om te zorgen dat de kwaliteit van het pand na 
een verbouwing niet verslechtert én om de verbouwer niet te verplichten tot kostbare 
investeringen om het pand te laten voldoen aan de nieuwbouweisen.  
Historische gebouwen in Nederland moeten voldoen aan het rechtens verkregen 
brandveiligheidsniveau, of ten minste aan het niveau bestaande bouw. Omdat het treffen van 
brandveiligheidsvoorzieningen soms op gespannen voet kan staan met de cultuurhistorische 
waarden, is het zoeken naar een balans tussen het behoud van die waarden en een goed en 
veilig gebruik van het monument. Het Bouwbesluit biedt met artikel 1.3 Gelijkwaardigheid 
ruimte voor alternatieve oplossingen die het monument brandveilig maken en dus laten 
voldoen aan het bouwbesluit, zonder dat dit waardeverlies van de cultuurhistorie met zich mee 
brengt. Een paar voorbeelden van gelijkwaardige veiligheid: het Bouwbesluit geeft aan dat een 
brandcompartimentsgrootte van 1000 m² niet mag worden overschreden. Dit heeft als doel het 
uitbreidingsgebied van brand te beperken. Er zijn grote monumenten met ruimtes groter dan 
1000 m² maar waar een brandscheiding niet gewenst is. Dan kan worden gekozen voor een 
automatische blusinstallatie. Deze beperkt de kans dat de brand zich snel uitbreidt. Ook het 
uitvoeren van een vultijdenberekening is een gelijkwaardigheid voor de lengte van de 
vluchtroute (of doorstroomcapaciteit) met als doel veilig te kunnen vluchten. Een ander 
voorbeeld is het voorspellen van de gevolgen van brand en rook waarbij wordt gekeken of de 
scheiding om een veilige ontvluchting te borgen in tact blijft. Het voorspellen bestaat uit het 
maken van berekeningen of het uitvoeren van simulaties waarmee wordt bepaald of 
bijvoorbeeld de monumentale paneeldeuren met hoge cultuurhistorische waarde rondom een 
trappenhuis zullen gaan bezwijken (of niet) tijdens het brandscenario of vluchtfase. Door een 
natuurlijk brandverloop als uitgangspunt te nemen in combinatie met de gebouw specifieke 
eigenschappen en het aanwezige interieur, is het mogelijk te bepalen of aan de doelstelling 
veilig vluchten kan worden voldaan. Dergelijke gelijkwaardige oplossingen moet echter wel 
door het bevoegd gezag – de gemeente – worden goedgekeurd [3].  
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Figuur 3: Kerk in monumentaal pand(foto RCE, 2020) 

 
 
Nog een voorbeeld van gelijkwaardige veiligheid: 
Bij een kerk die wordt hergebruikt als evenementencentrum (bijeenkomstfunctie) kan het 
voorkomen dat de draairichting van de kerkdeur onjuist is. Dan zal een andere oplossing 
moeten worden gezocht om toch te komen tot een veilig gebouw. De draairichting beperkt 
namelijk het aantal personen dat van de deur gebruik kan maken. De vluchtveiligheid is 
daarmee niet geborgd, vluchtende personen worden bedreigd door rook. Echter, de kerk is 
een gebouw met een hoge ruimte. Door een berekening te maken van de vultijd kan bepaald 
worden hoe lang personen bij brand nog niet bedreigd worden door rook. Vervolgens kan 
berekend worden hoe lang het gewenste aantal personen er over doet om de kerk te 
ontvluchten. Dit is een technische gelijkwaardige oplossing. Het kan ook organisatorisch 
worden opgelost door het opstellen van een brandwacht bij de betreffende deur. Bij brand 
fungeert deze persoon als BHV-er: hij of zij instrueert de aanwezigen. De persoon houdt de 
deur open bij een brandalarm zolang er geëvacueerd wordt. Het kan een goede oplossing zijn 
wanneer de kerk slechts weinig als evenementenlocatie wordt gebruikt. 
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Het Bouwbesluit bevat ook artikel 1.13 Monumenten. Dit artikel stelt dat voorschriften in een 
omgevingsvergunning voor het veranderen van een Rijksmonument of een gemeentelijk of 
provinciaal monument voorgaan op de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Met dit artikel 
wordt voorkomen dat bij verbouwwerkzaamheden aan een monument de voorschriften van 
het Bouwbesluit onwenselijke effecten op het karakter van het monument hebben. Als de 
omgevingsvergunning afwijkt van voorschriften van het Bouwbesluit, zijn de voorschriften van 
de omgevingsvergunning van toepassing; deze sluiten de relevante voorschriften in het 
Bouwbesluit uit. In de praktijk wordt artikel 1.13 echter al snel vertaald tot ‘een monument hoeft 
niet aan het Bouwbesluit te voldoen’. Dat is een onjuiste uitleg van de regelgeving: wat 
brandveiligheid betreft, moeten mensen in het gebouw nog steeds veilig kunnen vluchten en 
moet brandoverslag naar de buren worden voorkomen.  
 
Waar een eigenaar van een monument doordrongen van moet zijn, is dat voldoen aan het 
bestaande niveau van het Bouwbesluit, alsook het hebben van een omgevingsvergunning, 
niet voorkomen dat er brand uitbreekt of dat het monument gedeeltelijk of geheel afbrandt. 
Ofwel: voldoen aan de regels is niet gelijk aan het hebben van een brandveilig gebouw. De 
eigenaar van een bijzonder historisch pand heeft hopelijk in de gaten dat hij zelf aan zet is. Hij 
doet er goed aan om te bedenken welk scenario absoluut moet worden voorkomen: het 
afbrandscenario! Maar ook minder ernstige vormen van schade worden bij voorkeur 
vermeden. Een gesprek voeren met een brandveiligheidsdeskundige – dat kan ook de 
brandweer zijn – over wat er kan gebeuren en wat het effect is als iets gebeurt, geeft een beeld 
van de brandrisico’s voor het pand. Dit is al een eerste stap in de bewustwording. Het periodiek 
inventariseren en analyseren van brandrisico’s is zinvol. Zeker bij een verbouwing of een 
herbestemmingstraject is dit aan te raden, of zelfs vaak nodig, om de brandveiligheid van het 
gebouw onder de loep te nemen.  
 

 
Figuur 4: De brandweer brengt een bezoek op verzoek van de eigenaren van een boerderij 
(foto RCE, 2015) 

 
 
5. Brandveiligheid bij wijzigingen van het monument 
 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een rijksmonument bepaalt de gemeente of een 
vergunning conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist is. In een 
aantal gevallen, te weten ingrijpende wijzigingen, reconstructie van het beschermde 
monument of wijziging bij herbestemming, is de gemeente verplicht om advies in te winnen 
over de plannen bij de Rijksdienst. Die plannen komen dan op het bureau van de adviseurs 
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Bouwkunde en Architectuurhistorie van de Rijksdienst die nagaan of de ingrepen geen 
vergaande gevolgen hebben voor de cultuurhistorische waarden. Ook bij het aanbrengen van 
brandveiligheidsvoorzieningen wordt gelet op de consequenties voor het historisch pand. Als 
die voorzieningen de cultuurhistorische waarden aantasten, adviseert de Rijksdienst om te 
kijken naar alternatieven, ofwel gebruik te maken van artikel 1.3 Gelijkwaardigheid. Daarvoor 
kunnen de adviseurs doorverwijzen naar een externe brandveiligheidsdeskundige, bij voorkeur 
een met gevoel voor cultuurhistorie en ervaring met historische gebouwen.  
Om teleurstelling en vertraging te voorkomen is het van belang dat de eigenaar van een 
monument bij verbouwplannen en/of een herbestemmingstraject in een vroeg stadium contact 
opneemt met de gemeente om een zogeheten vooroverleg in te plannen. Het overleg is 
bedoeld om te bekijken of het plan voldoet aan de eisen (waaronder de brandveiligheidseisen) 
van het Bouwbesluit, en of de plannen voldoende rekening houden met de monumentale 
waarden. Bij zo’n overleg kan de eigenaar zeker ook zelf adviseurs meenemen, bijvoorbeeld 
een architect, bouwkundig ingenieur, bouwhistoricus of brandveiligheidsadviseur. Ook de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan aanschuiven. Gelukkig gebeurt dit steeds vaker. 
Het komt ook voor dat een eigenaar of architect bij de Rijksdienst polst wat de mogelijkheden 
zijn en advies vraagt over de plannen. Vroegtijdig de gemeente én de Rijksdienst op de hoogte 
stellen en betrekken bij plannen voor een ingrijpende verbouwing of een 
herbestemmingstraject, betekent dat bij de verdere planuitwerking duidelijk is welke 
aanpassingen de minste conflicten opleveren. Dan kan ook de vergunningverlening soepel(er) 
verlopen.  
Ook als er tijdens dit proces zoveel mogelijk is geprobeerd om rekening te houden met 
cultuurhistorische waarden, is het mogelijk dat er bijvoorbeeld compartimentering moet 
plaatsvinden daar waar een historische pui, een monumentale deur of een glas-in-loodraam 
in de weg zit. Denk aan een landhuis dat een bestemming krijgt als hotel: de 
brandcompartimentering die nodig is voor het hotel kan haaks staan op de cultuurhistorische 
waarden die het landhuis tot een rijksmonument maken. De Rijksdienst kijkt of het mogelijk is 
om een oplossing te vinden die rekening houdt met de aanwezige monumentale waarden en 
die eventueel omkeerbaar is, bijvoorbeeld door het monumentale onderdeel intern op te slaan 
of ergens anders in het gebouw te gebruiken. Zo probeert de Rijksdienst zoveel mogelijk met 
de plannenmakers mee te denken.  
 
 
6. Eigenaar verantwoordelijk of gedeelde verantwoordelijkheid? 
 
Aanvullende voorzieningen om het monument tegen brand te beschermen, bovenop de 
brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit, zijn dus niet verplicht. Op dit moment is het zo 
geregeld dat de eigenaar van een monument zelf verantwoordelijk is om schade door brand 
aan het gebouw te voorkomen of beperken. Maar zou het bij brandveiligheid van erfgoed niet 
moeten gaan om een goede driehoeksverhouding tussen de eigenaar/gebruiker/beheerder 
van het erfgoed, de gemeente als hoedster van de historisch waarde en het bevoegd gezag 
en de brandweer als adviseur en incidentbestrijder? Alleen als het samenspel tussen deze 
partijen optimaal verloopt, kan het gewenste niveau van brandveiligheid worden bereikt. Iedere 
partij zou haar steentje moeten bijdragen. In de praktijk betekent dat samenwerken!  
De Rijksdienst zet dan ook hoog in op het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen 
de verschillende betrokken partijen. Er lopen diverse initiatieven die alle hetzelfde doel 
hebben: aandacht creëren voor de bescherming van erfgoed. Bij de brandweer is dat het onder 
de aandacht brengen van het unieke van erfgoed en vertellen over de bijzondere 
cultuurhistorische waarden. Bij de erfgoedbeheerder is dat aandacht vragen voor 
brandveiligheid om behoud van het erfgoed voor de volgende generaties te garanderen. 
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7. Netwerkgroep Brandweer en cultureel erfgoed  
 
Ruim tien jaar geleden organiseerde de Rijksdienst het eerste symposium over brand en 
erfgoed. Om dit symposium heen werd al vrij snel een netwerkgroep geformeerd. De groep is 
een interessante mengeling van een aantal erfgoedprofessionals en deskundigen uit 
verschillende veiligheidsregio’s. Deze Netwerkgroep Brandweer en cultureel erfgoed, waarvan 
de Rijksdienst voorzitter is, heeft het doel de brandweersector en de erfgoedsector met elkaar 
in contact te brengen en te verbinden, zodat ze elkaar weten te vinden en elkaar (beter) 
begrijpen. Het brandsymposium, inmiddels een begrip in beide sectoren, is een van de 
middelen die voor dit doel worden ingezet. Bij de bezoekers, een mix van 
gemeenteambtenaren, erfgoedbeheerders van roerend en onroerend erfgoed, 
restauratiearchitecten, verzekeraars, calamiteiten-beredderingsbedrijven, kerkbestuurders en 
de brandweer, wordt het netwerkaspect zeer gewaardeerd. Men maakt kennis met elkaar, 
deelt kennis, en doet samenwerkingsverbanden ontstaan.  
 

 
Figuur 5: Kortsluiting in een ontvochtiger van een museum veroorzaakte enorm veel rook- 
en roetschade in het rijksmonumentale gebouw. Brandonderzoek leverde veel informatie op 
die werd gedeeld tijdens een brandsymposium. Zo bleek dat deuren in het museum nooit 
werden gesloten, waardoor de rook zich razendsnel kon verspreiden (foto RCE, 2018) 

 
 
De Netwerkgroep Brandweer en cultureel erfgoed houdt zich naast dit jaarlijks terugkerend 
symposium ook bezig met andere activiteiten. De pilot Brandrisico-inventarisatie en -analyse 
is er één van. Samen met enkele gemeenten, een adviesbureau en branddeskundigen van de 
veiligheidsregio’s wordt, op basis van een bestaande methodiek, een digitaal instrument 
ontwikkeld om monumenteneigenaren en -beheerders bewust te maken van brandrisico's. In 
de gemeente Amersfoort is als eerste de pilot gedraaid met drie grote monumentale panden. 
Met de beheerders is gekeken naar de brandrisico’s en nagegaan met welke – voornamelijk 
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organisatorische – maatregelen brandgevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. Een 
dure sprinklerinstallatie of lastig te realiseren brandwerende compartimenten zijn niet altijd 
nodig. Met protocollen, procedures en het periodiek agenderen van het onderwerp is al veel 
winst te behalen. Deze pilot zal in 2020 in de gemeente Hoorn samen met de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord nogmaals worden uitgevoerd om te testen of ze goed werkt. Daarna zal 
dit instrument beschikbaar komen, zodat elke beheerder, samen met een 
gemeenteambtenaar, de brandweer en eventueel een veiligheidsdeskundige, brandrisico’s in 
beeld kan brengen. Het digitale instrument brengt daarbij goed in kaart wat al is geregeld en 
wat nog moet worden geregeld. Het biedt de mogelijkheid om te schuiven met de verschillende 
maatregelen die een optie kunnen zijn. Het geeft inzicht in de effecten van die maatregelen en 
welke eenvoudig te treffen zijn. Ook het financiële aspect zit verwerkt in de methode, want 
vooral bestuurders willen weten wat voorzieningen hen gaan kosten.  
Het is aan de Netwerkgroep om bij de brandweer bescherming van erfgoed onder de aandacht 
te brengen. Door de diverse contacten die de Netwerkgroep in de loop van de jaren met de 
brandweer heeft opgebouwd, ervaart zij dat er bij de brandweer bereidwilligheid is om mee 
hierover mee te denken. Er is bijvoorbeeld contact met de Landelijke Meldkamer Organisatie 
(LMO) - waar de tien meldkamers van Nederland vanaf 2021 onder gaan vallen – die de 
dataset van alle rijksmonumenten in Nederland al beschikbaar heeft gesteld voor de 
geografische informatiesystemen (Gis) van de meldkamers. Nu is het zaak dat de 
veiligheidsregio’s deze systemen ook gaan gebruiken, waarbij het idealiter zo zou moeten zijn 
dat bij een alarmering de meldkamer ziet dat het om een rijksmonument gaat. Met 25 
veiligheidsregio’s en tien meldkamers is het best een ingewikkeld proces. 
In de pilot Brandrisico-inventarisatie en -analyse gaat de veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
hiermee aan de slag. Vragen als wat betekent het als de brandweer weet dat het gaat om een 
melding van brand in een rijkmonument? Welke beknopte informatie over het monumentale 
gebouw zou de brandweer moeten krijgen alvorens de brand te bestrijden? Welk 
handelingsperspectief heeft de brandweer? De brandweer kan een gebouw specifieke 
inzettactiek bepalen (wat moet je wel en niet doen om de monumentale delen te kunnen 
behouden?), deze in planvorming vastleggen en oefenen. Tijdens een brand in een historisch 
gebouw en het bijbehorende bluswerk kan de brandweer een moment van bezinning inbouwen 
en niet meteen alles rücksichtslos omtrekken en openbreken. De informatie kan met 
sloopbedrijven worden gedeeld die het pand veiligstellen en/of kunnen ontzien bij de sloop.  
 
 
8. Incidententeam  
 
Bij een brand met een rijksmonument komt ook het Incidententeam van de Rijksdienst in actie. 
Meldingen van brand komen binnen via e-mail, Google Alerts, collega’s in de regio, gemeenten 
of nieuwssites. Als een melding binnenkomt, pakt de adviseur die op die dag piketdienst heeft 
deze op. Hij of zij volgt daarbij het incidentenprotocol dat een aantal jaren geleden door de 
Rijksdienst is opgesteld. Er wordt eerst contact gelegd met de gemeente, en bij een grote 
brand die veel schade heeft toegebracht, brengt de adviseur een locatiebezoek. Als zich een 
brand heeft voorgedaan, is het aan het team, bestaande uit een aantal adviseurs Bouwkunde 
en Architectuurhistorie, om de gemeente en de eigenaar te adviseren over het beperken van 
gevolgschade en over herbouw of restauratie. De maatregelen die vervolgschade voorkomen, 
bestaan uit bijvoorbeeld het stutten van de gevel, het afdekken met zeil van het dak of het 
veiligstellen van cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. Wanneer een dak grotendeels 
verwoest is door een brand en het pand daardoor aan de bovenkant open is, hebben 
weersinvloeden vrij spel. In een pand dat een lange tijd bloot staat aan regen kan schimmel in 
allerlei soorten en maten welig tieren. Daarom moet vervolgschade echt worden voorkomen. 
Een heel enkele keer is de brand zo verwoestend dat het gebouw zijn beschermde 
rijksmonumentale status verliest.  
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9. Publicaties brandveiligheid: bewust worden-zijn-doen  
 
De Rijkdienst is een belangrijke spil in het verspreiden van kennis en informatie over 
brandveiligheid en erfgoedzorg. Ook het maken van publicaties en het geven van interviews 
behoren tot de activiteiten, waarbij de Netwerkgroep altijd betrokken is. Deze publicaties zijn 
te vinden op de website van de Rijksdienst, onder het onderwerp Veilig erfgoed [4]. In dit 
dossier staat naast informatie over brandpreventie ook een en ander over de andere 
zogenaamde schadefactoren, te weten water en diefstal/vandalisme. Het dossier bevat 
daarnaast ook informatie over ‘slow risks’ zoals een onjuist binnenklimaat, te veel licht en 
verontreiniging.  
Zoals eerder aangegeven is brandveiligheid voor een deel een bouwkundig en 
installatietechnisch verhaal, maar organisatorische maatregelen zijn minstens zo belangrijk. 
Preventie is het sleutelwoord, de website besteedt daarom veel aandacht aan het voorkomen 
van een calamiteit, maar ook aan hoe zich hierop voor te bereiden. De publicaties over risico- 
en crisismanagement zijn voor erfgoedbeheerders handige tools voor bijvoorbeeld het 
uitvoeren van een risicoanalyse, het inrichten van een crisisorganisatie en bij het nadenken 
over procedures.  
Een van de laatste publicaties is de poster Brandveiligheid in kerken: bewust worden-zijn-doen 
in 5 stappen. De poster maakt kerkorganisaties bewust van brandveiligheid en zet hen hopelijk 
aan tot handelen. Veel tips en adviezen zijn erop terug te vinden. Die gaan met name over 
organisatorische maatregelen in de preventiesfeer. De meeste winst is te halen in het creëren 
van bewustwording van brandgevaarlijke situaties bij de mensen in en om het monumentale 
gebouw. Want het is nog altijd beter te voorkomen dan te moeten blussen! 
 

 
Figuur 6: Brand in de R.K. Corneliuskerk in Limmen, Noord-Holland (foto RCE 2018) 

 
 
De poster is tot stand gekomen door samenwerking met onder andere een 
monumentenverzekeraar. Een dergelijke samenwerking levert veel op: kennis wordt gedeeld, 
waarbij de Rijksdienst input levert door onder andere haar netwerk in te zetten en de 
verzekeraar de poster verspreidt onder haar uitgebreide ledenbestand. Want ook – of eigenlijk 
juist! – een verzekeraar heeft er belang bij dat zijn klanten aandacht hebben voor 
brandveiligheid. De Vlaamse Monumentenwacht heeft interesse in de poster en zal in 
samenwerking met PARCUM, het museum voor religie, kunst en cultuur, een Vlaamse versie 
gaan uitbrengen.  
De opzet van de poster met het stramien ‘bewust worden-zijn-doen in 5 stappen’, slaat aan. 
De verdeling ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘na’ is door het gebruik van de kleuren groen, oranje/rood en 
blauw duidelijk herkenbaar. In die verdeling zijn de vijf stappen verweven, met voor elke stap 
acties, tips en adviezen. Naast de poster Brandveiligheid in kerken, heeft de Rijksdienst de 
poster Crisisbewust worden-doen-zijn in 5 stappen gemaakt. Dit is een evenzo interessante 
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poster omdat deze veel tips bevat voor de opbouw van een duurzame relatie met hulpdiensten. 
Want hoe bereikt een erfgoedbeheerder de brandweer wanneer het niet vanzelfsprekend is 
dat de brandweer elk jaar uit zichzelf langs komt en bovendien een breed takenpakket heeft 
waarbij cultureel erfgoed niet de hoogste prioriteit krijgt? Het komt er toch op neer dat proactief 
contact te zoeken een van de belangrijkste acties is voor een erfgoedbeheerder. Indien een 
contactpersoon is gevonden: nodig deze uit, ga in gesprek met elkaar, geef een rondleiding 
door het monumentale gebouw of het museum, vertel over het erfgoed, informeer naar de 
werkwijze van de hulpdienst en biedt jouw locatie aan om, bij voorkeur periodiek, te oefenen.  
 

 
Figuur 7: Uitsnede van de poster Crisisbewust worden-doen-zijn in 5 stappen 

 
 
10. Veiligheidsregio’s ook aan zet 
 
Bovengenoemde poster Crisisbewust is ook in een samenwerkingsverband gemaakt, dit keer 
met de Nederlandse Unesco Commissie en Blue Shield Nederland. Over dit onderwerp 
hebben alle 25 veiligheidsregio’s een brief ontvangen met de uitnodiging om samen na te 
denken over de aandacht voor en het belang van de bescherming van cultureel erfgoed in 
Nederland voor de samenleving en hoe deze bescherming aan te pakken. De brief bevatte 
ook een verzoek om advies en betrokkenheid bij de vraag hoe erfgoedbeheerders beter te 
laten aanhaken op de bestaande regionale crisisbeheerstructuren. Dit is een lastig onderwerp. 
Bij een crisis, of dit nu brand is of een andersoortige dreiging, staat het belang van de mens 
voorop, gevolgd door de veiligheid van de openbare orde. Dit is ook waar de veiligheidsregio’s 
hun Regionaal Risicoprofielen op baseren. Voor het opstellen van het risicoprofiel kijkt een 
regio naar de impact van de geïnventariseerde risico’s op vijf vitale belangen: territoriale 
veiligheid (aantasting van Nederlands grondgebied), economische veiligheid (ongestoord 
handelsverkeer), ecologische veiligheid (leefomgeving), fysieke veiligheid (volksgezondheid) 
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en sociale en politieke stabiliteit. De veiligheidsregio’s zijn door de Wet veiligheidsregio uit 
2010 verplicht de impact van risico’s op deze vijf belangen in kaart te brengen. Als zesde vitaal 
belang is toegevoegd de veiligheid van cultureel erfgoed. Het opnemen van de impact van de 
geïnventariseerde risico's op dit zesde (regionale) vitale belang is geen verplichting. In 
sommige risicoprofielen wordt erfgoed genoemd, veelal een opsomming van welke soorten 
erfgoed er in de regio aanwezig zijn. In veel profielen staat echter (nog) niets. Wanneer het 
onderwerp erfgoed in beleidsstukken ontbreekt, staat erfgoed meestal ook niet op het vizier 
van de brandweer.  
 
 
10. Vooruitgang geboekt 
 
Met het sturen van de brandbrief aan de veiligheidsregio’s, het faciliteren van een 
expertmeeting voor de regio’s, de posters die ook voor de regio’s interessant zijn, en met het 
organiseren van een Crisissymposium in het najaar van 2020 (in de plaats van een 
brandsymposium) zet de Rijksdienst, samen met diverse organisaties, in op een duurzame 
samenwerking tussen de eigenaar/gebruiker/beheerder van het erfgoed, de gemeente als 
hoedster van de historisch waarde en het bevoegd gezag en de hulpdiensten, met name de 
brandweer als adviseur en incidentbestrijder. De Rijksdienst gaat ervoor het samenspel in 
deze driehoeksverhouding goed en soepel te laten verlopen. Vaak gaat dit met kleine stapjes 
vooruit, zodat het hebben van een lange adem een vereiste is. Vergeleken met vijftien jaar 
geleden is echter wel bereikt dat bepaalde activiteiten een begrip zijn geworden. De 
aanjagende, coördinerende en informerende rol van de Rijksdienst op het gebied van 
Veiligheidszorg wordt gewaardeerd en noodzakelijk geacht. Producten worden gebruikt, 
symposia goed bezocht, en erfgoedorganisaties (maar ook niet-erfgoed organisaties) weten 
de Rijksdienst te vinden bij vragen over calamiteitenplanning, risico- en crisismanagement én 
zeker over brandveiligheid en erfgoed. Dat is maar goed ook want we willen met zijn allen nog 
lang kunnen genieten van de vele bijzondere monumenten die ons land rijk is.  
 

 
Figuur 8: Brand in rijksmonument Landgoed Haarendael, Haaren (foto RCE, 2019) 

 
 
Bij deze brand heeft de brandweer bijzonder adequaat opgetreden. Zij kende het gebouw 
doordat zij er vaak oefende, en wist daardoor dat vooral de kapel van monumentaal belang 
was. Door gangen door te breken werd voorkomen dat de vlammen richting de kapel zouden 
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gaan. Het is dus belangrijk om als gebouweigenaar de brandweer op te zoeken en haar uit te 
nodigen om bijvoorbeeld in het pand te komen oefenen. Hoe bekender het pand voor de 
brandweer is, hoe gerichter bij een brand kan worden opgetreden. 
 
 
12. Referenties 
 
[1] Het Nederlandse Rijksmonumentenregister bevat op dit moment ruim 63.000 gebouwde 

en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het register. 

[2] Eigenaren kunnen kiezen voor een doormelding naar een particuliere alarmcentrale 
(PAC). Die dient eerst de situatie te verifiëren alvorens de brandweer te waarschuwen. 

[3] Met dank aan René van Sabben, senior adviseur brandveiligheid bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Rijksvastgoedbedrijf, en opstellen van de 
thesis Bescherming van Nederlandse rijksmonumenten en hun inventaris op basis van 
prestatiegericht brandveiligheidsontwerp, 2017 (Link). 

[4] https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/veilig-erfgoed. 

https://www.dropbox.com/s/aswucu1sdewe365/Prestatiegericht%20Brandveiligheidsontwerp%20Monumenten%20NL.pdf?dl=0
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/veilig-erfgoed
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BRANDVEILIGHEID IN DE ANTWERPSE KATHEDRAAL, EEN 
VEELOMVATTEND PLAN 

 
Luc Coremans 

Preventieadviseur O.L.Vrouwekathedraal Antwerpen 
 
 
Inleiding 
 
Brandveiligheid is van oudsher een belangrijk issue in de Antwerpse kathedraal. En met reden. 
Bijna 170 jaar werd er gebouwd aan de kathedraal zoals we haar nu kennen. Amper 12 jaar 
nadat het gebouw in haar huidige gotische vorm werd voltooid, verwoestte een grote brand in 
1533 het volledige dak van het middenschip. Van brandwerende gewelven was toen nog geen 
sprake. Een vergeten kaars stak de directe omgeving in brand. Het vuur zocht zich gretig een 
weg naar boven en bereikte het stro dat enkele nog niet van glas voorziene ramen opvulde. 
Een paar uur later was het volledige dak weg. 
 

 
Figuur 1 

 
 
1. Veilige elektriciteitsvoorzieningen 
 
In de tweede helft van de vorige eeuw werd de kathedraal grondig gerenoveerd en 
gerestaureerd. Bijna 50 jaar lang was het gebouw deels afgesloten; eerst het ene stuk, dan 
weer een ander stuk, om nadien op Antwerpen ‘93 als cultuurhoofdstad van Europa te kunnen 
blinken. De provincie Antwerpen, die bouwheer van de kathedraal is, bouwde onder andere 
de elektrische installatie van nul weer op, om het zo brandveilig mogelijk te maken. 
Begin 21e eeuw werd een inpandige hoogspanningskast, inmiddels ook weeral ongeveer 40 
jaar oud, verwijderd en het elektriciteitscircuit aangepast volgens de nieuwste 
veiligheidsnormen. Evenementen en concerten vroegen steeds meer stroom voor verlichting 
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en versterking. Twee 63amp-aansluitingen in het kerkgebouw verzekeren voldoende 
elektriciteit op de meest veilige manier. 
 

  
Figuur 2 

 
 
Ook 2020 was een jaar van grote werken aan het elektriciteitsnet. De provincie besliste om 
volledig over te schakelen op ledverlichting. Ook alle bekabeling werd vervangen. Onder de 
hele vloer kwam een stelsel van kabelgoten, tot 90cm diep in drie buizen onder elkaar. 
Verspreid zitten vloerdeksels die open kunnen om eventuele kabels bij te trekken. De 
vloerpotten omvatten eveneens stopcontacten en ethernetaansluitingen. Ook op de gewelven 
en zolders werd alle bekabeling vervangen en niet meer in gebruik zijnde kabels weggehaald. 
De kathedraal beschikt vandaag over een systeem met individueel aanpasbare lampen die in 
‘scenario’s’ staan geprogrammeerd. Met één druk op de touchscreen ontsteekt het personeel 
alle lichten voor een bepaald scenario; bijvoorbeeld ‘open voor toerisme op een heldere dag’, 
of voor ‘hoogmis op zondag’. Het hoeft geen verder betoog dat de brandveiligheid er nogmaals 
stevig op vooruit is gegaan door gebruik van de nieuwste bekabeling en het omschakelen op 
LED.  
 
 
2. Branddetectie 
 
Evident beschikt het gebouw over een uitgebreid branddetectiesysteem. Gezien de geringe 
brandlast bevinden er zich geen detectoren in de kerkruimte zelf, op uitzondering van de 
inkom- en uitgangzone waar ook een magazijn en de shop zijn gevestigd. Ze zijn wel te vinden 
in alle bijgebouwen, zolders, gewelven, torens, kelders, stookruimte, luchtgroepen, …, tot in 
elke uithoek. De voormalige centrale had de pensioenleeftijd bereikt, wisselstukken werden 
niet meer geproduceerd. Daarom werd de centrale in 2020 vervangen door een gloednieuwe 
installatie, inclusief nieuwe bekabeling. De werf liep gelijk met die van de ledverlichting.  
Naast enkele honderden detectoren wordt op de zolders ook gebruik gemaakt van beams. 
Deze bestaan uit een zender en ontvanger. Als het signaal tussen beiden wordt onderbroken 
door rook gaat het systeem in alarm. Aan de shop en inkomzone wordt gebruikgemaakt van 
een camerasysteem. Deze camera’s zijn de nieuwste innovatie op gebied van brandveiligheid. 
Hun software herkent rook en vuur.  
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3. Meldkamer en alarmlijst 
 
De brandcentrale is gekoppeld aan een meldkamer. Deze zal in geval van melding een 
medewerker van de kathedraal opbellen. Vijf mensen staan op deze ‘alarmlijst’. Als eerste 
staat de conciërge, die aanpalend woont en directe toegang tot de kathedraal heeft. Een 
melding van de meldkamer is behoorlijk accuraat, want elke detector is geadresseerd. De 
melding bevat dan ook de exacte locatie waar de foutmelding of het (voor-)alarm van komt. 
Elke melding wordt onmiddellijk op locatie gecontroleerd, dag of nacht. Na de openingsuren is 
dit werk voor de conciërge, tijdens de openingsuren gaat de technische dienst ter plaatse. De 
kathedraal beschikt immers over twee fulltime techniekers die instaan voor onderhoud en 
reparaties. Het hoofd van de technische dienst is meteen de tweede op de alarmlijst. Hij wordt 
door de meldkamer gebeld wanneer de conciërge niet bereikbaar blijkt te zijn. Hij woont op 
een paar honderd meter afstand en kan bijgevolg onmiddellijk ter plaatse komen. 
Derde op de lijst is de preventieadviseur. Wanneer de vorige twee hun telefoon niet opnemen 
is hij degene die gebeld wordt. Ook hij woont op minder dan 10 minuten van de kathedraal. 
Na hem volgen nog twee mensen op de lijst die op hun beurt kunnen gebeld worden. Er bestaat 
een protocol rond verdere interne communicatie bij een eventuele calamiteit. 
 
 
4. Sleutelkluis 
 
In het bijna ondenkbare geval dat geen van vijf mensen van de alarmlijst bereikbaar is belt de 
meldkamer de brandweer. Om hen onmiddellijke toegang te kunnen verschaffen werd een 
sleutelkluisje geïnstalleerd bij de officiële ingang van de kathedraal. Dit kleine kluisje bevat de 
nodige sleutels om elke deur te kunnen openen. De arriverende brandweerploeg dient het 
telefoonnummer boven de sleutelkluis te bellen. Ze komen dan weer in de meldkamer terecht. 
Deze kan de kluis van op afstand open doen. Uiteraard controleren zij eerst dat effectief de 
brandweer aan de lijn hangt.  
 
 
 
         telefoonnummer 
 
     
         sleutelkluisje 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 
 
 
5. Droge stijgleidingen, sprinklers en haspels 
 
Om bij het onverhoopte geval van een echte brand efficiënt te kunnen ingrijpen, werd rond het 
jaar 2000 een netwerk van droge stijgleidingen aangelegd. Deze sturen een sprinklerinstallatie 
met smeltkoppen en een netwerk voor haspels aan. 
Langs drie aansluitingen in de buitengevel van de kathedraal kan de brandweer deze 
stijgleidingen bevoorraden. Elk aansluitpunt levert water aan een ander deel van de installatie. 
Alle zolders, torens en gewelven zijn voorzien van sprinklers en aansluitpunten voor haspels. 
Naast de meeste aansluitpunten op de zolders en in de torens hangt een droge haspel klaar. 
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Aansluitpunten voor deze haspels zijn daarnaast ook op regelmatige afstand op de daken 
geplaatst. 
Nu, meer dan 20 jaar later, wordt bekeken of het systeem nog voldoet aan de huidige normen 
van de brandweer. Zo werken zij tegenwoordig met een hogere druk op de leidingen dan 
vroeger. Daarnaast lopen de stijgleidingen tot in de verste hoekjes van de gewelven wat heef 
effectief is maar als nadeel heeft dat het langer duurt om het geheel op druk te zetten. Er wordt 
momenteel een studie uitgevoerd door een extern bedrijf om te kijken hoe we kunnen 
optimaliseren. 
 

 

    
Figuur 4 

 
 
6. Calamiteitenplan 
 
Onder impuls van de toenmalige preventieadviseur werd rond 2010 een uitgebreid 
calamiteitenplan opgesteld, in samenwerking met de provincie en met CRKC (centrum 
religieuze kunst en cultuur, vandaag PARCUM). Dit wettelijk niet verplichte document is een 
onmisbaar instrument om als erfgoedinstelling op verantwoorde manier om te gaan met 
veiligheid in, en behoud en beheer van het gebouw en de bijbehorende collectie. Dit lijvige 
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document telt 219 pagina’s en vele hoofdstukken. Het begint met een beleidsnota en de 
visietekst van de kathedraal. Vervolgens komen alle relevante risicoanalyses aan bod. Nadien 
wordt elk aspect van preventie, instructies, actieplannen, alarmprocedures en de algemene 
interne en externe organisatie bij eventuele calamiteit tegen het licht gehouden. Maar het plan 
gaat nog veel verder. Het bevat een volledig herstelplan dat in werking treedt na een calamiteit. 
Immers, op het moment dat de hulpdiensten weer vertrekken na bijvoorbeeld een brand of 
overstroming, blijft een ravage achter. Hier begint een grote en belangrijke taak voor de 
beheerders van het gebouw. De juiste wijze van opkuisen, herstellen, restaureren is cruciaal 
voor het behoud van het patrimonium. Naargelang de calamiteit kan dit een kort of lang werk 
zijn, eenvoudig of uiterst complex. 
De uitgebreidheid en gedetailleerdheid waarmee alle voornoemde aspecten worden 
behandeld is typerend voor een calamiteitenplan. Exact hiervoor werd dit ontwikkeld. Om 
potentiële schrijvers van een calamiteitenplan gerust te stellen; onder andere 
CRKC/PARCUM) heeft een handige kapstok ontwikkeld om het plan op te maken. Je kan ook 
kiezen om het samen met hen, of volledig door hen te laten ontwikkelen. Evident hangt daar 
een prijskaartje aan.  
 
 
7. Accurate info voor de hulpdiensten 
 
7.1. Brandweermap 
 
Vroeger hing er direct na de dienstingang van de kathedraal een ‘brandweermap’. Deze map 
bevatte een hoop nuttige info voor de brandweer en andere hulpdiensten, maar in het lang en 
breed uitgeschreven. De map werd meer dan 20 jaar geleden volgens de gangbare normen 
samengesteld door de toenmalige preventieadviseur en nadien ook up to date gehouden. 
Deze brandweermap bleek desondanks niet de meest interessante manier van info 
verstrekken aan de hulpdiensten. Alhoewel er ook geprinte plannetjes bij zitten, bevat de map 
te veel doorlopende tekst en is ze te lijvig. In overleg met brandweer en provincie werd in 2019 
een compacter en efficiënter systeem ontwikkeld. 
 
 
7.2. NIP (noodinterventieplan) 
 
De Antwerpse brandweer was vragende partij voor maximale visualisering door middel van 
overzichtelijke (grond-)plannen. Daarom liggen nu op de plaats waar vroeger de 
brandweermap lag, op een achttal hardboardpanelen formaat A1, de verschillende niveaus 
van de kathedraal weergegeven. Het gaat om de grondverdieping, de kelders en luchtgroepen, 
en alle dak- en zolderniveaus. Ook de bereikbaarheid van de kathedraal via de verschillende 
grote en kleine ingangen staat op een plan.  
Op het eerste grondplan van het gelijkvloers staan alle blusmiddelen, laagspanningskasten, 
schakelkasten en andere soortgelijke info weergegeven. Op een tweede, identiek plan van het 
gelijkvloers worden de (ingangen naar) kelderruimtes en luchtgroepen benoemd, alsook alle 
trappen en doorgangen. Elke trap voert immers naar een specifiek deel van de kathedraal, 
boven- of ondergronds, en is meestal de enige weg om er te geraken. Het is van groot belang 
dat in een oogopslag de juiste route kan gevonden worden.  
Deze informatie werd bewust opgesplitst op twee borden om het overzichtelijk te houden. Het 
bleek té veel informatie te zijn om op één bord te groeperen.   
Voor de zolders en daken werd hetzelfde principe toegepast. Eén overzichtsplan groepeert 
alle looplijnen op de verschillende niveaus (zijkapellen, middenbeuk). De hulpdiensten kunnen 
hier zien langs welke trap ze op welk niveau kunnen geraken en welke zolders of welk dakdeel 
ze ermee kunnen bereiken.  
Elke verdieping wordt daarnaast meer gedetailleerd weergegeven op een apart plan.  
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Een ander bord geeft een verticale doorsnede van de zuidertoren, met daarop de verschillende 
verdiepingen en de looplijnen naar de daken en zolders die vanop deze verdiepingen kunnen 
bereikt worden. 
Er is verder een bord met daarop de naam, functie, foto en coördinaten van alle belangrijke 
medewerkers in geval van een calamiteit. Deze eenvoudige ‘wie is wie’ kan de communicatie 
belangrijk versnellen.  
Uiteraard werd ook het kunstpatrimonium niet vergeten. Aangezien de kathedraal in een 
overgangsfase zit nu de tentoonstelling ‘Reünie’ na 10 jaar werd beëindigd, moet er een 
nieuwe lijst aangelegd worden. Op een laatste plan zullen de kunstwerken in volgorde van 
belangrijkheid worden aangeduid, zodat ze in geval van nood in de juiste volgorde 
geëvacueerd kunnen worden.  
Al deze info ligt tevens op een tweede locatie in papieren versie ter beschikking van de 
hulpdiensten en wordt ook digitaal bewaard zodat de plannen ten allen tijden geactualiseerd 
kunnen worden.  

Figuur 5 
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Figuur 6 
 
 

Figuur 7 
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7.3. DIP: digitaal interventieplan 
 
Logischerwijs wordt er anno 2021 ook digitaal gewerkt. Brandweer Antwerpen werkte drie jaar 
aan een computerprogramma dat alle info, te vinden op een goed noodinterventieplan, 
onderweg al digitaal beschikbaar stelt aan toesnellende hulpdiensten. Belangrijke sites zoals 
havenbedrijven, scholen, grote historische gebouwen zullen in de toekomst verplicht een DIP 
hebben. Wie verder interesse heeft, mag zelf een aanvraag indienen om opgenomen te 
worden in dit systeem. Op dit moment is de fase van ontwikkeling net achter de rug en 
beginnen de eerste organisaties hun input in het systeem te doen, onder begeleiding van de 
brandweer. De kathedraal gaf zich in de beginfase al op als kandidaat-tester en was daardoor 
één van de eerste locaties waarvan de Antwerpse brandweer een digitaal noodinterventieplan 
klaar had, al dienen een aantal details nog aangepast te worden.  
Deze digitale versie maakt het standaard noodinterventieplan niet overbodig, maar is er een 
aanvulling op.  
 
 
8. De Belforttoren, een apart geval 
 
De noordertoren, de grote toren van de kathedraal, het bekendste monument van de stad en 
prominent aanwezig op de skyline van Antwerpen,  is eigendom van de stad. De toren is 
uitgerust met een eigen brandcentrale en gekoppeld aan een andere meldkamer dan die van 
de kathedraal zelf. Dit heeft in het recente verleden al meermaals voor verwarring gezorgd. 
De brandweer wordt gealarmeerd door de noodcentrale, die op haar beurt door de 
respectievelijke meldkamer van de brandcentrale van toren of kathedraal werd gebeld. Ergens 
op dit traject gaat steevast de cruciale info verloren die moet duiden of het over de toren of de 
kathedraal gaat. Dramatisch is dit niet, aangezien overdag het personeel van de kathedraal 
aanwezig is, en buiten de uren de conciërge. Maar het blijft een werkpunt.  
 

 
Figuur 8 
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9. Sensibilisering van eigen werknemers 
 
De Antwerpse kathedraal heeft 29 werknemers fulltime of parttime in dienst en telt meer dan 
100 vrijwilligers die op allerlei vlakken actief zijn binnen de gemeenschap. De meer dan 
350.000 bezoekers op jaarbasis maken van de kathedraal één van de grootste toeristische 
trekpleisters van de stad. Het is cruciaal dat al deze mensen het huis door en door kennen, en 
een gedegen kennis van de te volgen procedures hebben in geval van calamiteit. Dit is een 
continue zorg van de directie en de preventieadviseur.  
 
 
9.1. Onthaalbrochure en Blauwe Map 
 
Elke nieuwe medewerker krijgt een onthaalbrochure en ‘blauwe map’. De blauwe map focust 
over de veiligheidsaspecten in de kathedraal. De nieuwe medewerker is verplicht dit boekje 
van 12 pagina’s te lezen en de inhoud te kennen. Wie het kent, zal in geval van calamiteit 
correct en adequaat reageren. Het boekje handelt over de sleutelpolitiek en de werking van 
de alarmlijst. Er wordt uitgelegd hoe de branddetectie werkt en waar de belangrijke 
laagspanningsborden staan. Op een plan staan alle nooduitgangen en blusmiddelen 
aangegeven. Je kan er lezen welk blusmiddel wanneer moet gebruikt worden. Er wordt 
stilgestaan bij alle mogelijke calamiteiten en de juiste manier van reageren er op. Tot slot wordt 
uitgebreid beschreven wanneer en hoe er dient geëvacueerd te worden, en dit zowel tijdens 
de uren van toerisme als tijdens een eredienst of concert met vele aanwezigen.  
 
Inhoudstafel ‘Blauwe Map’: 
 
2: Wie is wie? Nuttige contacten 
 Interne communicatie 
 Belangrijke noodnummers 
 
3: De verschillende sloten en sleutels 
 De Alarmlijst 
 
4: Branddetectie, hoe werkt het? 
 Inbraakalarm, hoe werkt het? 
 Veiligheidsrondgang door de kathedraal 
 
5: Trappen naar gewelven, daken, torens en kelders 
 Lichtschakelaars, hoofdzekeringen en laagspanningskasten 
 
6 - 7: De drie grote poorten 
 Evacuatie van de kathedraal; wie doet wat? 
 
8 - 9: Wat te doen bij brand & de juiste blusmiddelen 
 
10: Wat zijn droge stijgleidingen, waar zitten ze? 
 De brandweermap (noodinterventieplan) 
 Evacuatie van het kunstpatrimonium 
 Oplettendheid ten opzichte van vandalisme en terrorisme 
 
11: Wat bij gasalarm? 
 Wat bij bomalarm? 
 Wat bij wateroverlast? 
 De Noodmaterialen 
 
12: Het grondplan 
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9.2. Oefenen is de enige doeltreffende voorbereiding 
 
Elke nieuwe werknemer wordt door de preventieadviseur op sleeptouw genomen doorheen de 
hele kathedraal en al haar bijgebouwen. Zolders en gewelven worden bezocht. Geen plaats 
wordt overgeslagen. Maar ook de anciens worden af en toe meegenomen ter opfrissing. Als 
het personeel kan zo de hulpdiensten moeiteloos op de juiste locatie brengen. 
Verder worden op jaarbasis worden vijf vaste toolboxen veiligheid georganiseerd waar het 
personeel verplicht aanwezig moet zijn. Dezelfde grote thema’s komen steeds terug: het snel 
openen van de grote vluchtwegen, het vinden en correct gebruiken van de juiste blusmiddelen, 
evacueren tijdens grote evenementen of tijdens de uren van toerisme, en het veiligstellen en 
reanimeren van personen. Alle personeelsleden die een toezichterfunctie hebben en dus met 
toeristen en parochianen in contact komen, hebben bovendien een brevet bedrijfshulpverlener. 
Enkelen van hen hebben daarnaast een certificaat BA4 (kennis elektrische installatie). 
 
 
10. Overkoepelend traject 
 
De brand in de Notre Dame heeft veel in beweging gezet. Zowel de overheid als de kerkfabriek 
zat op een berg vragen toen de as was neergedaald. Op initiatief van de provincie zijn alle 
betrokken instanties rond de tafel gaan zitten met als enige agendapunt: ‘stel dat bij ons 
hetzelfde gebeurt. Hoe voorbereid zijn we?’ 
Deze eerste vergadering heeft een veelvoud van andere besprekingen in gang gezet, op 
verschillende niveaus, maar allemaal rond hetzelfde thema.  
Enerzijds gerustgesteld omdat er al veel plannen bestaan en veel maatregelen werden 
genomen, blijft er een grote bezorgdheid. De Parijse brandweer, van geen kleintje vervaard zij 
achteraf over de brand van de Notre Dame: “op zo’n inferno kan niemand zich echt 
voorbereiden”. 
We delen deze mening. Het enige wat we kunnen doen is zo veel mogelijk scenario’s oefenen. 
In samenwerking met de brandweer en de rampencoördinator van de stad zijn we in een traject 
gestapt. Onlangs deden we in dit kader een eerste niet-aangekondigde evacuatieoefening 
tijdens de uren van toerisme. Het personeel kreeg de opdracht de normale in- en uitgang te 
sluiten en iedereen te evacueren langs één van de nooduitgangen. Dit kwam volledig 
onverwacht, niemand was op voorhand ingelicht. De rampencoördinator, incognito op locatie, 
was aangenaam verrast. Binnen drie minuten waren de noodpoorten open, binnen zes 
minuten na het eerste sein was de gehele kathedraal, inclusief alle bijgebouwen ontruimd. Een 
volgende stap in dit traject zijn een aantal tafeloefeningen met directie en leden van de 
alarmlijst. De brandweer ensceneert een calamiteit, waar accuraat moet worden op 
gereageerd. De oefeningen zullen stap voor stap complexer worden, met conflicterende 
gebeurtenissen waar geen eenduidig antwoord op bestaat. Een ramp verloopt nooit volgens 
een op voorhand vastgelegd patroon … 
Het traject zal in het voorjaar van 2022 uitmonden in een gezamenlijke gecoördineerde 
rampenoefening met betrekking van alle hulpdiensten. Het eindexamen! 
 
 
11. Kunstpatrimonium, een gemeenschappelijke zorg 
Wanneer een calamiteit zich voordoet is het natuurlijk eerst zaak alle mensen in veiligheid te 
brengen. Pas wanneer dit is gebeurd beslist de brandweer of er nog opportuun is om het 
kunstpatrimonium, of een deel ervan, veilig te stellen. Uiteraard kennen ook zij het historische 
belang hiervan. 
De kathedraal bevat een schat aan kunstwerken allerhande. Er bestaat een prioriteitenlijst 
voor evacuatie. De belangrijkste stukken worden eerst naar buiten gehaald. Maar daar begint 
het probleem pas. Wie gaat tijdens een calamiteit zijn aandacht richten op de kunstwerken. 
Naar waar loop je ermee? Ze buiten de gevarenzone brengen is één ding, maar ze moeten 
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vervolgens veilig vervoerd worden en elders opgeslagen. Hoe kan je onmiddellijk transport 
voorzien?  Waar kan je per direct terecht met waardevolle, eeuwenoude en fragiele werken. 
Wij dromen van een overkoepelende ‘kunstgroep’. Een groep van mensen die kan 
opgetrommeld worden bij een calamiteit waar kunst, in de breedste zin van het woord, moet 
ontruimd worden. Immers, in de Antwerpse binnenstad liggen de verschillende musea en 
kerken op een steenworp van elkaar. We willen graag een overkoepelend plan in 
samenwerking met de stad, provincie en de kerken. Hierin moeten afspraken staan over het 
inventariseren van wat buiten wordt gedragen, het transport van de kunstwerken en de locaties 
waar er gestockeerd kan worden, en wie al deze taken op zich nemen. De eerste gesprekken 
zijn aan de gang, in de loop van 2020 hopen we deze plannen te kunnen finaliseren.   
 
 
12. Besluit: geef een brand geen kans 
 
Ik herhaal nog eens de woorden van de Parijse brandweer: 
 
 “op zo’n inferno kan niemand zich voorbereiden” 
 
Eens een brand ontstaan is, is het verschrikkelijk moeilijk deze nog te bedwingen zonder 
desastreuze gevolgen. Preventie is dan ook het sleutelwoord. Voorkom dat een brand kan 
ontstaan. Goede beveiliging, maar ook goede afspraken met alle medewerkers én een goede 
opleiding voor deze mensen zijn allemaal cruciaal. Regelmatig oefenen en regelmatige 
controles zijn een must. De grootte van de erfgoedsite en het aantal medewerkers mogen hier 
geen invloed op hebben. Werk je met professioneel personeel of vrijwillige medewerkers? Het 
maakt geen verschil. Ook op een kleine site met maar een paar vrijwillige medewerkers is het 
belangrijk dat iedereen de nooduitgangen kan openen en de brandbestrijdingsmiddelen weet 
staan. Het beste wapen tegen een calamiteit: gesensibiliseerde medewerkers! 
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METSELWERK GEWELVEN EN BRAND 
 

Ing. A. de Prouw 
Constructiebureau de Prouw – Bunnik (NL) 

 
 
Op 15 april 2019 was dit wereldnieuws. 
Precies 7 maanden eerder gebeurde dit … 
 
 
1. De situatie 
 
Gemetselde gewelven worden niet veel meer gemaakt. Het vereist vakmanschap en tijd om 
ze te metselen. Daardoor zijn gemetselde gewelven kostbaar. 
De metselwerk gewelven treffen we meestal aan in oude gebouwen, zoals kerken en kastelen. 
De historie van de gewelven gaat dan ook vele eeuwen terug. De eerste bekende 
gewelfconstructie is een koepelgraf van de 15e eeuw voor Chr. in de Myceense cultuur. Het 
was toen al bekend dat een gebogen (koepel-)constructie een sterke constructie was, waarbij 
de grond erboven voor stabiliteit zorgde. Of hier al sprake was van metselwerk, dat valt te 
betwijfelen, omdat de eerste koepelgraven bestonden uit los gestapelde stenen.  
Later zien we voorbeelden bij de Romeinen die het bouwen van gewelven een nieuw leven 
hebben ingeblazen en waarvan het Pantheon in Rome uit de 2e eeuw na Chr. een sterk staaltje 
van ingenieurskunst is. De Byzantijnen hebben de koepelbouw verder ontwikkeld met onder 
andere de Hagia Sophia (532 na Chr.) in Constantinopel. 
De Romaanse bouw, van 1000 tot 1200, kent gebouwen met tongewelven en gordelbogen. 
Daarna werd het kruisgewelf ontwikkeld en in de latere Gotische bouw (1150-1500) het 
kruisribgewelf met meerdere patronen zoals het netgewelf, stergewelf en het waaiergewelf. 
 

 
Figuur 1: Tongewelf – Abdij van Boscodon 
(12e eeuw) 

 
Figuur 2: Kruisribgewelf – Kathedraal 
Beauvais (1272) 

 
 
Bij gewelven gaat men uit van een doorgaande drukbelasting in de constructie. In de vroege 
gewelfvormen is dat duidelijk herkenbaar, maar in de latere ribgewelven is het verloop van 
belastingen meer complex. Echter blijft het principe van gewelfconstructies altijd: permanente 
druk in het materiaal, zowel tijdens de bouw als in het gebruik. 
 
 
2. De materialen 
 
Metselwerk is een stapelmateriaal. Met de stenen wordt dus “gestapeld”, waarbij een mortel 
wordt gebruikt om de ruimte tussen de stenen te vullen. De vroege mortels bestonden uit een 
mengsel van zand, water en luchtkalk. Aan mortels kunnen andere stoffen worden toegevoegd 
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om bijvoorbeeld de mortel beter te kunnen verwerken en/of de mortel beter bestand te maken 
tegen water.  
De stenen voor het gewelf zijn meestal gebakken bij een temperatuur van ongeveer 900 oC. 
Bij een hogere baktemperatuur krijgt men een hardere steen, maar bij temperaturen boven de 
1100 oC gaan de stenen sinteren en vervormen. Na het bakken moeten de stenen langzaam 
afkoelen, zodat er geen schade in de stenen ontstaat door ongelijke afkoeling. 
De mortel die bij oudere gebouwen gebruikt werd bestaat voor een belangrijk deel uit luchtkalk. 
Mortels met andere bindmiddelen, zoals portlandcement, werden op grotere schaal pas sinds 
eind 19e eeuw toegepast. 
De luchtkalk werd (en wordt) gewonnen uit gemalen kalksteen (calciet) of schelpen die 
vervolgens wordt gebrand met als resultaat “ongebluste kalk”. Door de kalk te mengen in de 
mortel onder toevoeging van water wordt de kalk “geblust”. In het verdere proces, als door 
droging het water grotendeels uit de mortel is vrijgekomen, treedt er onder invloed van 
koolzuurgas (uit de lucht) carbonatatie op. Hierdoor “bindt” de mortel zich beter aan de steen, 
zodat er een hechtere constructie ontstaat. De carbonatatie is echter een zeer langzaam 
verlopend proces, waarbij het water grotendeels uit de constructie moet zijn verdwenen, 
waarna de mortel koolzuurgas uit de lucht kan opnemen. Zo kan het voorkomen dat bij oude 
dikke muren de mortel in de kern van het metselwerk nog steeds niet volledig tot verharding 
is gekomen.  
 
Na de carbonatatie is weer het oorspronkelijke calciumcarbonaat ontstaan. In formules kan 
het proces als volgt worden weergegeven [1]: 

Het branden van calciumcarbonaat bij bij 900 oC:   CaCO3  CaO + CO2 (↑)  
Het blussen van ongebrande kalk: 2 CaO + H2O  Ca(OH)2 (aanmaken mortel) 
Uitharding - carbonatatie: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O (traag proces) 

 
Als aan de mortel andere (toeslag-)stoffen, zoals kleihoudende kalk of puzzolane stoffen 
(gemalen gebakken klei, tras, gebrande leisteen) zijn toegevoegd, kan het proces anders 
verlopen, waarbij ook de eigenschappen van de mortel verschillen. 
 
 
3. De bouw 
 
Bij de bouw van gewelven wordt veelal gebruik gemaakt van een “mal” of “formeel”, waarop 
het metselwerk wordt aangebracht. Het metselen van een gewelf vereist vakmanschap. Ook 
de opbouw tijdens het metselen moet met beleid worden uitgevoerd, omdat er al vanaf het 
begin een “evenwicht” moet zijn met de aangrenzende constructies waartegen wordt 
afgesteund. Bij de meer “spitse” gewelven is het mogelijk om een gewelf te metselen zonder 
formelen, zoals bij de koepel van de Dom van Florence. Er worden ook vaak verankeringen 
gebruikt om het krachtenevenwicht in de constructie te behouden. Sommige ankers waren 
alleen noodzakelijk tijdens de opbouw van de constructie en zijn in de uiteindelijke situatie 
gehandhaafd. 
Bij ribgewelven worden eerst de ribben en gordelbogen gemetseld (op formelen), waartussen 
de gewelfschalen werden aangebracht. Doordat de gewelven steiler, konden deze vaak 
zonder formelen worden gemetseld. De ribben zijn dus de constructieve drukbogen (dragers) 
waarop de gewelven zijn afgesteund. In een situatie die al langere tijd bestaat, zien we soms 
dat de ribben los zijn gekomen van de schaalconstructies van de gewelven. Het is dus niet zo 
dat de ribben altijd de dragers blijven van het ribgewelf, maar de gewelfschalen kunnen ook 
elkaar in evenwicht houden door elkaar horizontaal te steunen. In dat geval kunnen de ribben 
vrijkomen van de constructie.  
Ribgewelfconstructies zijn doorgaans relatief dun, zodat de mortel goed kan drogen. Zo zal 
een halfsteens gewelf in een kerkgebouw goed aan de onder- en bovenkant kunnen ventileren, 
terwijl een tongewelf van een werfkelder aan de bovenzijde wordt afgedicht met een leem- en 
zandlaag, zodat het uitdampen alleen aan de onderzijde kan plaatsvinden. 
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4. De brand 
 
In principe kan metselwerk hoge temperaturen goed weerstaan. Bij brand en bepaling van de 
brandbelasting zijn de temperatuur tijdens de brand en de brandduur van belang. Doorgaans 
wordt uitgegaan van een “standaardbrand”, maar daarvan is bij een brand in een oud gebouw 
vaak geen sprake. Het aanwezige brandbare materiaal aan de onderzijde van het gewelf in 
een kerkgebouw is meestal beperkt, door de relatief grote afstand van brandbaar materiaal tot 
aan het gewelf, terwijl het brandbaar materiaal boven het gewelf - de droge houten 
dakconstructie - erg groot is. 
 

Figuur 3: 6 augustus 2017 – Brand van de kerk in Heijplaat (NL) – foto: AD.nl 
 
 
Als we ons beperken tot de meest voorkomende branden en de relatie met gemetselde 
gewelven, dan kunnen we het beste een kerkgebouw beschouwen waarvan de houten 
kapconstructie brandt. We kennen uiteraard de voorbeelden van de Notre Dame in Parijs.  
Maar een jaar eerder is er een soortgelijke brand geweest in de Urbanuskerk te Amstelveen. 
In beide gevallen is er brand ontstaan waarbij de brand zich heeft uitgebreid in de houten 
kapconstructie. De normale ontbrandingstemperatuur van hout is afhankelijk van de houtsoort, 
en ligt tussen de 250 oC tot 350 oC. De temperatuur van een “gewoon” vuur met hout bedraagt 
750 oC tot 800 oC. In extreme omstandigheden kan de temperatuur hoger oplopen, afhankelijk 
van de hoeveelheid brandbaar materiaal en de toevoer van zuurstof. 
Een brand van een kap van een kerk is afwijkend van het brandgedrag in een vertrek. In een 
afgesloten ruimte zal de brand na enige tijd afnemen vanwege het gebrek aan zuurstof. Bij 
een brandende kap is er voldoende toevoer van zuurstof, waardoor de brand langere tijd zal 
aanhouden. De temperatuur van de brand kan oplopen tot boven 900 oC, dus hoger dan een 
“gewoon” open vuur, maar zal ook langere tijd aanhouden totdat al het brandbare materiaal is 
verbrand. 
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Bij brand vormt er zich een koollaag op het hout, wat een vertragend effect heeft op de 
inbranding van het hout. Als de brand langere tijd aanhoudt, zal de houtconstructie verder 
verzwakken en bezwijken. 
 

 
Figuur 4: Grafiek brandkromme (bron: Safetyschool) 

 
 

 
Figuur 5: De verkoling aan de oppervlakte (beperkte brandduur) 

 
 
5. De schade 
 
Door een hogere temperatuur zullen de stenen gaan uitzetten. Als de temperatuur erg oploopt 
(boven de 500 oC), zal de vervorming door temperatuurstijging waarschijnlijk niet meer lineair 
zijn, omdat er andere processen in de steen gaan optreden. De vervorming van de 
steenconstructie door opwarming is dus niet goed vast te stellen, maar zal er zeker zijn. Bij 
tongewelven zal dit meestal minder invloed hebben op de stabiliteit van de constructie, omdat 
bij afkoeling de stenen weer “op hun plaats” terugkomen. Bij ribgewelven is dat echter anders. 
Doordat de ribben van de gewelven aan de onderzijde minder opwarmen en het gewelf bij 
brand aan de bovenzijde gaat vervormen, kunnen de gewelfdelen tussen de ribben loskomen 
van de ribben, waarbij de gewelf-“schalen” elkaar onderling steunen. Bij het wegvallen 
(instorten) van een deel van een gewelf kan er daardoor instabiliteit ontstaan voor de 
naastgelegen gewelven. 
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Figuur 6: Loskomen van ribbe en gewelf 

 
Figuur 7: Breuk van ribbe en gewelf 

 
 

Figuur 8: Het loskomen van een gewelf bij een gordelboog 
 
 
Bij dikker metselwerk zal niet de gehele steenconstructie snel opwarmen. Dikkere muren 
kunnen de hitte goed “bufferen”, waarbij de kern en de niet direct door brand belaste delen 
een stuk koeler blijven. Daarbij zal ook de schade aan het metselwerk beperkt blijven tot alleen 
die locaties die extreem verhit zijn. De diepte van de schade kan meevallen. 
Bij dunnere constructies, zoals ribgewelven, zal het hele gewelf veel sneller heet worden. Bij 
temperaturen boven de 800 oC wordt de kalk in de mortel opnieuw “gebrand”, waardoor er 
weer “versteende kalk” ontstaat. Bij langzame afkoeling komt de constructie weer terug in de 
oorspronkelijke stand en zal onder invloed van waterdamp weer herstellen, waarna opnieuw 
carbonatatie kan optreden. Maar als de brandweer gaat blussen, wordt het herstelproces 
verstoord. 
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Figuur 9: Beperkte schade aan metselwerk – Haarendael te Haaren 
 
 
En wat gebeurt er dan met de gewelven? Hierop moet ik het antwoord schuldig blijven. 
Hypothetisch kan het volgende beeld worden geschetst: 
Door het blussen met water treedt er een plotselinge afkoeling op. De stenen zullen relatief 
snel krimpen, waardoor er kleine scheurtjes in het metselwerk ontstaan ter plaatse van de 
mortelvoegen. Door de hoge temperatuur is de kalk versteend en is er geen hechting meer 
aan de stenen. Door de kleine scheurtjes - vanwege het krimpen van de stenen - komt er water 
bij de kalk, waardoor deze wordt geblust en lost op en de mortel tussen de stenen enigszins 
“pasteus” wordt. De samenhang van het metselwerk (stenen/mortel) is dan verzwakt. Als er 
weinig tot geen belasting op het gewelf wordt uitgeoefend, zal de constructie intact blijven of 
hooguit iets vervormen (indrukken of inzakken van de mortel). Maar als er materiaal op het 
verzwakte gewelf valt (instorting kap of bijvoorbeeld een vieringtoren of kruis), zal de 
constructie eerder bezwijken. 
De vraag is dan: als de brandweer niet blust met water, zou het gemetselde gewelf dan minder 
verzwakken? 
Als er niet wordt geblust met water, zal de door de brand gebrande kalk niet meer hechten aan 
de steen. Maar het branden van de kalk zal hoofdzakelijk aan de oppervlakte aan de brandzijde 
optreden. Dieper in de constructie zal de temperatuur minder hoog zijn, zodat de mortel daar 
intact blijft. De constructie blijft daardoor stabieler dan bij de situatie waarbij volop met water 
wordt geblust. Na de brand kan de constructie worden hersteld, het water bij het herstel zal 
voor “opnieuw blussen” zorgen, zodat de mortel weer kan gaan hechten. 
Tongewelven zijn minder kwetsbaar voor instorting bij brand, omdat de gewelfstenen veelal 
wigvormig zijn en de mortellaag slechts kleine naden tussen de stenen vult. Maar bij 
ribgewelven is het risico op het uitvallen van kleinere stenen elementen groter, waardoor de 
constructie instabiel wordt. 
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6. Na de brand, beoordeling van de schade 
 
Als de brand onder controle is en de constructie is afgekoeld, kan men overgaan tot het 
“beredderen” van de situatie. Door het wegvallen van andere constructiedelen zal de situatie 
goed beoordeeld moeten worden op veiligheid. Met name ribgewelven zijn erg kwetsbaar. 
Door het ontstaan van scheuren of wegvallen van gewelfdelen kan er instortingsgevaar zijn. 
Het is dan ook zeer risicovol om zich onder de gewelven te bevinden, omdat het instorten van 
een gewelf plotseling kan optreden.  
Om de resterende constructie te beoordelen kan dit het beste van bovenaf worden gedaan, 
bijvoorbeeld vanuit een kraan. Inspecties van onderaf kunnen met robots en/of drones worden 
uitgevoerd. Van bovenaf kunnen bij de beoordeling de losse stenen worden verwijderd door 
deze “gecontroleerd” los te tikken, bijvoorbeeld met een houten balk. Als de losse delen zijn 
verwijderd, kan herstel van onderaf worden uitgevoerd. 
Bij de bereddering van een gewelf wordt vaak een steiger toegepast om het gewelf te 
ondersteunen. Maar juist daarin schuilt een gevaar. Als de steiger te strak onder een gewelf 
(of ribben) wordt aangebracht, zal deze de steenconstructie gaan dragen, waarmee zal de 
drukkracht in de steenconstructie worden weggenomen en de gewelfconstructie juist meer 
kwetsbaar wordt. Er moet dus altijd voor worden gezorgd dat de gewelfconstructie voldoende 
drukkracht blijft behouden.  
 
De ondersteuning van een gewelf is 
dus “los-vast”, waarbij de 
ondersteuning meer is bedoeld om bij 
een plaatselijke instabiliteit (of 
instorting) de constructie op z’n plaats 
te houden of dat de constructie hooguit 
iets kan vervormen en niet tot verdere 
instorting leidt. Een dergelijke 
ondersteuning kan worden gemaakt 
met houten nastelbare formelen (zie 
hiernaast) of bijvoorbeeld een 
combinatie van steigerwerk met een 
polystyreen vulling.  

 
 
Bij het aanbrengen van ondersteuningsconstructies onder risicovolle gewelven dient men een 
specifiek plan van aanpak te ontwikkelen, waarbij er niet door personen onbeschermd onder 
het betreffende gewelf wordt gewerkt. 
Het beoordelen van schade aan metselwerk gewelven na een brand is specialistenwerk. Altijd 
moet de stabiliteit van de constructie worden beoordeeld, maar ook het risico op uitvallen van 
een onderdeel, wat gevolgen kan hebben voor naastgelegen delen (domino-effect). Kennis en 
verstand zijn belangrijk, maar gevoel speelt ook een rol. Het raadzaam om de beoordeling te 
laten uitvoeren door meerdere specialisten, waarna de conclusies van de onderzoeken kunnen 
worden besproken en er een gezamenlijk besluit kan worden genomen. 
 
 
7. Beredderen 
 
Bij het beredderen van gewelven zal in de eerste plaats rekening moeten worden gehouden 
met veiligheid. Het is niet toelaatbaar om risico te lopen op persoonlijk letsel. De situatie moet 
dus voldoende veilig zijn om te kunnen werken, met name onder aangetaste gewelven. Er 
mag geen instortingsgevaar zijn, of er moeten maatregelen worden genomen zodat bij 
eventuele (gedeeltelijke) instorting de personen voldoende beschermd zijn en ze geen letsel 
kunnen oplopen. Hou daarbij wel rekening dat een instorting erg snel kan gaan en de reactie 
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van personen dan traag is (shockeffect). Het beperken van de valhoogte van materiaal en het 
aanbrengen van een deugdelijke afscherming boven het werkniveau kan een optie zijn. 
 
 
8. Verantwoording 
 
[1] Kalkboek §7.1. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in 

verleden en heden (2013). Door: Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, 
Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn en Matth van Rooden. 

  
 
De foto’s zijn eigen opnamen, tenzij anders vermeld. 
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1. Inleiding 
 
Zonder het te beseffen worden mensen voortdurend misleid wanneer ze de prachtige 
gebouwen uit de eerste decennia van de 20ste eeuw bewonderen. Hoewel vele van die gevels 
uit natuursteenmetselwerk lijken opgetrokken te zijn, blijkt het vaak om een illusie te gaan, 
gecreëerd door het gebruik van geprefabriceerde ‘kunststenen’ of door een decoratief ‘simili’ 
pleisterwerk waarin imitatievoegen werden getrokken om de contouren van steenelementen 
na te bootsen. Deze imitatiematerialen werden destijds als innovatieve gevelafwerkingen 
gezien. In België werden ze gebruikt als een goedkoper alternatief voor de populaire 
lichtkleurige Franse stenen, zoals de Euville steen of de Savonnières, wat tevens toeliet dat 
de armere bevolkingsklasse ook een prominent uitzicht op een eerder minderwaardig gevel 
substraat kon bekomen. Door een verandering van stijl en een groeiende appreciatie richting 
sierbeton, neemt het succes van de traditionele imitatiematerialen gestaag af vanaf het einde 
van de jaren 1930. Vandaag de dag is er nog slechts weinig gekend over hun gebruik en 
fabricage technieken, wat het bijzonder uitdagend maakt voor experten uit het veld om 
gerelateerd erfgoed op de correcte wijze in stand houden. 
 
 
2. Doelstelling  
 
De studie focust op de herkenning en de technisch-historische achtergrond van simili-
steenimitaties in een Belgische en internationale context, om hun erfgoedwaarde te kunnen 
beoordelen als basis voor hun instandhouding. Bovendien wordt getracht een antwoord te 
bieden op de vraag: Hoe een simili imitatie uit de interbellum periode restaureren? Elk aspect 
van de restauratieprocedure werd grondig bestudeerd door middel van multidisciplinair 
onderzoek, met als resultaat een stapsgewijze handleiding.  
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3. Methodologie 
 
Het verhaal van deze vergeten imitatietechniek is gereconstrueerd vanuit een historisch 
perspectief. Historische literatuur, technische handboeken1 en zowel Belgische als 
Nederlandse architectuurtijdschriften vormden een interessante bron om de technologische 
ontwikkelingen uit die tijd te analyseren. 
Aanvullend werden historische patenten geraadpleegd bij de Belgische Dienst voor 
Intellectuele Eigendom en het Belgisch Rijksarchief in Anderlecht. Een selectie van 54 
patenten handelend over imitatiesteen werd kwalitatief geanalyseerd om mortelrecepturen, 
tekeningen van bekistingsontwerpen en fabricatiemachines bloot te leggen. De bevindingen 
zijn vervolgens geconfronteerd met de internationale context door te speuren naar patenten in 
online databases zoals EPO2 en Depatisnet3. Maar natuurlijk ook de gebouwen zelf vormen 
interessante getuigen om kennis op te bouwen over het materiaalgebruik. Naast archiefdata, 
laten staalnames en labo-analyses toe om inzicht te krijgen in de verscheidenheid aan 
mortelrecepturen en afwerkingstechnieken, welke aan de basis liggen om een mineralogisch 
compatibele herstelmortel te formuleren.  
Een bijkomende belangrijke innovatie die de studie met zich meebrengt, is het vastleggen van 
de randvoorwaarden voor een objectieve meting van de representatieve mortelkleur, door 
middel van spectroscopie. Het is immers van groot belang om een herstelmortel te vinden die 
zo goed mogelijk aansluit bij het uitzicht van het historische gevelvlak. Actuele kleurmeters 
laten echter niet toe om heterogeen gekleurde vlakken te meten, wat een impact heeft op de 
esthetische incompatibiliteiten waarmee de praktijk momenteel worstelt.  
Op basis van de gevonden recepturen, zijn enkele traditionele similimortels gereconstrueerd 
waarbij hun ingrediënten gelinkt werden aan hun uitzicht en fysische eigenschappen. Dit werk 
toont een uitgebreide mortelmatrix die kan ingezet worden als richtlijn bij de keuze van een 
geschikte herstelmortel. In een volgende fase zijn zowel de gefabriceerde herstelmortels als 
de historische referentiemortel gemodelleerd in Delphin, zodat hun hygrothermisch gedrag op 
een gevel onder weersomstandigheden gesimuleerd kon worden. Deze simulatie toont een 
inschatting van de compatibiliteit van de herstelmortels in functie van vochttransport, risico op 
vorstschade en het effect op het binnenklimaat.  
Tot slot werd de impact van zowel traditionele als innovatieve reinigingstechnieken op 
vervuilde steenimiterende pleisterstalen geëvalueerd door vergelijking van kleur- en 
ruwheidsmetingen. Afhankelijk van de aard van de similibepleistering en de omvang van de 
vervuiling stelt de studie een welbepaalde techniek voor met een goede reinigingsefficiëntie 
en beperkte graad aan materiaalverlies. 
 
 
4. Wat is een steenimitatie? 
 
Een steenimitatie kan geïnterpreteerd worden als elk kunstmatig materiaal dat eenzelfde 
uitzicht draagt als natuursteen. Tijdens het Interbellum kwamen steenimitaties in twee vormen 
voor. Enerzijds kon een monolitisch blok bekomen worden door een hydraulisch 
mortelmengsel in een bekisting te gieten, na verharding te ontkisten en tot slot het oppervlak 
te bewerken zoals natuursteen. Zulke prefab imitaties zijn gekend als ‘kunststeen’, of worden 
in de vroegere periode (eind 19de eeuw) vaak aangeduid als ‘cementsteen’. Anderzijds kan 
een illusie van een zandsteen metselwerk gecreëerd worden door een pleistermortel op de 
gevel aan te brengen en schijnvoegen te trekken om steenwerk te suggereren. Deze 
afwerkingslaag is gekend als ‘simili-pierre’ of kortweg ‘simili’. In het vroege 20ste eeuwse 
Duitsland is er sprake van ‘Steinputz’, ‘Kunstputz’ en ‘Edelputz’ om deze afwerking te 

                                                        
1 Technische brochures over kunststeen, uitgegeven door gespecialiseerde bedrijven zoals bijvoorbeeld de 
Groupement professionnel des fabricants de ciment Portland artificial de Belgique (1928, 1929ab, 1930), of ook 
de Nederlandse overzichtswerken van Oosterhof (1932) en Arendzen & Vriend (1936) zijn een waardevolle bron. 
2 Europese patenten database – https://www.epo.org/index.html 
3 Database met Duitse patenten en merken – https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action 
=einsteiger  

https://www.epo.org/index.html
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action%20=einsteiger
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action%20=einsteiger
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definiëren. Meestal bestaat deze imitatie uit twee lagen. Terwijl de eerste cementhoudende 
laag (1 tot 3 cm dik) tot doel heeft om de gevel uit te vlakken en een rol heeft in de 
watermigratie, is het de dunne toplaag (2 tot 5 mm) die de decoratieve functie uitoefent (Figuur 
1). 
 

   

   
Figuur 1: Steenimitaties als een combinatie van kunststeen en simili pleister: Charles 
Legrellestraat 41 Etterbeek (boven), Baron de Castrostraat 12 Etterbeek (links onder), 
voorbeeld van een imitatievoeg in simili (midden onder), en opbouw van een simili afwerking 
op metselwerk (rechts onder). (©2013-2015) 
 
 
Vanaf de jaren 1920 verschijnt ook een hybridemodel van kunststeen waarbij een gewapende 
betonnen kern bedekt wordt met een imitatiemortel. Een voorbeeld hiervan kan aanschouwd 
worden op het dak van de Provinciale Technische School in Boom (Figuur 2). 
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Figuur 2: Dekstenen met het uitzicht van zandsteen gefabriceerd in 1927 (links), en een 
deksteen doorsnede met zicht op de wapening in de betonnen kern (1) en imitatielaag (2) 
(rechts). (©2013) 
 
Het is van belang te weten dat in historische literatuur ook vaak verwezen wordt naar de term 
‘kunststeen’ voor kunstmatige steen die allerminst het uitzicht heeft van natuursteen. De 
Nederlandse professor Van der Kloes bijvoorbeeld, wijdde in 1908 een handboek aan 
kunststeen, een term die hij interpreteert als kunstmatig gefabriceerde steen, zoals beton, 
gebakken dakpannen en vloertegels. Ook in de Verenigde Staten werden de termen ‘artificial 
stone’ en ‘béton’ door elkaar gebruikt aan het einde van de 19de eeuw (Gillmore 1871). 
Destijds was het de bedoeling om zo goed mogelijk het uitzicht van de Franse steen te 
benaderen. Franse steen is een collectieve term voor alle lichtgekleurde natuursteensoorten 
die tijdens de 19de eeuw op de Belgische markt kwamen door de groei van de 
spoorwegindustrie. De meest populaire geïmporteerde steensoorten uit Frankrijk waren 
Euville, Savonnières en Massangis (Cnudde et al. 2009). Franse steen imitaties kenden echter 
geen succes in Duitsland, in plaats daarvan werd vooral dolomietsteen gebruikt als referentie 
voor steenimitaties.  
 
 
5. Steenimitaties in België 
 
Er zijn nog altijd veel steenimitaties aanwezig in het Belgische patrimonium. Een zoektocht in 
de erfgoedinventarissen op de term ‘simili’ levert al snel 2700 matches op tussen 1900 en 
1945. Daarnaast slaagde Dusar et al. (2014) erin om maar liefst 590 gevels met steenimitaties 
te identificeren in het stadscentrum van Leuven. Vooral de kuststreek en stedelijke regio’s 
hebben te maken met imitaties; veldwerk toont bijvoorbeeld aan dat 34% van de erfgoedgevels 
in de Brusselse gemeente Etterbeek uit steenimitaties bestaat.  
In Antwerpen en Gent is het imitatiegebruik vooral te situeren in de buitendistricten. Aangezien 
veel steden tijdens de jaren 1920 te maken kregen met een tekort aan huisvesting door de 
grote bevolkingsgroei, werden eerder buiten het stadscentrum nieuwe straten getrokken met 
gebouwensembles in Art-Déco of Modernistische stijl (Blancke 2010, Wuyts 2010), waar simili 
gebruikt werd om hun architectuur kracht bij te staan. Het is niet verrassend dat er in Wallonië 
een kleiner aandeel aan imitaties te vinden is. In deze regio bevonden zich immers de 
steengroeves, waardoor men hier ook meer trouw bleef aan de eigen blauwe hardsteen in 
vergelijking met Vlaanderen. Er was weinig behoefte om ze te gaan combineren met 
kunststenen. Opvallend is dat similipleister of kunststeen ook gebruikt werden in monumentale 
publieke gebouwen. Niettemin bestaan de voorgevels hier meestal uitsluitend uit natuursteen, 
maar binnenpleintjes en achtergevels worden vaak gekenmerkt door imitaties (Figuur 3). 
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Figuur 3: Achtergevels uit simili: ‘Volksbank’ Muntstraat 3 Leuven (links, ©2013), Prinses 
Clementinalaan 179 Gent (©2012), Auwegemvaart 15 Mechelen. (©2015) 
 
 
Een steekproef van 280 simili gevels op Vlaams erfgoed laat toe om een idee te krijgen van 
hun toepassing in de tijd (Figuur 4). Desondanks het al een succesvol materiaal is voor WO I 
op Brussels grondgebied, kan het Interbellum (1919-1940) gemarkeerd worden als dé 
bloeiperiode voor steen imiterende bepleisteringen in Vlaanderen. Een exponentiële groei zien 
we in de eerste jaren van de Grote Wederopbouw, vermoedelijk door de lage kost van simili 
en de schaarste van natuursteen en kwaliteitsvolle bouwmaterialen. 
 

 
Figuur 4: Steekproef van het aantal erfgoedgevels die simili bevatten in functie van hun 
bouwjaar in Vlaanderen en Wallonië. 
 
 
6. Hoe kan je ze herkennen? 
 
Doordat de verschillen zo klein zijn, mede onder invloed van het verouderingsproces, is het 
bijzonder moeilijk om echte natuursteen van een imitatie te onderscheiden. Door echter te 
focussen op parameters als schijnvoegen, schadepatronen en het uitzicht van het 
afwerkingsmateriaal zelf, wordt het verschil tussen kunststeen, similipleister en Franse steen 
wel duidelijk. Schijnvoegen die op hoeken niet mooi aansluiten, die onrealistische 
steencontouren markeren of die geërodeerd zijn, duiden op een bepleistering. Ook in het geval 
wanneer de donkere onderlaag lokaal zichtbaar is, wanneer scheuren niet van richting 
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veranderen bij het passeren van een schijnvoeg of als een brokstuk duidelijk een oppervlakte 
afwerking toont, spreken we van een simili pleister (Figuur 5).  
 

  

   
Figuur 5: Herkenning van similipleister door schijnvoegen (boven) en schadepatronen 
(beneden). (©2015) 
 
 
Simili is een heterogeen materiaal dat vermalen stukjes Franse steen bevat (Figuur 6). Omwille 
van deze reden zijn er crinoïden (afkomstig van Euville en Pouillenay steen), of oölieten 
(afkomstig van Savonnières steen) zichtbaar aan het oppervlak. De aanwezigheid van 
micastukjes is tevens een goede indicator voor imitatiepleisterwerk; dit refereert naar de mica 
inhoud van sommige zandstenen. 
 

 
Figuur 6: Pouillenay steen (links) naast simili pleisterwerk (rechts). Beiden bevatten crinoïden 
aan het oppervlak. 
 

Pouillenay steen Simili pleister 

Crinoiden 
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Euville natuursteen bevat daarentegen een dense stapeling van kleine fossielstukjes van 
crinoïde zeewieren. In steen worden ze gekenmerkt door een ronde of hoekige sectie met 
middenin een punt. Deze crinoïden, alsook andere vormen van schelpen en fossielen, worden 
bij elkaar gehouden door een wit calciet bindmiddel (natuurcement) dat op termijn erodeert en 
een invloed heeft op de porositeit van de natuursteen. Pouillenay heeft een gelijkaardig 
uiterlijk, al kan die onderscheiden worden door stervormige pentacrinus stukjes en lokale 
bruine vlekken door zijn ijzerinhoud. Oölieten zijn de bouwstenen van Savonnières kalksteen 
en zien eruit als holle concentrische kalkfragmenten. Figuur 7 geeft het macroscopisch uitzicht 
weer van deze drie natuursteensoorten. 
 

   
Figuur 7: Van links naar rechts: Euville steen – Savonnières steen – Pouillenay steen. (©2015-
2016) 
 
 
Tot slot zijn er de kunsteen blokken (Figuur 8), die een veel uniformer aanzicht hebben ten 
opzichte van hun natuurlijke variant. Grotere geometrische figuren door toedoen van fossielen 
zijn hier niet aanwezig. Een typisch kenmerk is de aanwezigheid van poriën, die tot stand 
gekomen zijn door luchtbellen tijdens de droging van de mortel in de bekisting. Soms zijn er 
ook sporen te bespeuren van de gietvormen. 
Een combinatie van de drie materialen in eenzelfde gevel komt vaak voor. Natuursteen wordt 
in het algemeen waargenomen op het gelijkvloers, voornamelijk rond deur en raamopeningen, 
en een vergelijkbare similipleister wordt meestal gevonden op de hogere verdiepingen. Van 
op afstand is het immers moeilijk om de nuances tussen echt en nabootsing te herkennen. 
Bijgevolg is het van belang om steeds de hele gevel aan een grondige inspectie te 
onderwerpen vooraleer uitspraken te doen over het materiaalgebruik. 
Veldwerk toont aan dat niet elke steenimitatie een verschillend uitzicht heeft. Een kleinschalige 
analyse (65 similigevels) laat zien dat de simili afwerkingen kunnen ingedeeld worden in 11 
typologieën, op basis van factoren zoals de verhouding mica’s, aanwezigheid van 
fossielstukjes, korrelgrootte en korrelkleuren. De globale kleur werd hier niet in rekening 
gebracht omdat eenzelfde similipleister op een andere manier verkleurt bij andere 
randvoorwaarden. In het verleden werden dus veel verschillende samenstellingen gebruikt om 
een specifieke natuursteen te imiteren, wat hun restauratie vrij complex maakt.   
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Figuur 8: Verschil tussen simili pleisterwerk en kunststeen ter nabootsing van dezelfde 
referentiesteen. (©2015) 
 
 
7. Historische betekenis 
 
Ondanks de kritiek van vooraanstaande architecten op de ‘bedrieglijke’ architectuur die 
voortkwam door gebruik van steenimitaties, kreeg dit afwerkingsmateriaal bijzonder veel 
sympathie. Omwille van het gunstige prijsverschil met natuursteen verscheen de similipleister 
op het juiste moment, zodat het kon gebruikt worden tijdens de Wederopbouw. Door het tekort 
aan natuursteen in deze periode, en de goedkope imitatiematerialen, vormden zij als het ware 
een brug tussen de bestaande sociale klassen. Terwijl een combinatie van imitatie en Franse 
steen gebruikt werd voor bourgeoisie gevels, werden arbeiderswoningen frequenter afgewerkt 
met simili, of in combinatie met metselwerk. Destijds was het eerder een materiaal van hoop 
en vooruitgang, om de wonden van WO I te dichten. Bovendien kan een steenimitatie ook 
gezien worden als een getuige van een maatschappij in transitie van traditioneel vakmanschap 
naar massaproductie van materialen. Kunststeen daarentegen leek een noodzakelijke stap in 
de evolutie van natuursteen naar (architecturaal) beton. Hoewel het kunstmatig geproduceerd 
werd, bood de perceptie van natuursteen het vertrouwen van een traditioneel bouwmateriaal. 
Bijgevolg kunnen simili materialen verschillende erfgoedwaarden met zich meedragen, zowel 
op architecturaal, historisch, technisch en wetenschappelijk vlak. 
Architecten en ingenieurs experimenteerden met recepturen voor kunststeen en simili, net 
zoals verkopers van bouwmaterialen, algemene aannemers, ornament makers, cement 
producenten, mortel fabrikanten en zelfs natuursteenhandelaars die geconfronteerd werden 
met een dalende steenverkoop.     
Door steenimitaties in een internationale context te plaatsen, wordt het duidelijk dat de 
Belgische ontwikkelingen slechts een beperkt deel omvatten van de hele industrie. De simili is 
niet ontstaan in België. Tijdens hun bloeiperiode werden Duitse kant-en-klare mengsels of 
Franse grondstoffen geïmporteerd, en technieken om de perceptie van een stenen metselwerk 
te bekomen werden gedeeld door Duitse arbeidskrachten die vlak na WO I ingezet werden in 
België. Het Duitse simili handelsmerk Terranova kende veel succes in België, maar ook lokale 
handelaars verkochten hun eigen simili producten onder merknamen als Dura, Supra, Simili 
CBR of Terrablanca (Figuur 9).  

Simili pleister Kunststeen 
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Figuur 9: Werkhuis in Kalmthout waar zowel Dura simili als Dura kunststeen werd 
geproduceerd. (Foto genomen tussen 1923 en 1939, ©Archive Gilbert Uitdenhouwen) 
 
 
8. Historische recepturen 
 
Mortel recepturen werden gereconstrueerd aan de hand van patenten en historische 
handboeken, alsook door materiaalanalyses (SEM/EDX) op stukjes simili.    
 
 
8.1. Basis pleisterlaag 
 
In handboeken worden verscheidene samenstellingen geadviseerd voor het bereiden van de 
basislaag waarop later de simili wordt aangebracht (Tabel 1). Dit is een hydraulische mortel 
gebaseerd op grijs cement, met in zeldzame gevallen een kleine toevoeging van tras of 
hydraulische kalk. Naast grof (kwarts)zand, kunnen ook componenten als vliegas, schelpen 
en baksteengruis hierin opduiken. Terwijl de literatuur bindmiddel-aggregaat verhoudingen 
beschrijft tussen 1:3 en 1:2, bewijzen de praktijkvoorbeelden dat deze mortel te vet zou zijn 
indien enkel zand als vulmiddel gebruikt werd. Deze verhouding gaat wel op wanneer een 
fractie grotere natuursteenkorrels toegevoegd werd.   
 

SAMENSTELLING CONTEXT 
1 deel cement + 2 delen rivierzand  Op betonnen ondergrond 
1 deel cement + 3 delen rivierzand Op stenen ondergrond 
1 deel cement, 1 deel schelpkalk + 4-6 delen 
rivierzand  Bij gebruik ‘Terranova’ simili 

1 deel Portland cement + 2 delen grof zand Bij gebruik ‘Terrablanca’ simili 
1 deel Portland cement, 1 deel kalk + 6 delen scherp 
zand Bij gebruik ‘Gebeo Edelputz’ 

1 deel grijs Portland cement + 3 delen  grof zand  Bij gebruik van Duitse 
‘Steinputz’ 

Tabel 1: Samenstellingen voor basisbepleisteringen onder steenimitaties zoals beschreven in 
historische literatuur.   
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8.2. Simili mortels 
 
In historische simili recepturen is een duidelijke evolutie merkbaar van hoofdzakelijk kalk- of 
oliegebaseerde bindmiddelen aan het einde van de 19de eeuw, tot mortels uit wit cement en 
kalk-cement tijdens het Interbellum. Toch werden in een reeks van petrografische 
experimenten op 8 vroege simili samples geen sporen gevonden van lijnolie als bindmiddel. 
Omdat de industriële productie van wit cement ontwikkeld werd vanaf 1904, en omwille van 
zijn hoge initiële prijs, is het vrij ondenkbaar dat het gebruikelijke wit cement voorkomt in 
vroege simili mengsels. Rond 1900 werd eerder een sterk hydraulische kalk of grijze cement 
mix verkozen met daarin witte pigmenten, zoals loodwit. Vanaf 1920 maakt wit cement deel uit 
van bijna elke simili receptuur, soms in combinatie met een aandeel gebluste kalk. De 
aggregaatfractie bestaat uit wit of gekleurd kwartszand, ofwel gebroken natuursteenkorrels, 
ofwel een combinatie van beiden. Tussen de natuursteen korrels, afkomstig uit simili-
afwerkingen van Belgische bodem, kunnen Euville, Savonnières, Belgisch porfier, Doornikse 
steen en Diestse ijzerzandsteen geïdentificeerd worden. Er kan verondersteld worden dat er 
in het verleden een grote variatie aan steenimitaties bestond door de diversiteit aan lokale 
steenaggregaten. Bijvoorbeeld, Duitse simili’s hebben een grote kans om dolomiet, graniet of 
muschelkalk in hun receptuur te bevatten. Omdat Euvillesteen in België een prominente plaats 
bekleedde, werd deze steen naast de locale ingrediënten, ook heel vaak mee gerecycleerd in 
simili mengsels. Een opvallend verschil tussen ‘gewone’ artisanale simili’s en  commerciële 
kant-en-klare simili’s (merken) is dat deze laatste meestal meerdere natuursteensoorten 
bevatte. In commerciële samenstellingen worden vaak mica schilfers toegevoegd om een 
glitterend effect te bekomen, maar deze zijn niet noodzakelijk inbegrepen. Kleuren konden 
bijgestuurd worden door toevoeging van oker of rode pigmenten. Inzake 
bindmiddelverhoudingen blijken vroege simili’s en samenstellingen met natuursteenkorrels 
soms een relatief hoog bindmiddelaandeel te hebben (2:1 of 1:1), maar een meerderheid van 
de onderzochte simili’s zit in de range 1:2 tot 1:2,5. 
De populaire Duitse Terranova simili bestaat specifiek uit wit cement en een aandeel 
hydraulische kalk. Dit wit cement werd initieel geproduceerd door de fabrikant zelf, dus het kan 
niet vergeleken worden met het commerciële wit cement uit het Interbellum. In de vroege jaren 
1930 is er sprake van Duralbo en Cromo cement. In een b:a verhouding van 2:3 bestaat 
Terranova uit 50% kwartszand en 50% Euville en dolomietsteen, inclusief mica stukjes. 
Daarentegen bestaat de Belgische Dura simili uit 1 deel wit cement, 3,5 delen vermalen stukjes 
groffe en fijne witte steen, rode pigmenten en mica’s (Figuur 10). 
 

 
Figuur 10: Authentieke kant-en-klare mix om de Dura simili te bereiden. (©2013) 
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8.2. Kunststeen 
 
Vroege kunststeen blokken bestaan uit een basismengsel van kalk, kwartszand of fijn zand, 
en een klein aandeel mineralen. Hoogovenassen, vliegas en aluminiumresten zijn vaak 
toegevoegd om de weerstand tegen impact en weersinvloeden te verhogen. Wanneer grijs 
Portland cement gebruikt werd, is de kans groot dat ook aluin een ingrediënt was om de kleur 
van de steen te verbleken. Naast zand is ook gebroken of vermalen natuursteen vaak deel 
van het mengsel; denk aan kalksteen, zandsteen en porfier, al dan niet toegevoegd als 
combinatie. 
Na het bekisten bestonden er in het verleden verschillende verhardingsprocedures. Terwijl 
kalkgebaseerde stenen onder continue stoomdruk (tot 7 bar) behandeld werden, hadden 
cementgebonden blokken meestal een tijdsperiode van 3 weken in de open lucht nodig om 
hun sterkte te bekomen.  
 
 
9. Reiniging 
 
Simili’s hebben de tand des tijds relatief goed doorstaan. Weerinvloeden en de omgeving laten 
na decennia echter hun sporen na in de vorm van scheuren, erosie, hechtingsproblemen en 
vervuiling, welke zich vooral manifesteert door zwarte gipskorsten. Om de beste 
reinigingstechniek voor simili in erfgoedcontext te vinden, werd zowel de reinigingsefficiëntie 
als het schurend effect onderzocht voor een reeks traditionele en innovatieve 
reinigingsmethoden. Terwijl de efficiëntie visueel beoordeeld werd en ondersteund door 
kleurmetingen, werd de schurende impact op de textuur bepaald door ruwheidsmetingen. Een 
totaal van 43 simili samples met diverse vervuilingspatronen werd gebruikt om de 
reinigingsimpact te beoordelen van Torbo, verzadigde stoom, Ibix zandstraling, 
waterbevloeiing, bacteriële en enzymatische producten, chemische gels, injectie-extractie, 
sponge-jet systeem, en droogijsstralen. De bevindingen van deze studie zijn samengevat in 
Figuur 11, en deze kunnen dienen als richtlijn voor vakmensen uit de praktijk. Niettemin blijft 
het steeds aangeraden om een beperkte testreiniging te doen vooraleer de hele gevel te 
behandelen. 
Het moet benadrukt worden dat zelfs bij de keuze van een geschikte reinigingstechniek, ook 
de uitvoerder een grote invloed heeft op de mate van materiaalverlies. Daarnaast is ook de 
oppervlaktetextuur van belang: in geval van kam- of frijnwerk zijn enkel stoomtechnieken, 
zuiver droogijsstralen op maximum 8 bar en bepaalde chemische pasta’s toegestaan om de 
historische integriteit niet te verstoren. 
Figuur 11 illustreert dat het niet mogelijk is om één welbepaalde reinigingstechniek naar voor 
te schuiven die best kan ingezet worden op simili afwerkingen. Per vervuilingstype wordt een 
reinigingstechniek geadviseerd. Alleen bevat een gevel in praktijk een combinatie van 
vervuilingspatronen, wat het gebruik van meerdere reinigingstechnieken aanmoedigt, ondanks 
de hogere kostprijs die eraan gerelateerd is. Maar ook de simili typologie is een doorwegende 
factor in de keuze van reinigingsmethodiek. Zeer fijnkorrelige simili’s worden geconfronteerd 
met een behoorlijk materiaalverlies bij toepassing van straaltechnieken. Wanneer het aandeel 
fijne korrels beperkt is, kan Torbo of droogijsstralen een oplossing bieden bij hardnekkige 
vervuiling. Niettemin zijn mica’s bijzonder gevoelig aan de traditionele methodes, wat hier de 
keuze eveneens beperkt.   
De textuurverandering op ruwere simili’s door droogijscombinaties is echter aanvaardbaar. Het 
gebruik van de Torbo techniek op 1,5 bar brengt ook risico’s mee voor de textuur, maar voldoet 
in de meeste bestudeerde gevallen. Van alle technieken blijkt verzadigde stoom en 
bioreiniging het minst impact te hebben op de steenimitatie topografie. Droogijsstralen is 
bovendien een onverwachte veelbelovende reinigingstechniek, vooral in combinatie met 
andere producten als calciet op lage druk. 
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Figuur 11: Beslissingsschema voor de selectie van een geschikte reinigingstechniek op 
vervuilde simili. 
 
 
Kleurnuances als gevolg van veroudering kunnen kenmerkend zijn voor de gevelafwerking en 
bijdragen tot de authenticiteit van het erfgoed. Vervuiling die tot diep in de similipleister 
gedrongen is, kan niet verwijderd worden zonder enig materiaalverlies. Niettemin is het 
aanvaardbaar om kleurnuances binnen dezelfde gevel toe te staan, zolang deze geen storend 
effect hebben op de integriteit van het geheel. 
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Figuur 12: Verschillende reinigingstechnieken: droogijsstralen (links), chemische pasta 
(midden) en verzadigde stoomreiniging (rechts). (©2013-2015) 
 
 

  
Figuur 13: Visuele verandering door gebruik van droogijsstralen in combinatie met calciet op 
8 bar (links) en het effect bij toepassing van Torbo en stoomreiniging bij oppervlakkige 
vervuiling (rechts). (©2017) 
 
 
10. Kleurbepaling van simili’s 
 
Draagbare colorimeters worden vaak gebruikt in de restauratiesector om de kleur te bepalen 
van een oppervlak, zodat hiervoor eenzelfde gekleurd herstelmateriaal kan gezocht worden. 
Onderzoek toont aan dat deze colorimeters foutieve informatie weergeven voor heterogene 
materialen, zoals simili pleisterwerk. Er bestaan geen normen voor het opmeten van kleur op 
deze materialen, en daarom worden de kleuren meestal ter plaatse visueel ingeschat door 
vergelijking met enkele referentie samples. Binnen deze studie werd een nieuwe methodiek 
ontwikkeld om de representatieve kleur van heterogene mortels te bepalen. Hierin wordt de 
voorkeur gegeven aan een diffuse meetgeometrie zonder speculaire component en een grote 
meetkop. Op basis van het concept kleur heterogeniteit wordt het minimaal aantal vereiste 
meetpunten meegegeven voor een welbepaalde detectorgrootte. Deze methodiek werd 
gevalideerd door de reproduceerbaarheid te checken van de kleurwaarden voor een reeks 
simili samples. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het 
doctoraatsonderzoek. 
  

Gipskorst Droogijs + 

Calciet 8 bar 
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11. Herstelmortels 
 
Om de keuze van een compatibele herstelmortel te vergemakkelijken, is een aantal richtlijnen 
geformuleerd in de Ph.D. studie. Bovendien werden zowel traditionele simili’s - 
gereconstrueerd door middel van de historische recepturen - als commerciële 
restauratiemortels vergeleken met originele simili samples. Allen werden ze beoordeeld op 
hun esthetische, mineralogische en fysische compatibiliteit, en vervolgens ondergebracht in 
een mortelmatrix waar hun eigenschappen, zoals kleurcoördinaten en porositeit, opgelijst 
staan. Deze database heeft tot doel experten in het veld te helpen met het vinden van een 
compatibele simili mortel.  
Strikte toepassing van de oude recepturen leidt quasi nooit tot een goede match op visueel 
vlak. Toch zijn de historische formules een goede vertrekbasis, die gecombineerd met 
mortelkennis en ervaring meestal tot een beter resultaat leidt dan industriële kant-en-klare 
herstelmortels. Deze laatsten zijn door hun productiegeheim ook minder flexibel aan te passen 
op een werf wanneer er nood is aan kleurvariaties binnen eenzelfde gevel.    
Hoe kunnen we beslissen welke herstelmortel het meest compatibel is met het betreffende 
referentie sample? Een compatibele simili kiezen is enkel mogelijk wanneer enkele essentiële 
eigenschappen van de referentiemortel gekend zijn, zodat er kan vergeleken worden met de 
herstelmortels. Het is aangeraden om te beginnen met een visueel onderzoek ter plaatse 
(korrelgrootte, type simili) of SEM-analyse, en kleurmetingen op basis van de voorgestelde 
methodiek in deze studie. Ook de poriegrootte verdeling of waterabsorptie moet gekend zijn 
om het vochttransport in te schatten. Vervolgens kunnen kleurcoördinaten gematcht worden 
in de mortelmatrix door kleurverschillen te berekenen en hier kan tevens gefilterd worden op 
de juiste afwerkingstechniek. Wanneer er te grote verschillen in uitzicht aanwezig zijn, kan het 
mengsel aangepast worden volgens de richtlijnen in de studie. Uiteraard moet de herstelmortel 
ook fysisch compatibel zijn en een zekere duurzaamheid hebben. Omwille van deze reden 
dient zeker een check te gebeuren op de hoeveelheid capillaire poriën, waterabsorptie en 
verzadigde vochtinhoud. De waterabsoptiecoëfficiënt moet gelijk of lager zijn dan die van de 
oude simili, anders worden de resterende historische simili lagen en basispleisterindirect meer 
blootgesteld aan vochttransport. Aan de andere kant moet de herstelmortel in staat zijn om 
meer vocht op te slaan in zijn poriestructuur zodat de referentielagen gevrijwaard blijven van 
een hoog vochtgehalte, en dus ook onrechtstreeks een kleiner risico hebben op vorstschade. 
Na een geschikte herstelmortelreceptuur bekomen te hebben, is het aangeraden om een 
proefstuk te maken dat na verharding kan vergeleken worden met het gevelvlak.  
 

  
Figuur 14: Diverse afwerkingstechnieken van het similivlak (links) en gereconstrueerde 
herstelmortel samples rond het historische referentie sample Terranova (rechts). (©2016) 
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Tot slot laten hygrothermische simulaties zien dat een historische Terranova simili afwerking 
een goede barrière vormt tegen vochtmigratie. Het is vooral de cementgebonden basislaag 
die een belangrijke rol speelt in de vochtopname, dus om een gelijkaardig hygrothermisch 
gevelgedrag na te streven, dient ook best deze laag optimaal bewaard te blijven. 
 
 
12. Conclusie 
 
Dit artikel is slechts een oppervlakkige weergave van de onderzoeksresultaten; voor een 
volledig beeld wordt verwezen naar de doctoraatsstudie in kwestie (Govaerts 2019). Dit 
doctoraatsonderzoek kan beschouwd worden als het eerste omvattende werk over Belgische 
steenimitaties uit de periode 1880 tot 1940. De studie richt zich voornamelijk op de 
ontwikkeling van de zogenaamde simili afwerkingen, met als doel hun erfgoedwaarden te 
begrijpen en een basiskader op te zetten voor hun conservatie en restauratie. Een belangrijke 
stap in het proces is de herkenning van het materiaal, om te voorkomen dat er foute 
interventies worden gepland uit onwetendheid. Bij het bekijken van de richtlijnen voor alle 
bestudeerde parameters wordt het duidelijk dat er voor een simili afwerking geen universele 
herstelmortel of reinigingsprocedure bestaat. Elke case is uniek en heeft vaak een combinatie 
van technieken of materialen nodig om een adequate restauratie te verzekeren. 
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Abstract 
 
Doel – Het doel van het onderzoek dat de basis vormt voor deze bijdrage, is om een 
vastgoedstrategie voor Nederlandse kerken te ontwikkelen, aangezien secularisatie tot een 
groeiend aantal lege kerken in Nederland leidt. Er is behoefte aan een sterk model om 
onderbouwde keuzes te kunnen maken over welke kerken te behouden en de wijze waarop 
men met deze kerken om dient te gaan. Het herbestemmen van deze gebouwen kan ze 
beschermen tegen de sloopkogel. Het herbestemmen van kerken is een kwestie van 
concessies doen. Elke stakeholder heeft een eigen belang. Deze belangen zijn vaak onderling 
verbonden en het is haast onmogelijk om het doel van elke stakeholder tot het maximum te 
behalen. Daarom zal men naar de optimale oplossing moeten zoeken. Het vinden van deze 
optimale balans is de taak van de besluitvormer. Uit de theorie blijkt dat het op één lijn brengen 
van de volgende doelen kan helpen: fysieke, functionele, financiële en organisatorische 
doelen. Deze zijn verwerkt in vier stappen om het huidige aanbod af te stemmen op de 
toekomstige vraag.    
 
Methodologie – De onderzoeksmethode bestaat uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 
Door het interviewen van verschillende besluitvormers in deze processen en door deze 
kwalitatieve informatie en het literatuuronderzoek te vergelijken met de theorie, is getest of het 
uitlijnen van de vier doelen in de vier stappen ook voor kerken toepasbaar is. Het doel is hier 
om de positie van de besluitvormer te versterken met deze nieuwe informatie en tools. Net zo 
belangrijk als het vinden van de optimale oplossing, is het maken van onderbouwde 
beslissingen. Het vergelijken van de vier stappen uit de literatuur met de stappen die 
besluitvormers in de praktijk nemen, leidt tot de bevindingen.  
 
Bevindingen – De onderzoeksresultaten bevestigen dat een stappenplan voor toekomstige 
besluitvormers zal helpen bij het maken van onderbouwde beslissingen. Samen met de 
database en het referentieboek die in dit onderzoek zijn ontwikkeld, helpt het stappenplan om 
het oplossingskader voor het herbestemmen van kerken te verrijken. Dit stappenplan is 
ontwikkeld op basis van het DAS-frame en CREM-perspectieven en de informatie uit de 
interviews. De tips voor het vinden van de optimale oplossing zijn verwerkt in het stappenplan. 
Het stappenplan, de database en het referentieboek vormen samen een toolbox om private 
en publieke besluitvormers te ondersteunen bij het vervullen van hun taak.  
 
Originaliteit – Dit onderzoek poogt alle bestaande tools omtrent het omgaan met 
(leegkomende) kerken samen te voegen tot één compleet en uitgebreid stappenplan voor alle 
soorten gebruikers met als basis het DAS-frame; een bestaande accommodatiestrategie voor 
vastgoed.  
 
Trefwoorden 
Religieus vastgoed, kerken, herbestemmen, Kerkenvisie, besluitvorming, DAS-frame, CREM-
perspectieven.  



- 2 - 
 

1. Introductie en onderzoeksvraag 
 

Foto 1: Gesloopte kerken (l.b: brabantcultureel.nl, r.b: RD.nl, l.o: Mike Morant, r.o: 
Brabantcultureel.nl) 
 
 
Eén op de vijf Nederlandse kerken fungeert niet meer als kerk (Van der Breggen & De Fijger, 
2019). Tussen de 1500 en 4500 kerken zullen het komende decennium hun functie als kerk 
verliezen van de 7100 in totaal (Heuvelmans, 2020). In het besluitvormingsproces omtrent 
gebouwd erfgoed worden culturele en economische waarden vaak overheerst door politiek. 
Hierdoor is de uitkomst vaak dat het verleden en de toekomst van het gebouw worden 
genegeerd. Daar bovenop zijn de actoren in deze besluitvormingsprocessen zich vaak niet 
genoeg bewust van de impact van hun beslissingen (Pereira-Roders, 2004). 
Echter, de noodzaak om kerken voor toekomstige generaties te behouden wordt in de loop 
der jaren steeds belangrijker. Dit blijkt uit grote belangstelling vanuit de samenleving en de 
overheid (Verheul, 2015). Uiteenlopende verwachtingen, tegenstrijdige belangen en hoge 
onderhoudskosten leiden echter tot het mislukken van veel plannen om deze gebouwen te 
behouden. Daarnaast hebben niet alle kerken een haalbare mogelijkheid tot behoud of 
transformatie. Daarom is er behoefte aan besluitvorming over welke kerken te behouden en 
hoe met de behouden kerken om te gaan.  
Dit is de complexe taak van de besluitvormers. Deze ingewikkelde positie zou kunnen worden 
ondersteund met meer empathie van de belanghebbenden en een betere 
ondersteuningsstructuur (Den Heijer, 2019). Dit wordt onderstreept door de huidige praktijken 
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die laten zien dat er behoefte is aan tools bij de besluitvorming omtrent religieus erfgoed, om 
dit succesvol te kunnen managen. De rol van de professionals op dit gebied en de rol van de 
andere erfgoedactoren moeten worden ondersteund door meer management informatie 
(Nyström, 2020).  
 
 

 
De besluitvormer zit vast in de complexiteit van de eisen van alle stakeholders (Den Heijer, 
2011) 
 
 
Deze bijdrage is erop gericht om deze personen te voorzien van meer informatie en tools om 
hun taak succesvol te vervullen. Elke stakeholder heeft een belang in dit 
besluitvormingsproces. Deze belangen zijn vaak onderling met elkaar verbonden en het is 
haast onmogelijk om van elke stakeholder het doel tot het maximum te behartigen (Den Heijer, 
2019). Daarom, moet men niet naar een maximale, maar een optimale oplossing streven: een 
optimale balans tussen fysieke, functionele, financiële en organisatorische doelen (Den Heijer, 
2011). Tegelijkertijd, moet de besluitvormer onderbouwde beslissingen maken voor elke kerk 
met betrekking tot de transformatie van de huidige situatie naar de geprefereerde toekomstige 
situatie.  
Dit onderzoek streeft ernaar om het proces, van het afstemmen van de (lege) kerk op de 
veranderende context en de eisen van de verschillende stakeholders, te verbeteren door de 
besluitvormer te ondersteunen. Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk elke kerk een 
realistische en duurzame toekomst te bieden. Dit alles leidt uiteindelijk tot de volgende 
onderzoeksvraag: 
 
‘’Welke managementstappen zijn er nodig om onderbouwde beslissingen te maken over 
de toekomst van kerken, en daarbij de optimale oplossing te bieden?’’ 
De sub-vragen zijn: 
1. Welke managementinformatie is nodig, welke managementinformatie is beschikbaar en wat 

is de vraag naar aanvullende informatie voor het beoordelen van de huidige situatie? 
2. Welke managementinformatie is nodig, welke managementinformatie is beschikbaar en wat 

is de vraag naar aanvullende informatie om de veranderende context en vraag te 
verkennen? 

3. Welke managementinformatie is nodig, welke managementinformatie is beschikbaar en wat 
is de vraag naar aanvullende informatie voor het genereren van toekomstige modellen voor 
het hergebruik van kerken? 



- 4 - 
 

4. Welke managementinformatie is nodig, welke managementinformatie is beschikbaar en wat 
is de vraag naar aanvullende informatie voor het definiëren van projecten om het huidige 
aanbod te transformeren? 

 

DePetrus, Vught: www.zegwaard-fotografie.nl 
 
 
2. Methode 
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden is dit onderzoek een combinatie van kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek. Data is verzameld middels een literatuurstudie en vier casestudies van 
herbestemde kerken. Besluitvormers zijn semigestructureerd geïnterviewd tijdens diepte-
interviews. De afgeleide informatie is gestructureerd aan de hand van het DAS-frame 
(Designing an Accommodation Strategy) en de CREM-perspectieven (Corporate Real Estate 
Management).  
Het doel van de interviews is om overeenkomsten, verschillen en patronen te ontdekken. De 
interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd. Nadat deze per case zijn 
geanalyseerd met behulp van het DAS-frame en de CREM-perspectieven, zijn ze met elkaar 
vergeleken met behulp van axiaal coderen om connecties te achterhalen. De cases zijn kerken 
die gebouwd zijn tussen 1800 en 1960, aangezien dit deel van de kerkenvoorraad reeds in 
kaart is gebracht door Wesselink (2018). De cases zijn geselecteerd met behulp van de 
volgende criteria: 1) een herbestemde kerk, 2) een case met veel conflicten, 3) de 
beschikbaarheid van informatie en 4) de bereidheid om deel te nemen aan een interview.  

http://www.zegwaard-fotografie.nl/
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Foto 2: De vier casestudies (l.b:Bizar Bazar (herbestemmen.nu), r.b: Flight Deck 53 
(boei.nl). l.o: School Torenlei (BD.nl), r.o: Dorpshart Moerdijk (internetbode.nl) 
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De Maria Boodschapkerk, Goirle: www.heiligenachten.nl 
 
 
3. Theoretische en conceptuele raamwerk 
 
De onderzoeksvraag bevat drie belangrijke concepten, namelijk de optimale oplossing, 
onderbouwde beslissingen en de besluitvormer.  
Het vinden van de optimale oplossing is een kwestie van balans. Volgens de Van Dale, 
betekent ‘’optimaal’’ heel goed; op de beste manier. Het is een kwestie van het op elkaar 
afstemmen van doelen en kan worden gezien als ‘’wiens doelen zijn belangrijker dan 
andermans doelen’’ (Den Heijer, 2020)1. ‘’Onderbouwd’’ gaat om het creëren van een solide 
basis om een keuze op te baseren. Een ‘’besluitvormer’’ kan een ieder zijn die zich in de positie 
bevindt om de doelen van de stakeholders op elkaar af te stemmen.  
De besluitvormer heeft nieuwe management informatie en tools nodig om deze onderbouwde 
beslissingen te nemen over de toekomst van dit vastgoed. Daarnaast heeft hij dit nodig om de 
andere stakeholders te informeren, betrekken en te overtuigen van zijn keuzes. De CREM-
perspectieven moeten in elke beslissing worden afgestemd op elkaar: fysiek, functioneel, 
financieel en organisatorisch.   
Het DAS-frame is een combinatie van verschillende concepten van verschillende auteurs (De 
Jonge et al, 2008). Deze combinatie heeft geresulteerd in een volledig raamwerk om een 
accommodatie strategie mee te ontwikkelen. In het kort, kan het DAS-frame de afstemming 
tussen vraag en aanbod in de tijd, visualiseren. Dit model wordt in deze paper toegepast op 
RE (Religieus Erfgoed). De vier stappen waarin dit wordt gedaan, zijn: 1) het huidige 
portefeuille beoordelen, 2) de veranderende vraag verkennen, 3) toekomstige modellen 
genereren en 4) projecten definiëren om te transformeren. Door deze vier stappen van het 
DAS-frame te combineren met de vier CREM-perspectieven, is het theoretische raamwerk van 
dit onderzoek tot stand gekomen. Zie figuur a.  

                                                           
1 Inaugurele speech 

http://www.heiligenachten.nl/
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Het onderzoek is onderverdeeld in de stappen van het theoretische raamwerk. De twee 
hoofdthema’s zullen dit onderzoek leiden: onderbouwde beslissingen en optimale oplossing. 
Het DAS-frame zorgt voor de onderbouwde beslissingen, en de CREM-perspectieven voor de 
optimale oplossing. Samen, zullen zij leiden tot het optimale oplossingsraamwerk, zie figuur b 
voor dit conceptuele raamwerk.  
 

Fig.a: Theoretische raamwerk: het DAS-frame en CREM-perspectieven gecombineerd (Den 
Heijer, 2011, p. xv) 
 
 

Fig. b: Conceptuele raamwerk 
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Woonkerk XL, Urecht: www.zecc.nl 
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4. Datacollectie en -analyse 
 
Dit onderdeel van de paper is onderverdeeld in de vier stappen van het DAS-frame. Elke stap 
is benaderd vanuit de vier CREM-perspectieven.  
 
Stap 1: Beoordelen van de huidige situatie in Nederland 
Slagter zegt: ‘’Je kan pas een visie creëren, wanneer je weet wat je hebt’’ (Bosma, 2019). 
Inventariseren helpt bij het creëren van inzicht en overzicht. Daarnaast kan het beoordelen 
van de huidige situatie de basis creëren voor het zoeken naar kansen (Bosma, 2019). 
Hieronder zullen de sterktes en zwaktes van de huidige situatie worden toegelicht.  
De belangrijkste sterkte van kerken in Nederland is hun centrale plaats in steden en dorpen. 
Dit gaat hand in hand met de belangrijkste bedreiging, namelijk het feit dat ze vaak op erg 
waardevol land staan, en met de huidige leegstand en hoge onderhoudskosten van kerken 
wordt het erg aanlokkelijk om kerken en hun grond te verkopen om inkomsten te genereren. 
Echter, hun centrale plaatsing en de daaraan gekoppelde  kansen  zouden kunnen opwegen 
tegen de eenmalige inkomsten van verkoop.  
Niet alleen de plek waar de kerk in de stedelijke context staat, maar ook de centrale plek die 
kerken innemen in de gedachten van mensen zijn een belangrijke sterkte wanneer men een 
kerk wil behouden. Echter, gaat dit ook hand in hand met een belangrijke zwakte: de 
betrokkenheid van bezorgde omwonenden kan leiden tot vertragingen in het proces tot het 
vinden van een nieuwe bestemming voor een kerk. Daar bovenop, leiden conflicterende 
belangen en tegengestelde verwachtingen vaak tot het falen van gemaakte plannen. Het 
initiatief van het Rijk om Kerkenvisies op te stellen is een grote sterkte aangezien de overheid 
nu moeite stopt in het behouden van kerken.  
Een andere sterkte zijn de financiële middelen die momenteel beschikbaar zijn voor het 
onderhouden van kerken, denk bijvoorbeeld aan subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken 
en de SIM-subsidie waarmee men met een zesjarig onderhoudsplan geld krijg om het niet-
woonhuis monument te kunnen onderhouden. Dit kan weer leiden tot kansen voor het 
herbestemmen van kerken en het degelijk onderhouden ervan, dit zal echter in het volgende 
hoofdstuk verder aan bod komen.  
In de huidige situatie van de kerken in Nederland is de meest belangrijke zwakte: de (matige) 
technische staat van de gebouwen, welke hand in hand gaan met (hoge) onderhoudskosten. 
Dit leidt tot het feit dat kerken inkomsten moeten genereren om behouden te worden.  
 
Stap 2: De veranderende vraag in Nederland verkennen 
De belangrijkste reden om deze stap uit te voeren, is om te achterhalen hoe relevante 
ontwikkelingen de kerken beïnvloeden (Den Heijer, 2011). Hierna kan een lijst met 
programmatische eisen (vraag) worden vergeleken of gematcht met de huidige situatie 
(aanbod) van stap 1; dit zal leiden tot de huidige en toekomstige (mis)match (den Heijer, 2011). 
Deze stap zal leiden tot scenario’s, strategieën en alternatieven als de input voor  
stap 3. De alternatieven zijn te zien in figuur c.  

Fig. c: Verschillende alternatieven om aan te geven wat er met kerken kan gebeuren 
volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 



- 10 - 
 

 
 
Het afwegen van de sterktes en zwaktes van stap 1 tegen de ontwikkelingen in Nederland van 
stap 2, zal leiden tot de keuze: om de kerk te behouden als kerk; om de kerk te herbestemmen; 
om plannen nog even in de wacht te zetten of om te kerk af te stoten (sloop of verkoop).  
De benodigde informatie voor deze stap zijn de ontwikkelingen in de maatschappij, die leiden 
tot een veranderende context en vraag. Een van deze ontwikkelingen zijn de uitkomsten van 
het Klimaat Akkoord, welke verschillende toekomstige doelen stelt welke leiden tot 
veranderingen voor bestaande gebouwen; deze moeten zo duurzaam mogelijk gemaakt 
worden. Voor monumenten is dit niet altijd mogelijk. Daarom heeft een kerk altijd een gebouw-
specifieke beoordeling nodig. Door ontwikkelingen zoals secularisatie zullen veel kerken niet 
meer nodig zijn voor hun oorspronkelijke functie. Echter,  andere ontwikkelingen in de 
maatschappij zullen leiden tot nieuwe kansen voor deze gebouwen, bijvoorbeeld de behoefte 
aan collectivisme tegenover individualisme, en contemplatie tegenover de roerige 
maatschappij. Maar ook de behoefte aan meer vierkante meters om te wonen neemt toe. 
Daarnaast, kunnen beschikbare middelen de hoge onderhoudskosten overwinnen waardoor 
er nieuwe kansen kunnen ontstaan voor initiatiefnemers om kerken te herbestemmen. 
Wanneer de sterktes uit stap 1 opwegen tegen de zwaktes in bepaalde ontwikkelingen, kan er 
worden gekozen om een gebouw te behouden. Op nationaal niveau, is het geprefereerde 
alternatief om een kerk te herbestemmen. Dit leidt tot stap 3, waarin verschillende oplossingen 
worden geboden om een kerk te herbestemmen.  
 
Stap 3: Toekomstige modellen genereren 
Na het onderzoeken van de situatie op nationaal level in heel Nederland, focust deze stap op 
het gebouwniveau voor de benodigde informatie voor toekomstige modellen. Deze informatie 
is verkregen door vier verschillende casestudies te onderzoeken van herbestemde kerken. 
Voor elke case is de besluitvormer geïnterviewd, dus de persoon aan het hoofd van de 
denkbeeldige tafel. De gevonden data is geanalyseerd en vergeleken met het theoretische 
raamwerk: het DAS-frame en de CREM-perspectieven. Zie hiervoor figuur d.  
Hier volgt een kort overzicht van de uitkomsten. Wanneer de aanpakmethodes van de 
geïnterviewden wordt vergeleken met de theorie, kunnen stap 1 en stap 2 teruggevonden 
worden in hun strategie. Stap 3 wordt echter niet gebruikt. Ze geven aan pas ná het vinden 
van een nieuwe functie, een referentieproject te bezoeken. Doel van stap 3 is juist om het 
referentieraamwerk te verbreden. Door deze stap op te nemen in een nieuwe strategie, kan er 
waarde worden toegevoegd aan het proces dat momenteel leidend is. Daarnaast, voegt het 
opnemen van de vier CREM-perspectieven in het huidige proces ook veel waarde toe. In stap 
4 van de besluitvormers die zijn geïnterviewd, is een haalbaarheidsanalyse terug te vinden, 
echter is aanvullende informatie benodigd om het DAS-frame te complementeren. 
ErfgoedlabBrabant (n.d) beveelt de volgende twee aspecten aan in stap 4: een 
conceptontwerp en een businesscase. 
Daarnaast, hebben de casestudies geleid tot een nieuw overzicht van de tafel die eerder is 
genoemd. Elk CREM-perspectief is in veel gevallen gerepresenteerd door meerdere 
stakeholders. Daar bovenop kunnen stakeholders meerdere perspectieven representeren. 
Ook de rol van de (co)besluitvormer kan door meerdere actoren worden ingevuld.  
In deze stap zijn slechts vier casestudies uitgewerkt en onderzocht, daardoor kunnen nog 
meer actoren en stakeholders worden gerepresenteerd door de (co)besluitvormer en de 
CREM-perspectieven.  
Tenslotte, de tijdlijnen van de casestudies laten zien dat omwonenden en het kerkbestuur en 
de kerkgangers al gedurende een langere periode betrokken zijn in het besluitvormingsproces 
voor de toekomst van de eventueel te herbestemmen kerk. Dit is al veel eerder dan wanneer 
de andere stakeholders en besluitvormers betrokken worden. Daarom hebben zij naar alle 
waarschijnlijkheid meer kennis over de specifieke gevallen dan de later betrokkenen.  
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Fig. d: Datastructuur met vergelijkingen uit interviews met het theoretische raamwerk en 
conceptuele raamwerk 
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Fig. e: De ‘’nieuwe tafel’’ 

 
 
Stap 4: het definiëren van projecten om te transformeren 
 
In dit hoofdstuk komt het stappenplan aan bod voor de besluitvormers om een accommodatie 
strategie te ontwikkelen voor de kerken in hun portefeuille. Dit kan gaan om één kerk, maar 
ook een groep kerken – bijvoorbeeld bij het opstellen van een kerkenvisie. Deze stap 
combineert stappen 1, 2 en 3 tot een specifiek stappenplan op gebouwniveau. Stap 4 voegt 
een haalbaarheidsanalyse, een conceptontwerp en een businesscase toe om het DAS-frame 
te complementeren. Figuur f laat het complete, gefinaliseerde stappenplan zien wat door een 
ieder kan worden gebruikt die te maken heeft met het beslissen over de toekomst van één of 
meerdere kerken.  
 

Fig. f: Het complete stappenplan op gebouwniveau 
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In het kort behandelt stap 1 de huidige situatie, echter nu toegespitst op de specifieke kerk en 
de gemeente waarin die staat. Om stap 1 af te sluiten, moet men de sterktes en zwaktes van 
de huidige situatie noteren. Belangrijk is om ook op dit niveau alle CREM-perspectieven te 
behandelen om de optimale oplossing te vinden waarin alle doelen op elkaar zijn afgestemd. 
Hetzelfde geldt voor stap 2, waarin de veranderende context van de specifieke kerk en de 
specifieke gemeente wordt onderzocht. De meest belangrijke ontwikkelingen moeten worden 
genoteerd, en samen met de sterktes en zwaktes van stap 1 moet er worden gekozen of: deze 
kerk kan blijven fungeren als kerk; de kerk te herbestemmen;  de plannen nog even in de 
wacht te zetten of om de kerk te slopen.  
Wanneer de conclusie is om een kerk te herbestemmen kan de database die in dit onderzoek 
is opgesteld worden doorgenomen om het oplossingsdenkraam te verbreden. De database 
kan worden gecategoriseerd in verschillende functie types, maar ook in het budget, het 
bouwjaar, de denominatie et cetera, om zo passende voorbeeldprojecten te vinden. Door de 
verschillende categorieën aan te vinken, komt er een selectie aan passende projecten uit. 
Deze zijn gekoppeld aan het referentieboek dat is gemaakt tijdens het onderzoek. Hierin staan 
korte omschrijvingen van de doorlopen processen van die herbestemmingen, samen met 
succesfactoren, faalfactoren en geleerde lessen. Hier kan men van leren in het nieuwe te 
doorlopen proces. In het kort, uit stap 3 volgt dus een aantal passende functies, inclusief een 
advies het proces aan te pakken.  
Stap 4 zal uiteindelijk beoordelen welke van de gekozen functies het beste bij de betreffende 
kerk past. Stap 4 bestaat uit drie sub-stappen: een haalbaarheidsanalyse, een conceptontwerp 
en een businesscase. Uit de haalbaarheidsanalyse zal volgen welke van de 3-5 gekozen 
functies het meest haalbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een SWOT-analyse of 
met hulp van een herbestemmingsexpert. Hiervoor zijn vaak subsidies beschikbaar. Nadat de 
meest haalbare functie is gevonden, kan een concept worden ontwikkeld. Hiermee wordt het 
gekozen idee omgezet in een onderbouwd beeld. Dit zal de basis vormen voor het maken van 
beslissingen. De laatste stap is het maken van een businesscase. Deze zal de baten en kosten 
tegen elkaar afwegen. Een businesscase kan mensen inspireren om te investeren in het 
project, laten zien dat het financieel haalbaar is en zelfs aantrekkelijk kan zijn voor partijen. 
Stap 4 complementeert de initiatieffase van het herbestemmingsproces en dat is waar het 
DAS-frame dan ook ophoudt. Hierna kunnen stappen worden genomen voor de ontwerpfase, 
de realisatiefase en de exploitatiefase 
 
 
5. Implementatie van het stappenplan 
 
Dit stappenplan voorziet in de managementstappen die nodig zijn om onderbouwde 
beslissingen te nemen over de toekomst van kerken en het voorziet tegelijkertijd in het 
realiseren van de optimale oplossing. Het kan gebruikt worden door besluitvormers op 
verschillende niveaus; omwonenden, de gemeente enoverheidsinstanties zoals de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Dit maakt een proactieve benadering mogelijk waardoor er nieuwe 
haalbare oplossingen en kansen worden gecreëerd voor kerken. Hierbij is voldaan aan het 
streven om het proces te verbeteren van het matchen van lege kerken met de veranderende 
context en de verschillende stakeholders’ belangen, door het ondersteunen van de 
besluitvormers. En hiermee wordthet onderzoeksdoel bereikt om kerken een duurzame 
toekomst te bieden,.  
Het stappenplan kan zoals vermeld door een ieder worden gebruikt. Elke 
implementatietechniek kan het proces van het herbestemmen van kerken versnellen. Zowel 
de eigenaar van de kerk als de gemeente, kunnen genieten van de voordelen van een positief, 
proactief, oplossingsgericht proces, in plaats van een proces van frustratie en onzekerheid. 
Na het doorlopen van dit proces zijn veel drempels al overkomen waardoor er kansen ontstaan 
om de juiste (toekomstige) marktpartijen te benaderen. Voor de kerkeigenaren biedt het 
doorlopen van dit stappenplan de informatie om gesprekken aan te gaan met hun achterban; 
of de keuze nou is om de kerk te verkopen, te slopen, te behouden als kerk of te 
herbestemmen. Tenslotte,  er kan op deze manier zelfs een interactieve kaart worden 
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ontwikkeld voor alle kerken in Nederland, waarbij voor elk geval de meest optimale oplossing 
wordt geboden. Op deze manier kan de juiste match worden gemaakt tussen eigenaar en een 
eventuele toekomstige eigenaar of gebruiker.  
 
 
6. Conclusie en aanbevelingen 
 
Kerken zijn unieke gebouwen in Nederland en representeren een enorme waarde voor de 
samenleving. Daarom is het belangrijk om onderbouwde beslissingen te nemen over te 
toekomst van elke kerk. Dit onderzoek heeft een accommodatiestrategie ontwikkeld om de 
besluitvormers in deze complexe processen te ondersteunen in hun taak, waarbij de 
verschillende stakeholders’ belangen constant op elkaar worden afgestemd. De database en 
het referentieboek die in dit onderzoek zijn samengesteld, kunnen ondersteunen in het 
uitwisselen van gedachtes en het vinden van de optimale oplossing. De proactieve 
implementatie van het stappenplan kan het herbestemmingsproces van kerken versnellen.  
Dit onderzoek kan  leiden tot een aanpassing van de huidige praktijk van omgaan met kerken 
in Nederland. Vooral het gebruik van de database en het referentieboek kan hieraan bijdragen, 
doordat hiermee het oplossingskader wordt verbreed. Er moet vermeld worden dat dit 
onderzoek slechts vier cases heeft onderzocht wegens het tijdsslot waarin het onderzoek is 
uitgevoerd. Voor meer generalisatie, kunnen meer casestudies worden onderzocht om de data 
aan te vullen en verder te onderbouwen. Vergeleken met eerdere onderzoeken voegt dit 
onderzoek een laag van pro-activiteit toe door het vinden van optimale oplossingen vóórdat 
het werkelijke probleem zich voordoet.  
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
De toepasbaarheid van dit stappenplan voor elke kerk in Nederland zou kunnen worden 
onderzocht. Daarnaast kan de invloed van de type besluitvormer worden onderzocht. Ook zou 
het theoretische raamwerk kunnen worden toegespitst op meer technische zaken zoals het 
verduurzamen van deze monumentale gebouwenvoorraad om te voldoen aan de klimaateisen.  
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De WTA stelt zich voor 

 
 
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. 
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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. 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
 
WTA Nederland - Vlaanderen 
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Bank: NL31ABNA427726158 

 
VLAANDEREN 

Kristine Loonbeek  
E: secretariaat@wta-nl-vl.org 
Bank: BE52738027352709 

  

http://www.wta-nl-vl.org/
mailto:info@wta-nl-vl.org
mailto:w.j.quist@tudelft.nl
mailto:secretariaat@wta-nl-vl.org


 

COLOFON 
 
 
Concept en eindredactie 
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
 
©  WTA en Auteurs 2021 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
De auteurs dragen zorg dat hun bijdrage geen inbreuk op auteursrechten 
inhoudt. Zij dragen de rechten op hun bijdrage over aan WTA NL/VL. 
 
 
 
Foto’s voorkanten: - Pascal Liévaux 
 
 
 
 
 
Uitgever 
 
WTA NEDERLAND – VLAANDEREN 
 
De syllabi zijn beschikbaar in kleur (voor zover door de sprekers in kleur 
aangeleverd) op de website www.wta-nl-vl.org na de volgende studiedag 
 
 
© 2021 ISBN/EAN: 978-90-76132-24-2 
  

http://www.wta-nl-vl.org/


 

 
  



 

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 

 
Proceedings of the 1st WTA International PhD 
Symposium 2009 978-3-937066-14-1 

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 

43 Impact van de “Groote” wereldoorlog(en) op ons 
bouwkundig erfgoed 2014 978-90-79216-13-0 

44 
Een toekomst voor monumentale 
onderwijsgebouwen – Leren van recente 
renovatie- en restauratieprojecten 

2015 978-90-79216-14-7 

45 Schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen 
in de ondergrond 2015 978-90-79216-15-4 

46 Versterking van funderingen en monumenten in 
verband met bewegingen in de ondergrond 2016 978-90-79216-16-1 

47 Optrekkend grondvocht 2017 978-90-79216-17-8 

 Proceedings of the 4th WTA International PhD 
Symposium 2017 978-90-79216-19-2 

48 Energetische ingrepen in monumenten: een 
duurzaam verhaal?! 2017 978-90-79216-18-5 

49 Draagvermogen van historische constructies: een 
sterk verhaal 2018 978-90-79216-20-8 

50 Reparatie van steenachtige materialen 2018 978-90-79216-21-5 

51 
Preventieve Conservatie: van klimaat- en 
schademonitoring naar een geïntegreerde 
systeembenadering  

2019 978-90-76132-00-6 

52 Omgaan met ruïnes en archeologische resten 2019 978-90-76132-23-5 

53 Brandveiligheid in historische gebouwen –  
Brandend actueel! 2021 978-90-76132-24-2 

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

https://www.wta-international.org/fileadmin/user_upload/Nederland-Vlaanderen/syllabi/2019-04-05_Preventieve_Conservatie.pdf
https://www.wta-international.org/fileadmin/user_upload/Nederland-Vlaanderen/syllabi/2019-04-05_Preventieve_Conservatie.pdf
https://www.wta-international.org/fileadmin/user_upload/Nederland-Vlaanderen/syllabi/2019-04-05_Preventieve_Conservatie.pdf
http://www.wta-nl-vl.org/
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