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• Opgericht in 1973 in Friesland door Walter Kramer en Yde Schakel
Ontstaan omdat monumenten soms al tien of twintig jaar na een ingrijpende
restauratie opnieuw aan restauratie toe waren.

• Kleine gebreken kunnen snel groter worden en aanzienlijke vervolgschade
veroorzaken: daarom is periodieke monitoring gewenst.

• Filosofie: als iets klaar is, begint het onderhoud

• 1978 ook in Zuid-Holland opgericht

• Decentralisatie naar de Provincies in 1985.*

Monumentenwacht?



• Begonnen met 35 abonnees en 2 inspecteurs.

• In 2019 landelijk totaal 33.000 aangesloten
monumenten, waarvan:

+/- 12.000 woonhuizen;
+/- 4.000 kerken;
+/- 3.500 agrarische gebouwen;

de overige 13.500 bestaan uit molens, 
openbare gebouwen, weg- en waterwerken, 
hofjes, et cetera.

• Met 100 FTE (85 inspecteurs, 15 adviseurs) worden
jaarlijks 11.000 bouwkundige inspecties verricht.

Scope van de Provinciale Monumentenwachten



• Bouwkundige inspecties (inclusief kleine werkzaamheden, bijvoorbeeld
het vervangen van een kapotte daklei, het terugleggen van een 
afgegleden dakpan en het schoonmaken van een verstopte goot).

• Aankoopkeuringen
• Quickscan (NRF)
• Offerte beoordeling
• Opstellen van MJOP’s
• Opstellen Sim aanvragen

Wat doet Monumentenwacht?



• Particulieren/vve’s
• Gemeenten
• Woningbouwverenigingen
• Religieuze organisaties (zoals

Bisdommen)

Voor wie?



Voorbeeld rapportage Monumentenwacht



Het geven van een objectief inzicht in de bouwkundige staat van het object.

• Alle gebreken per onderdeel beschreven, inclusief een prioriteitenblad als
samenvatting van onze bevindingen

• Leidraad voor het uitvoeren van regelmatig en planmatig onderhoud

Wat is het doel van Monumentenwacht?



• Dit is de basis voor kwalitatief hoogwaardige en 
onafhankelijke onderhoudsinspecties aan 
monumenten in Nederland. 

• Het handboek sluit aan op NEN 2767; de norm om de 
conditie van bouw- en installatiedelen* op objectieve 
en eenduidige wijze vast te leggen. 

• Het handboek is een uitgave van de Vereniging 
Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN).

Wat is het Inspectiehandboek?



Hoe ziet het Inspectiehandboek eruit?



Indeling van een inspectie conform het handboek



• Het Inspectiehandboek Monumentenwacht was de standaard voor 
monumenten inspecties, maar is niet één-op-één verenigbaar met NEN 
2767.

 Door het Inspectiehandboek in de URL 2005 te verankeren, ontstaat een
kader waarmee de inspectiemethodiek van NEN 2767 beter op monumenten
aan kan sluiten.

• Er bestaan geen gecertificeerde monumenteninspecteurs.

 De URL biedt de mogelijkheid inspecteurs te certificeren.

Waarom URL 2005?



• Goed
• Redelijk
• Matig
• Slecht

Inspectie handboek Monumentenwacht

Conditie Toelichting

1 Een element zonder veroudering en slechts geringe gebreken

2 Een element met incidenteel kenmerken van beginnende veroudering

3
Een element waar het verouderingsproces duidelijk op gang is 

gekomen. Functievervulling komt echter niet in gevaar

4
Een element dat sterk onderhavig is aan verouderingsprocessen. 

Functievervulling incidenteel in gevaar.

5
Het verouderingsproces is onomkeerbaar. Curatief onderhoud kan de 

levensduur niet of nauwelijks meer verlengen.

6
Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is 

onder conditie 5. Technisch rijp voor sloop.

Conditie bepaling NEN 2767 
Ernstig-Serieus-Gering

Enkele verschillen:



Voorbeeld van het kwaliteitsbeeld conform IHB

Uitgangspunt, Buitenwand, gevel 1, 50 m2 metselwerk, gebrek:
scheur 2 m2.



1 op 1 vergelijk IHB –NEN 2767
Voorbeeld van het kwaliteitsbeeld conform IHB

Rubriek metselwerk 1.2.1.
Waarneming algemeen: 
Geen toelichting.
Kwalificatie: Goed.

Waarneming specifiek: 
Het metselwerk boven het begane grond venster vertoont
lichte scheurvorming. 
Kwalificatie: Redelijk.



Kwaliteitmatrix IHB 



1 op 1 vergelijk IHB –NEN 2767

Voorbeeld van het kwaliteitsbeeld conform NEN 2767

Scheuren constructief - Ernstig gebrek - Omvang 2 -10% plaatselijk -
Conditiescore 2 = goed



 Door in de URL 2005 de kwaliteitsbeelden van de Monumentenwacht  te 
koppelen aan de systemathiek van de NEN, wordt de persoonlijke mening
van de inspecteur ondergeschikt aan het oordeel dat deze via de NEN 
systematiek genereerd.

Waarom URL 2005?



• In URL 2005 worden de definities van monumenten-inspecteur en
monumenten-adviseur eenduidig vastgesteld.

• De inspecteur inspecteert.

• De adviseur stelt aan de hand van de inspectiegegevens een meerjaren
begroting en onderhoudsplan op.*

Adviseur en inspecteur



• Inspectie type A: Inspecteren op basis van URL 2005.  Dit is een combinatie
van de NEN systematiek en de kennis van de Monumentenwacht.

• Inspectie type B: inspecteren op basis van het Inspectiehandboek
Monumentenwacht (huidige inspectie), met constatering per monumentaal
bouwdeel met advies herstelmaatregelen.

• Particulieren en vastgoedbeheerders kunnen het gewenste type rapport 
kiezen.

Rapport: varianten



• De Monumentenwachten zijn 
voornemens om een certificaat 
te halen op basis van URL 2005

• Om in de toekomst Inspectierapport
type A en B aan te kunnen aanbieden.

Monumentenwacht en de URL 2005
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