
Inspectie en
onderhoud van 
bouwkundig 
erfgoed
Dienst Monumentenwacht

# infosessie voor eigenaars van vastgesteld bouwkundig erfgoed
# datum & locatie: 18 mei 2022 - Boerenpoort (Melsele)
# presentatie: Filip Kint – diensthoofd 



Wie heeft er deze week
al gekookte aardappelen gegeten?

Onderhoudswerk = noodzaak



o Vlaamse overheid
(agentschap Onroerend Erfgoed – aOE)

o Parcum
o KIK IRPA
o Faro
o Steden en gemeenten
o IOED’s
o Regionale landschappen
o …

Wie/wat is Monumentenwacht?
Opgericht in 1992

Dienst Monumentenwacht – directie Erfgoed & erfgoedsites 

Stakeholders erfgoedveld



o Missie & Doel = verval van erfgoed voorkomen door… 
- periodieke reguliere inspecties - controles
- advies op maat (inspectierapporten) + nazorg
- noodherstellingen
- gespecialiseerde dienstverleningen 

o Objectief
o Integraal
o Laagdrempelig
o Betaalbaar
o > 30 jaar expertiseopbouw & ervaring

- bouwkunde (hoofddomein)
- interieur
- molens
- funerair erfgoed
- groen en varend erfgoed (in ontwikkeling)

Wat doet Monumentenwacht?

Monumentenwacht, jouw partner in behoud en onderhoud van je erfgoed 

Ons motto: “Beter voorkomen dan genezen”



Monumentenwacht in cijfers
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Monumentenwacht in cijfers



Monumentenwacht in cijfers
Segment particuliere eigenaren – beschermd & niet-beschermd erfgoed 



Monumentenwacht in cijfers
Segment particuliere eigenaren – niet-beschermd erfgoed 



Wat kost een lidmaatschap / inspectie? 
Lidmaatschap
o 40 € op jaarbasis

(streven naar engagement op lange termijn)
o ook collectieve lidmaatschappen mogelijk

Reguliere dienstverleningen of inspectie
o 45 € per manuur op het object
o herstellingen: verbruikte materialen tegen kostprijs
o verplaatsing inbegrepen
o opmaak adviesrapport inbegrepen
o 2 uur gratis nazorg na inspectie (op aanvraag)

Gespecialiseerde dienstverleningen
o wat: monitoring houtborende insecten, scheurmeting, 

klimaatbeheersing, …
o 45 € per manuur
o voor meer info, zie tariefplan: www.monumentenwacht.be

http://www.monumentenwacht.be/


Wat kost een lidmaatschap / inspectie? 
Parameters die de kostprijs bepalen
o Omvang van het object
o Toestand van het object
o Mate van bereikbaarheid van de diverse bouwdelen
o Interventies: reinigen goten/daken en noodherstellingen
o Eerste inspectie duurt gemiddeld 1,5x langer dan herhaalinspecties

Voorbeeld: gemiddelde kostprijs voor particuliere woning (eerste inspectie)
o 6 manuren à 45€/manuur

 Gedetailleerde inspectie vd bouwdelen
 Reinigen van dakgoten
 1 à 3 kleine herstellingen

o Verplaatsing (gratis)
o Opmaak adviesrapport (gratis)
o Nazorg: < 2uur (gratis)

o Totaalkost: 270 € - 300 € (btw inbegrepen)



Hoe verloopt een inspectie? 

Aanvraag & bevestiging lidmaatschap
o aanvraag via mail of online
o voorwaarden & criteria

Aanpak inspectie (in principe “alles van nok – kelder”)
o informeel contact met abonnee
o overlopen doelstellingen / verwachtingen van de inspectie
o overlopen werkwijze inspectie ifv veiligheid en logica
o inspelen op vragen abonnee
o service: reinigen van goten en platte daken ifv inspectie
o indien vereist: uitvoeren van noodherstellingen

(voorlopig – definitief)

Na inspectie
o opmaak adviesrapport – situatieschets / dakenplan
o ev. verlenen nazorg



Noodherstellingen



Noodherstellingen



Het resultaat… een objectief rapport (1/3)
o Overzicht met contact- en inspectiegegevens
o Conditiescore van de verschillende gebouwdelen
o Adviezen op maat over de vastgestelde problemen of gebreken
o Tips - suggesties voor periodiek onderhoud, (duurzaam )beheer en  vlotte toegankelijkheid



Het resultaat… een overzichtstabel (2/3)



Het resultaat… een situatieschets (3/3)



INFORMEREN EN SENSIBILISEREN

o Publicaties

➔ Onderhoudsbrochures
➔ Onderhoudsfiches
➔ Nieuwsbrief

o Deelname aan studiedagen, 
opleidingen, seminaries, workshops,…

o Website

www.monumentenwacht.be

Bijkomende adviesverlening

http://www.monumentenwacht.be/


Enkele praktijkvoorbeelden
o Dakbedekkingen
o Dakdoorbrekingen (o.a. schoorstenen)
o Dakgoten & hemelwaterafvoeren
o Houten dakconstructies en balkenlagen
o Gevels
o Buitenschrijnwerk
o Ongepaste begroeiing op gebouwen
o Energetische maatregelen
o Veiligheid en vlotte bereikbaarheid
o …



te smalle leien / overlapping

→ vakkundige uitvoering bij leiendaken
# de verticale overlapping (V)
# de zijdelingse overlapping (H)

Capillair vocht tussen de leien

De plaatsing van een leiendak vereist VAKKENNIS



De plaatsing van een leiendak vereist VAKKENNIS



Leiendaken: regelmatig nazicht & onderhoud zijn essentieel

o Periodiek onderhoud is essentieel
o Opgelet met asbesthoudende kunstleien



Leiendaken: regelmatig nazicht & onderhoud zijn essentieel



na herstelling door Monumentenwacht

loden aansluiting onder ipv boven leibedekking

Een ondoordachte uitvoering leidt tot waterinfiltratie
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi176qntbPWAhXLVxoKHZ-rAUsQjRwIBw&url=http://www.krammer.nl/blog/waarom-zakt-een-koor/duim/&psig=AFQjCNHBzhW3UJqkwE7LrY3MuD63R1l0iw&ust=1505984861343790


→ vakkundige uitvoeringen, oog voor detail

Oplossing voor de concave dakhelling (knik): 
halvering van het vrijvlak maar de overlapping werd 
behouden (=  leien liggen overal ondersteund)

Leien aan de dakrand worden schuin 
afgeknipt: hemelwater wordt telkens naar 
binnen afgeleid ter bescherming van de 
onderliggende structuur

De plaatsing van een leiendak vereist VAKKENNIS



Schoorstenen



Dakgoten & hemelwaterafvoeren

Regelmatig reinigen is de boodschap om verstoppingen en gevolgschade te voorkomen



Dakgoten & hemelwaterafvoeren

Enkele vaak voorkomende gebreken:
1. Gecorrodeerd gootmateriaal
2. Losse soldeernaden
3. Gecorrodeerde soldeernaden
4. Rubberen uitzetvoegen – niet altijd UV-bestendig

1

2 3 4



Dakgoten & hemelwaterafvoeren

schade aan gootafkastingen als gevolg van gebreken aan de gootbekleding.



Dakstructuren – houten balkenlagen
Schimmelaantasting
o Wit vezelig rot
o Bruinrot: huiszwam, eikzwam, kelderzwam…



Grote klopkever (bonte knaagkever)
tast kernhout aan en veroorzaakt 

constructieve schade

Dakstructuren – houten balkenlagen
Aantasting door houtborende insecten

Kleine klopkever (in de volksmond: “memel of mulm”) 
tast enkel spinthout aan



- Huisboktor tast weliswaar enkel naaldhout aan

- vraatzuchtig → grote schade op korte termijn

- naaldhout verkernt niet → volledige sectie balk

- en… hout hoeft niet vochtig te zijn!!!
(in tegenstelling tot bijv. grote klopkever)

Merkwaardigheid…

Grote klopkever (Xestobium rufovillosum)
Kleine klopkever (Anobium punctatum)
Huisboktor (Hylotrupes bajulus)

… maar het is de larve die schade aanricht!!!

Dakstructuren – houten balkenlagen
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Dakstructuren… enkele mooie creaties



onherstelbare schade aan de bakhuid“agressieve” reiniging veroorzaakt

Doe een vóóronderzoekhydrofoberen?

Gevels: bezint eer je begint met renoveren of restaureren!!!



voegmortel op basis van cement

voegmortel op basis van kalk…

… en schelpjes
vochtindringing → vorstschade 

Gevels: bezint eer je begint met renoveren of restaureren!!!
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Gevels: Roestend ijzerwerk, een doorn in het oog voor steenwerk



Buitenschrijnwerk: maak steeds de afweging…

o Behoud - onderhoud
o Herstellen - restaureren
o Vernieuwen… (naar origineel model)



Buitenschrijnwerk: enkele tips



OPGELET!

verzinkt
≠

roestvrijstaal

Enkele tips: scherm het object af voor ongewenste dieren
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Enkele tips: vermijd mos, algen en plantengroei



Energetisch renoveren…

Streef naar een evenwicht “isolatie – ventilatie – luchtdichtheid”



Zorg voor een vlotte en veilige bereikbaarheid want… 



DANK !
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