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Inleiding
NCG heeft in 2017 BuildinG opdracht gegeven om meerdere kennistafels te organiseren
binnen het kennisplatform ‘Bouwen en Versterken’.
Een kennistafel is een bijeenkomst te Groningen, waarbij kennisvragers en kennisaanbieders
bij elkaar komen. Bij een kennistafel wordt kennis met elkaar gedeeld, bediscussieerd en
gerelateerd aan (nieuwe) vragen die leven in het aardbevingsgebied en in de wetenschap.
De kennistafels zijn gericht op geïnformeerde deelnemers vanuit burgerorganisaties,
belangenorganisaties, overheden en bedrijven. Het aanbod van de kennis wordt verzorgd
door kennisinstellingen met kennis en ervaring van het aardbevingsgebied en door bedrijven
met kennis van en ervaring met de toepassing van deze kennis.
De doelen voor de kennistafels zijn:





Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen kennisvragers en kennisaanbieders.
Het overdragen van kennis aan verschillende doelgroepen.
Het ophalen van kennisvragen van relevante partijen uit de regio.
Het pro-actief verzamelen en vertalen van kennisvragen vanuit bewoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven naar een voor de regio herkenbare
kennisagenda.

De kennistafel op 15 maart 2018 is georganiseerd rondom het thema Cultureel Erfgoed. In
het kader van deze kennistafel stonden twee aspecten centraal: De impact van versterken en
de preventie van schade.
Versterken
De impact die de versterkingsoperatie heeft op monumenten, beschermde dorpsgezichten
en beeldbepalende gebouwen is zodanig dat de kwaliteit van dit erfgoed mogelijk blijvend
aangetast wordt. Drastische constructieve oplossingen voor de versterking van
monumentale panden tasten de beleving van het pand aan. Verder is er veel onrust met
betrekking tot beslissingen over sloop- en nieuwbouw van beeldbepalende panden. De vraag
is hoe de veiligheid gewaarborgd kan blijven zonder dat het karakter van het cultureel
erfgoed wordt aangetast.
Schade
Als gevolg van aardbevingen wordt in Groningen regelmatig schade gemeld aan
monumenten, waarbij naast reparatie ook de vraag is hoe deze schade kan worden
voorkomen. In de afgelopen tijd is bij partijen steeds duidelijker geworden dat de
versterkingsoperatie niet per se betekent dat schade wordt voorkomen. Er is bij alle
betrokken partijen behoefte aan oplossingen die de veiligheid waarborgen, die ervoor
zorgen dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen, en tegelijk de waarde van het erfgoed
op peil houden.
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Tijdens de kennistafel zijn twee inleidingen gehouden. De eerste inleiding ging in op de
huidige ervaringen met versterken. De tweede inleiding met name op het preventief
versterken en monitoring van monumenten. Naar aanleiding van deze inleidingen is in twee
discussiegroepen verder gediscussieerd over dit onderwerp. In dit verslag wordt het
programma van de kennistafel kort toegelicht, en zijn de resultaten van de discussies
gepresenteerd. Op basis van die resultaten is een prioriteitenlijst gemaakt van onderwerpen
die moeten worden opgepakt in het kader van bouwen en versterken van monumenten.
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Programma van de kennistafel
Het programma van de kennistafel is hieronder gegeven.

Ten behoeve van de discussie zijn de deelnemers in 2 groepen ingedeeld. In deze groepen is
gediscussieerd over de vragen die leven rondom de versterking en schadepreventie bij
monumenten. Daarbij zijn de volgende vragen als leidraad voorgelegd:
-

welke afweging is nodig als het gaat om versterken versus waarde en acceptatie?
wat heb je nodig om een goede afweging voor versterken te maken?
hoe kunnen we nu schade beperken zonder verlies van erfgoed-waarde?
welke kennis is er al? Is deze kennis voldoende beschikbaar / ontsloten?
Welke kennis missen we, hoe kunnen we deze kennis ontwikkelen? Wie zou dat
moeten doen/initiëren?
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Tijdens de discussieronde is iedereen gevraagd zijn of haar belangrijkste punt in te brengen.
Naar aanleiding van de genoteerde punten is per groep een clustering aangebracht en zijn
de prioriteiten benoemd. Deze zijn aan het einde van de middag plenair terug gekoppeld.
In de bijlagen bij dit verslag zijn de presentaties die als inleiding op de discussies zijn
gehouden opgenomen. Daarnaast zijn de detailopmerkingen uit de discussies in de bijlagen
weergegeven.
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Resultaat van de kennistafel
In de twee discussiegroepen is gediscussieerd naar aanleiding van de twee inleidende
lezingen. De discussie vond plaats in twee ronden.
De eerste discussieronde was naar aanleiding van de lezing van Rudi Roijakkers, met het
accent op de versterkingsopgave van het erfgoed in Groningen. In de lezing is benoemd dat
bij het versterken drie typen (mogelijke) schade moeten worden beschouwd:
 Materiële schade
 Persoonlijk letsel
 Erfgoed schade
Bij het evalueren van monumenten moeten deze typen schade zorgvuldig worden
afgewogen. Door Rudi Roijakkers zijn een aantal overwegingen meegegeven, als opmaat
voor de te voeren discussie.
De tweede discussieronde was naar aanleiding van de lezing van Ihsan Bal, waarin het accent
lag op het monitoren van schade en maatregelen voor preventie van schade. In de
presentatie werden voorbeelden getoond van monitoring van monumenten, en het
aanbrengen van preventieve maatregelen om toekomstige schade bij aardbevingen te
voorkomen. Ook in deze lezing werd benadrukt dat de waarde van het erfgoed moet worden
betrokken in het proces. Boodschap van Ihsan Bal was om niet te veel haast te hebben, en
niet te overdrijven in het nemen van maatregelen. De presentaties van de lezingen zijn
opgenomen in bijlage 2.
Naar aanleiding van de discussies en de gepresenteerde uitkomsten van deze discussies zijn
de belangrijkste onderwerpen geïdentificeerd die voor versterken en schadepreventie aan
cultureel erfgoed van belang zijn. Tijdens de discussies bleek dat beide aspecten (zowel
versterken als schade preventie) zodanig met elkaar verweven zijn, dat de onderwerpen die
zijn benoemd op beide aspecten betrekking hebben. Per onderwerp is in het hierna
volgende overzicht een beknopte toelichting gegeven en zijn de relevante kennisvragen
geformuleerd.
Onderwerp

Toelichting

Kennisvragen

Afwegingskader

Er is behoefte aan een afwegingskader. Hoe
worden monumenten integraal beoordeeld,
rekening houdend met aspecten als
erfgoedwaarde, veiligheid, kosten, wensen van
de eigenaars / bewoners? Verscheidene
onderwerpen moeten parallel aangepakt
worden, zodat men van elkaar kan leren en ze
samengevoegd kunnen worden voor de
praktijksituatie. Het zou goed zijn om dit met
een team van deskundigen te bediscussiëren en
te beargumenteren om met elkaar te komen

Op welke wijze kan een
afwegingskader worden
ingericht, opdat de
belangen van alle partijen
afgewogen worden en een
acceptabel besluit m.b.t.
het beschouwd monument
kan worden gemaakt ?
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Onderwerp
Beginsituatie in
kaart brengen

Vastleggen best
practices en delen
van ervaringen

Leren van
ervaringen uit
andere landen

Toelichting
tot gedragen keuzes. Een keuzematrix zou hier
goed bij helpen.
Er is behoefte aan een goede analyse van de
capaciteit van het gebouw, voordat begonnen
wordt met maatregelen te ontwikkelen voor
versterking en/of schadeherstel. Monitoring
kan hierbij helpen. Neem de tijd om het
gebouw goed te monitoren en te
inventariseren. Informatie verzamelen is
belangrijk om weloverwogen keuzes te maken,
waarbij een keuze ook kan zijn om voorlopig
niks te doen. Vragen die hierbij spelen: Welke
aspecten moeten in kaart worden gebracht?
Wat moet worden gemonitord? Welke criteria
zijn nodig t.b.v. de beoordeling van de
beginsituatie?
Positieve ervaringen moeten gedeeld worden,
ook met de buitenwereld. Daarnaast moet een
manier van werken worden ontwikkeld om te
leren van ervaringen. Zowel de best-practices
als eventuele minder geslaagde oplossingen
moeten breed worden gedeeld. Er is behoefte
aan een staalkaart van de juiste oplossingen en
de combinatie van oplossingen, zowel voor
versterken als schadeherstel/preventie. Aan de
hand van meerdere keuzes kan de dialoog met
de gebruiker aangegaan worden. Met de
staalkaart wordt de impact van verschillende
opties in beeld gebracht. Monitoring van
oplossingen voor versterken en schadeherstel
kan helpen de effectiviteit van maatregelen
beter vast te leggen.
De huidige norm geeft een basis hoe technisch
om te gaan met een gebouw. Een belangrijke
vraag is of de norm zo strikt genomen moet
worden voor cultureel erfgoed (en of er
überhaupt een norm nodig is). De norm moet
meer handvatten bieden om iets flexibeler met
de aanpak van monumenten om te kunnen
gaan. De norm wordt nu nog zwart-wit gelezen.
Een monumenten aanpak is meer genuanceerd.
Kijk als voorbeeld naar het buitenland (e.g.
Italië en Turkije). Kunnen we de ervaring van
deze landen met de combinatie van cultureel
erfgoed en aardbevingen vertalen naar de
situatie in Groningen? Een ziekenhuis, woning
of kerk vraagt mogelijk een andere benadering.

Kennisvragen
Hoe kan monitoring van de
beginsituatie bijdragen aan
besluiten over ingrepen
aan een monument?
Welke aspecten moeten
daarbij in kaart worden
gebracht? Welke criteria
worden daarbij gebruikt?

Welke oplossingen zijn
geschikt voor welke
situatie? Hoe kunnen we
goede oplossingen effectief
met elkaar delen? Hoe kan
monitoring van
oplossingen bijdragen aan
de kwaliteit van
maatregelen?

Welke keuzes worden in
andere landen gemaakt?
Wat kunnen we vertalen
naar de situatie in
Groningen (en wat niet)?
Moet verschil worden
gemaakt naar de aard van
een monument?
(Aanvullende opmerking: NCG
heeft aan NEN gevraagd naar
de normstelling bij erfgoed te
kijken)
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Onderwerp
Inrichten van het
proces, en
betrokkenheid
bewoners en
gebruikers

Toelichting
Hoe vertaalt dit zich naar een uitwerking m.b.t.
versterken en schadepreventie ?
Hoe kunnen we gezamenlijk
(onderzoeksinstellingen, overheid,
bedrijfsleven, eigenaren en bewoners) het
proces inrichten? Waarbij ook goed gekeken
moet worden naar de inrichting van de
coördinatie, het voorkomen van herhalingen en
het formuleren van eenduidige eisen voor de
praktijk. Versterken van erfgoed is niet alleen
een technische opgave. Er moeten keuzes
gemaakt worden die een grote impact hebben
op zowel het gebouw, als op de bewoners of
eigenaren. Zij dienen in het versterkingsproces
betrokken te worden, zodat ze inbreng hebben
in de belangrijke keuzes die de toekomst van
hun erfgoed bepalen.

Kennisvragen
Hoe ziet het ideale proces
er uit? Hoe kunnen we alle
betrokkenen tijdig en op
juiste wijze hierin
betrekken? Hoe en
wanneer moet worden
gecommuniceerd?

Tijdens de discussies werd het belang van goede en tijdige communicatie meerdere malen
naar voren gebracht. Dit speelt bij alle hierboven genoemde onderwerpen.
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Conclusies
De kennistafel ‘Cultureel Erfgoed’ van 15 maart 2018 heeft de prioriteiten opgeleverd die
nadere uitwerking behoeven in het kader van versterken en schadepreventie van
monumenten in Groningen. De benoemde onderwerpen zijn door BuildinG geclusterd tot 5
hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen en de bijbehorende kennisvragen zoals die uit
de discussies voortkwamen zijn hierna weergegeven.
Nr.
1

Onderwerp
Afwegingskader

Kennisvragen
Op welke wijze kan een afwegingskader worden
ingericht, opdat de belangen van alle partijen
afgewogen worden en een acceptabel besluit m.b.t.
het beschouwd monument kan worden gemaakt ?
Hoe kan monitoring van de beginsituatie bijdragen
aan besluiten over ingrepen aan een monument?
Welke aspecten moeten daarbij in kaart worden
gebracht? Welke criteria worden daarbij gebruikt?
Welke oplossingen zijn geschikt voor welke situatie?
Hoe kunnen we goede oplossingen effectief met
elkaar delen? Hoe kan monitoring van oplossingen
bijdragen aan de kwaliteit van maatregelen?
Welke keuzes worden in andere landen gemaakt?
Wat kunnen we vertalen naar de situatie in
Groningen (en wat niet)? Moet verschil worden
gemaakt naar de aard van een monument?

2

Beginsituatie in kaart
brengen

3

Vastleggen best practices
en delen van ervaringen

4

Leren van ervaringen uit
andere landen

5

Inrichten van het proces, en Hoe ziet het ideale proces er uit? Hoe kunnen we
betrokkenheid bewoners en alle betrokkenen tijdig en op juiste wijze hierin
gebruikers
betrekken? Hoe en wanneer moet worden
gecommuniceerd?
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Bijlage 1: Opmerkingen uit de discussiegroepen
In deze bijlage zijn de opmerkingen die tijdens de discussierondes zijn gemaakt en
genoteerd, zonder nader toelichting, weergegeven. Deze opmerkingen vormen de basis voor
de discussie en de uitkomsten per discussiegroep
Discussiegroep 1
Sessievoorzitter: Jelle Pama (BuildinG)
Lijst met genoemde onderwerpen
Onderstaande lijst is op volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus
niets over het belang dat aan het aspect moet worden toegekend.
(Ronde 1: Versterken)
- Groningers erbij betrekken, rekening houden met functionaliteit en comfort woning.
- Goede analyse capaciteit van bestaand gebouw.
- Opties en type versterkingsmethoden; staalkaart voor oplossingen per typologie,
levert draagvlak bij bewoners, vanuit een generieke benadering zijn maatwerk
oplossingen mogelijk.
- Cumulatieve schades.
- Monitoring woning voordat er wordt ingegrepen.
- Monitoring van effect eerder gedane schadeherstelwerkzaamheden.
- Monitoring van effect versterkingsmethode.
- Neem de tijd voor het kiezen van de juiste maatregelen en communiceer hier goed
over.
- Goed onderhoud van belang.
- Keuzes maken op basis van combinatie van factoren: ondergrond + locatie +
gebouwtype + gebruik/bezetting + risico  prioritering volgorde versterking.
- Maatwerk.
- Aanpak voor monument vraagt om een totaal aanpak en geen aanpak per regio.
- Koppelkansen.
Tijdens de discussie zijn onderstaande opmerkingen gemaakt.
-

Het gebouw voldoet wellicht niet aan de bouwnorm, maar blijft wellicht gewoon
staan. Moeten we wel zo ver gaan met versterkingsingrepen? Het zou goed zijn om
inzicht te krijgen in verschillende niveaus van ingrepen en de bijbehorende risico’s op
schade.
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-

-

-

-

-

-

Oude gebouwen hebben vaak veel meer constructieve capaciteit dan wij denken. De
constructeur stopt allemaal extra zekerheden in zijn rekenmodel om onzekerheden
op te vangen. Er zou beter onderzocht moeten worden wat de werkelijke capaciteit is
van een monument. Het monitoren over een langere periode kan veel inzicht
verschaffen. Omdat de versterkingsmaatregelen van gebouwen jaren in beslag gaan
nemen, is er tijd om de gebouwen te monitoren. Men zou zo snel mogelijk moeten
beginnen met het monitoren van gebouwen.
Is er bekend wat het effect is van het goed uitvoeren van schadeherstel? Dit zou
moeten worden gemonitord.
Het effect van de versterkte gebouwen bij nieuwe bevingen is niet bekend. Ook het
gedrag van toegepaste nieuwe materialen en bouwtechnieken is belangrijk om te
weten. We zouden dit moeten monitoren.
Het is niet duidelijk welke maatregelen er nodig zijn om een gebouw overeind te
houden. Er is behoefte aan een overzicht van alle mogelijke versterkingsmethoden,
welke gerelateerd wordt aan typologieën van monumenten. Een staalkaart met
oplossingen is wenselijk.
Het laten zien van diverse oplossingen levert draagvlak voor de bewoners. Nu is er
weinig bekend en wordt er onvoldoende gecommuniceerd.
Als we niets zouden doen qua versterken aan een monument, kunnen we dan iets
doen om mogelijke schade te minimaliseren?
Welke afweging kan gemaakt worden in relatie tot acceptabel risico op schade als
gekeken wordt naar het gebruik (aantal mensen, bezetting per week) en de mate van
ingreep in een monument?
Een bewoond monument vraagt om een andere risico-afweging dan bijvoorbeeld een
kerk, welke 1x per week wordt gebruikt.
Monumenteigenaren willen de waarde behouden. Is er meer ruimte voor
herbestemming, zeker voor monumenten die leeg staan en dreigen te worden
verwaarloosd?
Een monumenteneigenaar wil de waarde behouden. Wat zijn de kansen voor
herbestemming?
Wat heeft het gebruik van een gebouw van invloed op het risico en de opgelegde
maatregelen volgens de norm?
Aardbevingen zijn niet te voorspellen en het gaat hier over een kleine kans op de
zware aardbeving. We moeten een zekere onzekerheid accepteren.
Wat is het effect van een goed schadeherstel?
Prioritering en risico van het gebouw is van belang.
Versterkingsopgave wordt voor een deel vergoed. Informatie is te verkrijgen bij het
Erfgoedloket en Libau.
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-

Er is een relatie tussen het effect van schadeherstel en de capaciteit van een gebouw.
Het zou goed zijn als we weten wat de invloed is van schadeherstel.
Bij ingrepen in een gebouw moet goed gekeken worden naar de functionaliteit van
het gebouw en het gewenste comfort en gebruik van de bewoner. De bewoner wordt
er nu onvoldoende bij betrokken.
o Elk monument is uniek en vraagt om maatwerk. Alleen specialisten, die
ervaring hebben met monumenten, moeten werken aan oplossingen voor
monumenten. Dit vraagt om een provinciale aanpak en niet om een aanpak
per regio.
o Goed om overzicht te geven van alle mogelijke opties voor versterken voor
verschillende type gebouwen. Ook deze kennis openbaar toegankelijk maken.

Naar aanleiding van de discussie is m.b.t. Versterken de volgende lijst van 5 onderwerpen
opgesteld:
- Hoe kunnen gebruikers beter worden betrokken bij ingreep?
- Goede analyse van capaciteit gebouw
- Overzicht nodig van opties en type versterkingen
- Betere monitoring van gebouw voordat ingreep plaatsvindt, monitoring effect van
schadeherstel en monitoren effect van preventieve versterkingsmaatregelen
- Belang van goed onderhoud
(Ronde 2: Schade)
- De staat van een gebouw (inmeting, opname) is van belang voor maken goede
keuzes.
- Er is behoefte aan een staalkaart van oplossingen voor schadeherstel en de juiste
combinaties van verschillende oplossingen binnen één gebouw.
- Bekende oplossingen moeten beter worden gedeeld.
- Er is behoefte aan een duidelijk afwegingskader en helderheid in dat proces.
(met alle stakeholders samen komen tot keuzes en integrale aanpak / keuzematrix
maken en cijfers geven / ook van belang bij aanbestedingen).
- Team van experts nodig om te komen tot juist afwegingskader (alle stakeholders, ook
eigenaren en bewoners).
- Bouwkundige kennis vaak onvoldoende bij eigenaren, maar ook bij de professionals
(bouwbedrijven en ingenieurs).
- Fasering in werkzaamheden: duidelijkheid nodig wat er gaat gebeuren in welke
periode en voor wie (en hier goed over communiceren).
- Communicatie onvoldoende en bewoners worden vaak ook niet betrokken bij
processen.
- Bijeenkomsten voor erfgoedeigenaren is wenselijk om kennis en ervaringen te delen.
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-

-

-

-

De wensen van de bewoners moeten worden meegenomen (denk aan opties,
protocollen, koppelkansen).
Monumenten zijn specifiek en vragen een apart proces en aanbesteding.
Goed onderhoud is schade-preventief. Wat is hier van bekend op het gebied van het
voorkomen van schade? Hier moet ook meer aan kennisdeling worden gedaan.
Constructieve samenhang in een gebouw is van groot belang.
Het bevingsgebied is nu begrensd voor monumenten, dit zou niet moeten.
Hoe kunnen we nu schade beperken zonder verlies van erfgoed waarde?
Je hebt experts nodig om de waarde te bepalen.
Belangrijk om te werken met een team van stakeholders vanuit verschillende
invalshoeken, voor het voeren van een goede inhoudelijke discussie.
o Wat is een goed team voor integrale aanpak? : Bouwbedrijven, bewoners,
ingenieurs, cultuur-historici, materiaaldeskundigen, architecten.
o De schadeherstellers van monumenten zijn echte specialisten.
o Voor het maken van een goede keuze voor het ingrijpen bij een monument,
moet je veel verschillende aspecten afwegen. Het zou goed zijn om dit met
een team van deskundigen te bediscussiëren en te beargumenteren om met
elkaar te komen tot gedragen keuzes. Een keuzematrix zou hier goed bij
helpen onder leiding van een goede discussieleider of voorzitter.
Wie zitten er in een team en wie kunnen het belang van die waarde bepalen?
Afwegingskader kun je verschillend inzetten in het hele proces.
o Kun je mensen meenemen voor het besluit?
o Achter elk pand zit een eigenaar en deze bepaalt. Bewoners en eigenaren
meenemen in de beslissingen.
Momenteel ontbreekt een podium waar bewoners/eigenaren terecht kunnen met
hun vragen.
Normaal wordt voor een bouwproces een architect ingeschakeld en goed de kaders
bepaald. Nu zitten we in een traject, waarbij de normen steeds weer veranderen en
we niet weten waar we aan toe zijn. Dit is voor goed beleid echt een puinhoop.
We hebben nu te maken met complexe opgaven en dat heeft tijd nodig. Een
gezamenlijke goede visie is echter zeer wenselijk.
Wellicht goed om ook nu te kijken wat we nu kunnen doen aan de gebouwen, want
veel gebouwen zijn nog lang niet aan de beurt om te worden versterkt. Van belang
hierbij is:
o verbeteren samenhang
o aanbrengen kleine versterkingen
o bij verbouwing al deel-versterkingen meenemen, zodat je niet (plaatselijk)
daar weer terug moet komen
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- Onderhoud is mooi, maar is hier subsidie voor? Ja, dat kan via het Erfgoedloket
Versterken is een zware ingreep voor monumenten; kunnen we ook tijdelijk gaan stutten?
Ja, dat zou voor sommige projecten goed kunnen, maar veel monumenten zijn woningen en
dat is voor bewoners heel onwenselijk.
Naar aanleiding van de tweede discussieronde is m.b.t. Schade de volgende lijst van 5
onderwerpen opgesteld:
-

Bouwkundige inmeting / opname bouwkundige en constructieve staat is van belang
om te komen tot de juiste keuzes
Er is een staalkaart nodig van de juiste oplossingen en de combinatie van oplossingen
Er is een goed afwegingskader en een integrale aanpak nodig voor het nemen van de
juiste beslissingen
Er is een team van experts nodig om te komen tot de juiste beslissingen
De bewoners dienen er beter bij te worden betrokken
Monumenten vragen om een apart proces en aanbesteding

Discussiegroep 2
Sessievoorzitter: Chris Geurts (BuildinG)
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
Onderstaande lijst is op volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus
niets over het belang dat aan het aspect moet worden toegekend.
Discussieronde 1
- Erfgoedwet versus NPR eis.
- Hoe doen we het met brandveiligheid?
- Veiligheidseisen anders voor monumenten?
- De NPR is nog in ontwikkeling, schieten we door?
- Hoe zijn de verschillen in eisen tussen nieuwbouw versus bestaande bouw.
- Benoem risico van vernietiging erfgoed.
- Rol van tijdelijke oplossing; is dit mogelijk?
- Belevingswaarde bewoners meewegen in beslisproces
- Mag je zelf kiezen voor een lager veiligheidsniveau?
- Differentiëren in risico, afhankelijk van soort gebouw of functie van gebouw.
- Naast aardbevingsschade is ook sprake van versnelde veroudering (bodemdaling)
- Meerdere opties bekijken en afwegen met betrokkenen
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-

Goede voorbeelden die er al zijn beter bekend maken

Discussieronde 2
-

-

-

Kunnen oplossingen zorgen voor nieuwe problemen? (verplaatsing van het
probleem)
Monitoren, begin met goed inventariseren van mogelijk probleem (mogelijk kunnen
we tijd winnen)
Is normering nodig als het gaat om monumenten? Wat is de ervaring in andere
landen? Hoe kunnen we die ervaringen vertalen naar de situatie in Groningen?
Kunnen we onderscheid maken in verschil in functie/gebruik van het monument?
We moeten meer leren en delen:
o Ervaringen met toepassing van NPR 9998
o Ervaring opgedaan met monumenten
o Ervaringen in het buitenland
Praktijkrichtlijn ontwikkelen met daarin goede, reeds bewezen, oplossingen
Beoordelingskader ontbreekt op basis waarvan oplossingen m.b.t. schade kunnen
worden beoordeeld
o Er is behoeft aan eenduidige eisen
o Naast de eisen zijn instrumenten nodig om te bepalen wat een maatregel
doet
Hoe erg is een toevoeging aan een monument? Dit verschilt van geval tot geval, blijkt
uit de discussie
Het Afwegingskader is nodig; Parallel met een taart is genoemd; meerdere aspecten
spelen een rol en deze moeten alle worden afgewogen
Communicatie wordt genoemd als belangrijk punt. Dit heeft betrekking op meerdere
genoemde punten. Zorg dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.
Hoe richt je het proces in ?

In discussiegroep 2 is na afloop van de tweede ronde een prioritering gemaakt n.a.v. de
complete discussie over beide discussierondes. Er is allereerst gekeken welke van de
genoemde punten geclusterd kunnen worden, en vervolgens is verder gediscussieerd over
deze geclusterde punten. Resultaat van deze discussie is de volgende lijst van 5
onderwerpen die in het kader van cultureel erfgoed relevant zijn:
-

1: Afwegingskader
Er is behoefte aan een afwegingskader. Verschillende aspecten en belangen moeten
afgewogen worden, waaruit een integrale oplossing volgt. Verscheidene
onderwerpen moeten parallel aangepakt worden, zodat men van elkaar kan leren en
ze samengevoegd kunnen worden voor de praktijksituatie.

-

2: Leren en delen van ervaringen
16

Positieve ervaringen moeten gedeeld worden, ook met de buitenwereld. Daarnaast
moet een manier van werken worden ontwikkeld om te leren van ervaringen. Zowel
de best-practices als eventuele minder geslaagde oplossingen moeten breed worden
gedeeld.
-

3: Monitoren; tijd winnen
Neem de tijd om het gebouw goed te monitoren en te inventariseren. Informatie
verzamelen is belangrijk om weloverwogen keuzes te maken, waarbij een keuze ook
kan zijn om voorlopig niks te doen. Monitoring helpt om het gedrag van het gebouw
beter te begrijpen, en haalt onzekerheden weg die in de berekeningen mogelijk
leiden tot stapeling van veiligheden. Er moet gewaakt worden voor overhaaste
beslissingen. Er is ook behoefte aan monitoring van reparaties en versterkingen, om
de gevolgen van ingrepen beter te begrijpen.

-

4: Aanpassing veiligheidsnorm; vertaal ervaringen uit buitenland naar situatie
Groningen
De vraag is of de norm zo strikt genomen moet worden voor cultureel erfgoed en of
er überhaupt een norm nodig is. Kijk als voorbeeld naar het buitenland (e.g. Italië en
Turkije). De ervaring van deze landen met de combinatie van cultureel erfgoed en
aardbevingen daar kunnen wij, in Nederland, van leren en deze vertalen naar de
situatie in Groningen. Daarbij zal de functie van gebouwen moeten worden
meegenomen in de overwegingen. Een ziekenhuis, woning of kerk vraagt mogelijk
een andere benadering. Dit zal voor monumenten nader uitgewerkt kunnen worden.

-

5: Hoe richten we het proces in?
Hoe kunnen we gezamenlijk (onderzoeksinstellingen, overheid, bedrijfsleven,
eigenaren en bewoners) het proces inrichten? Waarbij ook goed gekeken moet
worden naar de inrichting van de coördinatie, het voorkomen van herhalingen en het
formuleren van eenduidige eisen voor de praktijk.

De rode draad door deze 5 prioriteiten is communicatie tussen alle relevante partijen over
de afwegingen die worden gemaakt.
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Presentatie van de prioritering per discussieronde en discussiegroep
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Bijlage 2: Presentaties
Algemene inleiding
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Presentatie Rudi Roijakkers (ABT Wassenaar)
(samenvatting van de lezing)
Monumenten en erfgoed behoeven extra aandacht in de versterkingsopgave. Het gaat er
bij monumenten immers niet alleen over om de veiligheid te borgen, maar ook om te
voorkomen dat bij het mogelijk versterken van een monument de erfgoedwaarde wordt
aangetast.
Er is kennis voorhanden om vast te stellen welke erfgoedwaarden in bepaalde
typologieën van monumenten beschermd moeten worden. Er is ook kennis voorhanden
welke seismische versterkingsmogelijkheden toepasbaar zijn op bepaalde typologieën
van monumenten. Deze dienen tegelijkertijd beschouwd te worden.

Op basis van eenvoudige berekeningen kan in veel gevallen een goede indicatie worden
gegeven of een monument de gewenste seismische weerbaarheid heeft. Als het
monument vermoedelijk niet de gewenste weerbaarheid heeft kan beter de tijd gestoken
worden in het goed nadenken over de kansen en mogelijkheden van aanpak van het
monument, in plaats van enkel seismisch te rekenen aan het monument.
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Indien een monument versterkt dient te worden dan moet gekeken worden naar drie
vormen van schade:
- Materiële schade aan het monument na een aardbeving
- Letselschade aan personen bij een aardbeving
- Erfgoedschade aan het monument na een aardbeving
De vraag dient gesteld te worden welke schade acceptabel
is na een kleine en na een grote aardbeving. Wellicht dat
in sommige gevallen eigenaren en gebruikers liever kiezen
voor acceptatie van potentiële materiële schade na een
aardbeving, als ze de zekerheid van schade aan het
erfgoed door een versterking kunnen voorkomen. Deze
discussie dient gevoerd te worden. We hoeven immers de
monumenten niet voor de eeuwigheid tegen aardbevingen
te beschermen, het betreft in het leven van de meeste
monumenten slechts een beperkte periode.
De wet- en regelgeving geeft aan welk
veiligheidsniveau mensen in Groningen mogen
verwachten. Hierbij gaat het om de accumulatie van
risico’s over een gemiddelde dag, waarbij iemand zich
in en rond verschillende gebouwen begeeft. Er zijn
mogelijkheden om hierbij afwijkende risico’s voor
monumenten te accepteren, als het gemiddelde risico
maar acceptabel blijft. Dat lijkt redelijk, aangezien bij
de beschouwing van monumenten zoals eerder
vermeld de erfgoedwaarde nadrukkelijk een rol
speelt. Dit zijn zaken die in de komende NPR9998
verder uitgediept moeten worden..
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Presentatie Ihsan Bal (Hanze Hogeschool)
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Bijlage 3: Deelnemers aan de kennistafel
De volgende personen hebben, namens genoemde organisaties, deel genomen aan deze
kennistafel. In de laatste kolom is aangegeven in welke discussiegroep zij hebben
geparticipeerd.
ARCHITECTEN
OVT Architecten

Wim Barneveld

groep
1

BOUWBEDRIJVEN
Friso Bouw
Notebomers Bouwgroep
Oosterhof Holman

Douwe Offringa
Nanning Zeldenrust
Peter Westra

1
2
2

FUNDERING
Bresser

Ruud Soonieus

1

INGENIEURS
abtWassenaar
Arup
Dijkoraad
Arcadis

Rudi Roijakkers
Erik Siemer
Margret Rocks
Siebe de Boer

1
2
1
2

BELANGENORGANISATIES
Gasberaad
Gasberaad
Gasberaad
Groninger Bodem Beweging
Groninger Bodem Beweging
Groninger Dorpen
Groninger Dorpen

Peter Rozema
Herman Rinket
Nely Schutte
Joop Kruize
Derwin Schorren
Maartje Kiep
Inge Zwerver

1
2
1
2
1
1
2

OVERHEDEN
DEAL Gemeenten
Erfgoedloket Groningen
Gemeente Groningen, Inspecteur Erfgoed en VTH
Gemeente Groningen, Inspecteur Erfgoed en VTH
Libau
Monumentencommissie
Nationaal Renovatie Platform
Omgevingsdienst Groningen
Provincie Groningen
Provincie Groningen

Atsje van de Water
Eefje van Duin
Jan Knol
Marcel Verkerk
Annemarie de Groot
Karel Geijzendorffer
Jennemie Stoelhorst
Jan Drijfhout
Monique Antonius
Richard Veenstra

2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
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Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Michiel van Hunen
Monique Krauwer

2
1

BELEID
CVW
NCG
NCG
NCG
NCG

Joost Renzenbrink
Riemer Baumfalk
Jan Stienstra
Ilse de Vent
Liesbeth Weusten

1
2
1
1
2

KENNISAANBIEDERS
EPI-kenniscentrum
Hanzehogeschool KCNR
Hanzehogeschool KCNR
Hanzehogeschool KCNR
NEN
TNO
TU Delft
TU Delft

Nienke de Jong
Ihsan Bal
Tineke van der Schoor
Maarten Vieveen
Carloes Pollemans
Mira Vasic
Rob van Hees
Joost Walraven

2
1
2
1
1
2
1
2

ORGANISATIE
BuildinG
BuildinG
BuildinG
BuildinG
BuildinG

Jacqueline Evers
Chris Geurts
Rolf Koops
Simone van der Meer
Jelle Pama

1
2, vz
2
2
1, vz
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Bijlage 4: Foto’s genomen tijdens de kennistafel

Inleidingen door Rudi Roijakkers en Ihsan Bal

Discussiegroep 1
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Discussiegroep 2

Terugkoppeling van de resultaten uit de discussiegroepen
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