


Monumentenwacht
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• Tand des tijd
• Soort gebruik
• Biologische aantastingen
• Klimaat
• Verkeerd onderhoud

Hoe ontstaat verval ?
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Waarom onderhoud?

• Beheersbare kosten
• Restaureren is duurder
• Restauratiecyclus van 40 jaar naar 100 jaar
• Behoud van authentieke materialen en ornamenten

• Conclusie = Onderhoud loont!
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Subsidie voor onderhoud 
• Woonhuissubsidieregeling

• 38 % van de Rijkdienst van Cultureel Erfgoed

• Rapport boven € 70.000

• 1 maart tot 30 april indieningstermijn nota’s van 
voorgaande jaar 
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Wat doet u zelf aan uw pand?

• Leer uw pand kennen 
door goed te kijken
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Wat doet u zelf aan uw pand?

• Ken uw beperkingen

9



Verhelpen van directe 
problemen



Monumentenwacht Zeeland

Voorkomen 
is beter dan 
restaureren 



• Inspecteren
•Signaleren
•Adviseren

Kerntaken



Een bouwkundige inspectie van uw 
monument is van belang voor:

• In kaart brengen van gebreken
• Deskundig, onafhankelijk en objectief
• Advies over uit te voeren werkzaamheden 
• Een subsidieaanvraag



Voordelen van bouwkundige inspecties

• Kleine gebreken direct verholpen 
(noodreparaties)

• Leidraad voor offertes
• Helpdesk en advisering 



Inspectie mogelijkheden

•Reguliere inspectie
•Aankoopinspectie
•Deelinspectie
•Oplevering 
inspectie
•Advisering op maat



Kosten Monumentenwacht
- Abonnement per jaar € 63,50/ € 44,-

- Kerntaak inspectie € 54,50 per manuur 

- Aanvullende diensten € 69,- per manuur

Alle kosten zijn subsidiabel





Monumentenpaspoort

• Verduurzaming van woonhuismonumenten
• Wat is mogelijk?
• Wat zijn de risico’s ?
• Welke maatregelen eerst?
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•Keukentafelgesprek
•Gebruiker centraal
•Startpunt maatregelen

Duurzaam 
monumentenpaspoort
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Warmtecamera

Met behulp van een warmtecamera kan onderzocht worden waar 
warmteverliesplaats optreedt. 





Soms zijn er beperkingen



Kosten paspoort
abonnees niet abonnees

• tot 250 mᵌ €410,- €485,-
• 250 mᵌ tot 500 mᵌ € 490,- €565,-
• 500 mᵌ tot 1000 mᵌ € 615 €715,-
• 1000 mᵌ of meer op aanvraag









Uitdagingen bij verduurzaming van monumenten



Maar ook mogelijkheden





Trias energetica













50% subsidie via het Restauratiefonds met 
een maximum Zijn er nog vragen?van
500,-


