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Typologie van monumenten Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeeronderzoek, getiteld 'Typologie van Monumenten -
Het inventariseren, opslaan en toegankelijk maken van kennis en informatie'. In deze laatste 
fase van mijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik mij bezig 
gehouden met het bezoeken en bestuderen van een aantal monumentale gebouwen in 
Nederland, en het opzetten van een typologie van het Nederlandse monumentale 
gebouwenbestand. 

Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat ik altijd al geboeid ben geweest door oude 
gebouwen, met name kerken en kastelen. Zulke gebouwen hebben toch iets aparts, iets 
magisch. De rijke historie geeft ze een aparte sfeer, en bij het bezoeken herleef je als het ware 
de geschiedenis van zo'n gebouw. Mijn interesse voor dit onderwerp werd pas écht gewekt, 
toen ik voor mijn eerste Master-project het orgel van de Sint-lanskathedraal in 's
Hertogenbosch mocht onderzoeken. Dit onderzoek heeft zoveel indruk op mij gemaakt, dat 
het een logische stap was voor mij om mijn afstudeeronderzoek aan monumentale gebouwen 
te wijden. 

De uitdaging van dit onderzoek zit hem vooral in het categoriseren van de monumentale 
gebouwen. Ze zijn allemaal uniek door hun specifieke verschijning, geografische ligging en 
hun eigen geschiedenis. Zie deze panden dan maar eens in te delen in categorieën. 
Maar het is gelukt, en het resultaat heeft U nu in uw handen. Dit onderzoek is voor mij een 
bijzondere reis geweest door de wereld van monumenten. Eigenlijk is het ook een reis 
geweest door de tijd, die wat mij betreft niet hoeft te eindigen met de afronding van dit 
onderzoek. Door het bezoeken van verschillende gebouwen heb ik verschillende stukjes 
geschiedenis weer herleefd. En dat is bijzonder! Ik ben blij dat ik met dit onderzoek kan 
bijdragen aan het behoud van deze bijzondere bouwwerken, en ik hoop dat er door middel van 
dit onderzoek meer aandacht wordt geschonken aan de Nederlandse monumentale gebouwen, 
aan ons rijke verleden. Want het is toch dit verleden dat ons inspireert om iets moois te maken 
van de toekomst. 

Dit onderzoek, deze reis, heb ik niet kunnen beleven zonder de hulp en expertise van een 
aantal belangrijke personen. Ik wil dan ook in de eerste plaats mijn begeleiders bedanken: 
Henk Schellen, voor het aanreiken van dit onderzoeksproject. Rinus van Houten, voor de 
structurele kijk op dit onderzoek. Marco Martensen Marc Stappers voor het delen van hun 
kennis, en voor de mogelijkheid om samen met hen verschillende monumenten te bezoeken. 

Daarnaast wil ik de volgende personen bedanken: Henk Hegeman, Maarten Brouwers en 
Bouke van Rijnswou van de Rijksgebouwendienst, voor het delen van hun kennis en 
informatie over het project Trompenburg. De heer en mevrouw Förster, bewoners van De 
Trompenburg, voor de gastvrijheid tijdens de verschillende bezoeken aan hun woning. Tot 
slot wil ik de contactpersonen bedanken van de verschillende monumenten die ik heb bezocht. 

Eindhoven, april 2007 

Bastiaan Beerens 
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Typologie van monumenten Samenvatting 

Samenvatting 

In Nederland zijn veel verschillende monumenten te vinden, welke allemaal weer anders zijn. 
Dit afstudeeronderzoek behandelt deze zeer diverse groep van monumentale gebouwen. 
Hoewel het monumentale gebouwenbestand zeer divers is, kunnen deze gebouwen globaal 
ingedeeld worden in een aantal groepen op basis van een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken van het gebouw, een typologie. 
De meeste monumenten onderscheiden zich sterk van de hedendaagse bebouwing, qua 
constructie en bouwfysische eigenschappen. Aan de hand van de gebouwfunctie is in veel van 
deze monumenten een bepaald soort installatie toegepast die ingrijpt in het binnenklimaat, 
voor zowel het comfort in het gebouw, als wel de conservering van het interieur, de collectie 
en/ofhet gebouw zelf. 

De aanleiding voor dit onderzoek bestaat uit de vraag om kennis over monumentale 
gebouwen te behouden en deze toegankelijk te maken. De probleemstelling luidt: Hoe kan de 
kennis en informatie, welke zijn opgedaan uit de verschillende onderzoeksprojecten, bewaard 
blijven en overzichtelijk gemaakt worden voor toekomstig onderzoek? 
Daarnaast is dit onderzoek gevoed met de informatie van de promotieonderzoeken van Marco 
Martensen Marc Stappers, en worden deze onderzoeken ondersteund door dit 
afstudeeronderzoek. 
Het doel is om een toegankelijk overzicht te creëren, waarbij de m9gelijkheid wordt geboden 
tot het onderzoeken van mogelijke relaties tussen monumentaal gebouw, bouwtechnische en 
bouwfysische aspecten, installaties en interieur/collectie. Ook is het de bedoeling om inzicht 
en oplossingsmogelijkheden te geven in bepaalde situaties met betrekking tot bouwfysische 
problemen, en om referentiemateriaal te geven voor (toekomstig) onderzoek. 
Hiertoe zijn een aantal acties ondernomen. Er is een inventariserend literatuuronderzoek 
verricht. Daarnaast zijn verschillende monumentale gebouwen bezocht en onderzocht. Aan de 
hand van deze informatie is een aantal indelingen gemaakt op basis van de verschillende 
kenmerken van een monumentaal gebouw. Deze indelingen zijn verwerkt in een speciaal 
opgesteld inventarisatieformulier, waarmee informatie over een bepaald monumentaal 
gebouw kan worden geïnventariseerd. De structuur van dit formulier is zo opgezet, dat de 
informatie wordt verdeeld in verschillende aspecten van een gebouw, zoals type, functie, 
bouwtechnische en bouwfysische aspecten, etc. Hierdoor is een monument overzichtelijk 
weergegeven. 
Er is een prototype database opgezet met behulp van Microsoft Access om deze verzamelde 
informatie in op te slaan. Deze database is volgens dezelfde structuur opgezet als het 
inventarisatieformulier. De informatie wordt toegankelijk door het raadplegen van deze 
database. Men kan verschillende informatie opzoeken, variërend van overzichten van 
gebouwtypes of functies, tot een overzicht van een bepaald monumentaal gebouw. Door deze 
manier van informatieopslag is een typologie van monumenten opgezet, waarbij verschillende 
doorsneden zijn te raadplegen. 
Om de database te testen is het monumentale gebouw De Trompenburg als casus toegepast. 
Uit deze casus blijkt, dat een database een goed instrument is om informatie over 
monumentale gebouwen te bewaren en toegankelijk te maken. Een monumentaal gebouw kan 
op een duidelijke wijze onderverdeeld worden in kenmerken, zoals gebouwtype, functie, 
bouwfysische aspecten, etc. Op basis van deze kenmerken zijn monumentale gebouwen in te 
delen in groepen met gemeenschappelijke kenmerken; hiermee wordt een typologie van 
monumenten gemaakt. 
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Typologie van monumenten Hoofdstuk I Inleiding 

1 Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek handelt over monumentale gebouwen in Nederland. Zoals U weet zijn 
er verschillende soorten monumentale gebouwen te vinden in Nederland. Deze groep 
gebouwen is zeer divers. Elk gebouw is uniek. Op de eerste plaats vanwege de historie van 
het gebouw, maar daarnaast ook vanwege de cultuurhistorische, architectonische en/of 
esthetische waarden. 

Hoewel het monumentale gebouwenbestand zo divers is, is het wel mogelijk deze gebouwen 
globaal in te delen in een aantal groepen op basis van een of meer gemeenschappelijke 
kenmerken van het gebouw. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld het type gebouw, de (huidige) 
functie van het gebouw, bouwfysische aspecten en installatietechnische aspecten. Tussen deze 
verschillende kenmerken bestaan relaties, deze verschillen ook weer per gebouw. 

Dit onderzoek gaat over de indeling van de monumentale gebouwen in groepen met dezelfde 
kenmerken, een typologie. Daarnaast wordt gekeken naar de relatie tussen de verschillende 
kenmerken per gebouw. 

1. 1 De aanleiding voor dit onderzoek 

De aanleiding voor dit afstudeeronderzoek kan het beste worden omschreven door de 
volgende vraag te beantwoorden: Waarom dit afstudeeronderzoek- 'Typologie van 
Monumenten '? Het antwoord op deze vraag is: 

-7 Behouden en toegankelijk maken van kennis! 

Behouden van kennis 
Monumentale gebouwen zijn onderhevig aan degradatie van het gebouw zelf en/ofhet 
interieur. Veel van deze gebouwen hebben daarom al diverse (grote) ingrepen gehad, ten 
behoeve van het behoud van het gebouw en/ of het interieur. 

Er wordt veel onderzoek gedaan met betrekking tot het behoud van deze gebouwen. Hier zijn 
onder andere de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), 
de Rijksgebouwendienst (Rgd), Instituut Collectie Nederland (ICN) en de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e) bij betrokken. 
Bij elk gebouw dat wordt gerestaureerd en! of aangepast aan een nieuwe functie, komen 
bepaalde bouwfysische problemen naar voren uit bouwfysisch onderzoek. Dit is bijvoorbeeld 
de fluctuatie van temperatuur en luchtvochtigheid, waardoor schinunels kunnen ontstaan of 
belangrijke schilderingen kunnen beschadigen door uitzetting en krimp. Voor dit soort 
problemen is/wordt naar een bepaalde oplossing gezocht, welke vervolgens wordt toegepast. 
Dergelijke problemen hoeven niet alleen in één specifiek monumentaal gebouw voor te 
komen, maar kunnen ook met enige regelmaat voorkomen in soortgelijke gebouwen of bij 
soortgelijk gebruik. Dit afstudeerproject is opgezet om te zorgen dat deze oplossingen, deze 
informatie, niet verloren gaat maar gebruikt kan worden als referentie bij andere projecten 
met betrekking tot monumentale gebouwen. 
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Typologie van monumenten Hoofdstuk 1 Inleiding 

Bij elke ingreep aan een gebouw komt de nodige expertise kijken. Daarnaast doet men veel 
informatie, kennis en vaardigheden op bij een restauratie ofherbestemmingproject. Uit 
verschillende projecten wordt deze kennis verzameld en middels dit onderzoek bewaard en 
toegankelijk gemaakt. Er is namelijk een grote behoefte vanuit de monumentenwereld om 
kennis met betrekking tot het binnenklimaat te delen en te bewaren voor de toekomstige 
generaties. 

Mensen met expertise komen en gaan, zo ook in de monumentenwereld. Door de jaren heen 
bouwen zij veel kennis op omtrent monumentale gebouwen. Deze mensen gaan ook met 
pensioen. Door middel van dit onderzoek wordt het mogelijk deze kennis, en kennis uit 
toekomstige projecten, te conserveren. 

Toegankelijk maken van kennis 
De aanleiding voor dit onderzoek bestaat uit de vraag om een ordening te krijgen in de 
beschikbare informatie over monumentale gebouwen in Nederland, om aan de vraag naar een 
overzicht van de brij van informatie over monumentale gebouwen te beantwoorden. Een goed 
gestructureerde ordening zorgt voor een betere toegankelijkheid van informatie en kan in 
weinig tijd de nodige informatie verschaffen. 

Ondersteunend onderzoek 
Daarnaast wordt dit onderzoek gevoed met de informatie van de promotieonderzoeken van Ir. 
Marco Martens (TU/e) en Ir. Marc Stappers (RACM). Het heeft een ondersteunende functie 
voor deze onderzoeken. 

Uitleg onderzoek Marco Martens: 

Onderzoek naar het binnenklimaat in monumenten met een museale functie 

Relatie tussen gebouw, installatie, gebruik, objecten en regeling 

Dit onderzoek richt zich op verschillende monumenten die als museum worden gebruikt. Daarbij kan de 
aandacht zowelliggen op de tentoongestelde museale objecten als op het gebouw. Objecten en gebouw 
zijn echter vaak onlosmakelijk verbonden, omdat ze in elkaars context gezien moeten worden. 
Objecten en gebouw zijn beide aan verval onderhevig. Om dit verval te voorkomen ofte vertragen, 
kunnen er ook klimaateisen aan gebouwen worden gesteld. Dit is tot nu toe nog onvoldoende aan de orde 
gekomen; het is vaak een onderschat probleem. 

De eisen zoals die aan een gebouw gesteld kunnen worden ter voorkoming van allerlei schadelijke 
processen conflicteren vaak met de eisen zoals die voor kunstvoorwerpen worden gesteld. 
-7 Welk binnenklimaat is veilig voor zowel het gebouw als de objecten en op welke manier kan dit 
klimaat ook daadwerkelijk gerealiseerd worden met zo minimaal mogelijke ingrepen in het gebouw? 

Het uiteindelijke doel is om voor de verschillende typen gebouwen een reële, haalbare eis op te stellen en 
te bekijken met welke installaties en bijbehorende regelingen deze eisen gehaald kunnen worden. Het 
resultaat van het onderzoek zal een handleiding zijn. Hierin is aangegeven hoe het te verwachten 
binnenklimaat eruit ziet bij specifieke gebouwen en installaties. 
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Uitleg onderzoek Marc Stappers: 

Isolatiemogelijkheden bij monumentale gebouwen 

In het verleden zijn tal van monumenten geïsoleerd. Reden hiervoor is meestal comfortverhoging en/of 
energiebesparing. Het aantal gerealiseerde oplossingen is divers. Dit heeft te maken met de monumentale 
waarden die in het gebouw zijn vertegenwoordigd en de verschillende onderdelen waaruit gebouwen 
bestaan. Het is vaak niet bekend hoe bepaalde isolatieoplossingen uit het verleden in de loop der jaren 
gepresteerd hebben. Voldeden de ingrepen aan de verwachtingen of is naar verloop van tijd bouwfysische 
schade geconstateerd? 

Doel: Een overzicht krijgen van de verschillende isolatieoplossingen (detaillering, aansluiting op 
bestaande gebouw, materialen). Hierbij wordt gedifferentieerd naar type gebouw, gebouwonderdeel en 
functie. 

1.2 De probleemstelling 

Dit afstudeeronderzoek behandelt het verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van kennis. 
Hierbij kunnen de volgende deelvragen geformuleerd worden: 

• Welke kennis wordt verzameld? 
• Hoe wordt deze kennis dan bewaard? 
• En hoe kan ik dit overzichtelijk maken? 
• Wie heeft behoefte aan deze kennis en waar zoekt hij of zij dan naar? 

Ofwel samengevat: 

Hoe kan de kennis en informatie, welke zijn opgedaan uit de verschillende 
onderzoeksprojecten, bewaard blijven en overzichtelijk gemaakt worden voor 
toekomstig onderzoek? 

Waarom ordenen van de informatie 
Geordende informatie heeft als voordeel dat het overzichtelijk en snel opvraagbaar is. Dit 
scheelt tijd. Een project over een monumentaal gebouw kan op deze manier overzichtelijk 
weergegeven worden, waarbij de benodigde informatie over zo'n project dan zeer snel 
gevonden kan worden. Men zoekt bijvoorbeeld naar informatie over een bepaalde 
bouwfysische ingreep of een bepaalde klimaatinstallatie bij monumentale gebouwen. Door de 
overzichtelijke weergave van de gegevens is deze informatie zo gevonden. 

Bewaren en overzichtelijk maken van deze kennis en informatie 
Door middel van een zoeksysteem kan informatie snel en overzichtelijk getoond worden. 
Voorbeelden zijn het zoeksysteem van een bibliotheek of Google. Door het selecteren van 
opties of het invoeren van een of meer trefwoorden wordt naar de benodigde informatie 
gezocht in het zoeksysteem. Zo'n zoeksysteem kan natuurlijk ook toegepast worden op dit 
onderzoek. Een zoeksysteem voor monumentale gebouwen. Maar waar zoekt dit zoeksysteem 
dan in? Het antwoord is een database. En wel een relationele database. 
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Een relationele database is een database waarin de informatie verdeeld is over verschillende tabellen, 
waardoor grote aantallen gegevens op een efficiënte manier worden opgeslagen. 

Met het opzetten van een zogenaamde relationele database wordt informatie overzichtelijk 
weergegeven, door een ordening aan te brengen. Door een bepaalde zoekactie kan dan de 
benodigde informatie opgevraagd worden. Hiertoe dienen de besproken onderzoeken 
opgedeeld te worden in categorieën van informatie. In de database wordt gebruik gemaakt van 
tabellen waarin deze informatie wordt verwerkt. 

Wat is een database? 
• Een georganiseerde, meestal grote, eenvoudig toegankelijke verzameling van 

samenhangende gegevens. 
• Databases zijn bijna altijd zodanig ontworpen, dat gegevens niet (of zo weinig 

mogelijk) meervoudig worden opgeslagen. 
• Het is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging 

en gebruik. 

De doelgroep 
Belangrijk bij het ontwerpen van zo'n database is om na te gaan wie de database straks zal 
gaan raadplegen. Men zal de database raadplegen met het doel informatie te vinden die nuttig 
kan zijn voor het onderzoek waar men op dat moment mee bezig is. Men is dus op zoek naar 
kennis over een bepaald onderwerp. De opgezochte informatie dient als referentiemateriaaL 
Een goed voorbeeld van een gebruiker van de database is bijvoorbeeld een adviesbureau. Ook 
studenten kunnen deze database raadplegen als hulpmiddel voor hun project. Ook eigenaren 
van monumenten, die te maken krijgen met problemen of met een verbouwing zullen nuttig 
gebruik kunnen maken van deze database. Als aanvulling op het onderzoek van Martens kan 
deze database ook gekoppeld worden aan de bijbehorende website [24]. 

1.3 De doelstellingen van dit onderzoek 

Aan de hand van de onderzoeksgebieden die de aanleiding vormen voor dit afstudeerproject, 
zijn de volgende doelstellingen bepaald: 

• Een toegankelijk overzicht creëren van de verschillende typen monumentale 
gebouwen in Nederland; 

• De mogelijkheid bieden tot het onderzoeken van de mogelijke relaties tussen 
monument, bouwfysische schades, installatie en interieur/collectie in gebouwen met 
een museale functie; 

• Inzicht en oplossingsmogelijkheden geven in bepaalde situaties m.b.t. bouwfysische 
problemen die voor kunnen komen bij monumentale gebouwen; 

• Referentiemateriaal geven voor andere projecten. 

Het streven is om tot een overzicht te komen, waarin typologie van gebouw, installaties en 
collectie, bouwfysische gebreken en oplossingen en bouwfysische herbestemmingaspecten 
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ondergebracht worden. Hiermee kan vervolgens voor een bepaald monumentaal gebouw het 
binnenklimaat aan de hand van deze typologie voorspeld worden. 

Het resultaat van dit onderzoek is: 
• Een afstudeerverslag; 
• Een prototype van een relationele database: Deze databasestructuur zal bestaan uit 

verschillende doorsneden, waarin een aantal monumentale gebouwen ondergebracht 
worden, aan de hand van o.a. hun problematiek. Deze database kan gebruikt worden 
als bron van referentiemateriaal bij toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar 
monumenten. Ook zal de database in de toekomst uitgebreid kunnen worden. 

1.4 Aanpak van het onderzoek 

Hoe worden deze doelstellingen bereikt 
De doelstellingen worden bereikt 111iddels het ontwerpen van een 
instrument, dat: 

• Een ordening brengt in de verzamelde informatie; 
• Een onderverdeling maakt in verschillende typologische 

kenmerken van monumentale gebouwen; 
• De volgende aspecten behandelt: type gebouw, (huidige) 

functie van het gebouw, bouwfysische problemen en 
verbeteringen, toegepaste installaties en collecties; 

• Relaties kan weergeven tussen bovenstaande aspecten; 
• Referentiemateriaal geeft voor andere projecten; 
• Het onderzoek van Marco Martens en Marc Stappers kan 

ondersteunen. 

Dit onderzoek is verder als volgt aangepakt: 
• Een inventariserend literatuuronderzoek: 

o Als inleiding op het onderwerp van het afstudeerproject; 

Figuur l.l:een 
ordening brengen in 
de verzamelde 

o Om een algemeen beeld te krUgen van de relatie tussen monument, informatie 
installatie en interieur/collectie. 

• 

• 
• 
• 

Verschillende monumentale gebouwen zijn onderzocht door ze te bezoeken, 
informatie op te vragen en te documenteren, aan de hand van een 
inventarisatieformulier; 
Het ordenen van de informatie, om tot een opzet voor een database te komen; 
Het ontwerpen van de database; 
Invullen van de database; 

• Presenteerbaar maken van de database, dus hoe gaat de interface er uit zien, inclusief 
een interactieve website. 

Bij het ontwerpen van het 'instrument', de database, zijn de volgende vragen gesteld: 
-7 Wie maakt straks gebruik van deze database? 
-7 Waar zoekt hij of zij naar? 
-7 Welke informatie zou ik willen vinden als ik een oplossing voor een probleem zou willen 
vinden bij een bepaald monumentaal gebouw? 

TU/e, Unit BPS 10 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 1 Inleiding 

-7 Welke doorsneden zijn bouwfysisch interessant? 

Voor het ontwerp van een prototype van dit instrument is gekozen voor het Office
programma Microsoft Access. Deze keuze is gemaakt om snel een eerste prototype 
van een database op te zetten. Voor een definitieve database worden geavanceerder 
programma's aanbevolen. 
M.b.v. deze database-management-software kan een zogenaamde 
Relationele Database gecreëerd worden. 

Inventarisatie van de verkregen informatie 

,Index 

De informatie verkregen uit de verschillende bezochte projecten wordt uitgewerkt. Aan de 
hand van de uitgezochte typologieën zullen deze projecten worden onderverdeeld in 
verschillende groepen. Elk project wordt gekenmerkt door een aantal aspecten zoals 
hierboven al beschreven, namelijk soort gebouw, functie, bouwfysische problemen, etc. 

Een project kan onder verschillende categorieën ondergebracht worden, aan de hand van deze 
kenmerken. Zo ontstaat er een soort database. Er zijn verschillende doorsneden te maken 
waarin deze monumentale gebouwen ondergebracht kunnen worden. Bij de inventarisatie 
wordt ook nagegaan welke doorsneden van belang zijn en welke niet in het kader van dit 
afstudeeronderzoek. 

Toepassing in een database 
De database zal dienen als informatiebron voor (toekomstige) projecten met betrekking tot (de 
bouwfysica van) monumentale gebouwen. Het zal voornamelijk als referentie worden 
gebruikt voor deze projecten. Wanneer er in een project een bepaald bouwfysisch probleem in 
een bepaald monumentaal gebouw voorkomt, kan in de database naar soortgelijke projecten 
gezocht worden. Hieruit kan dan informatie gehaald worden over bijvoorbeeld de oorzaak van 
het probleem, de aanpak van het project en mogelijke oplossingen. Op deze manier zijn 
enkele uitspraken te doen op basis van dit referentieproject 

In de toekomst kunnen meerdere monumentale gebouwen toegevoegd worden aan deze 
database, zodat deze steeds omvangrijker wordt en meer referentiemateriaal kan bieden. Ook 
kan de database een ondersteunend hulpmiddel zijn bij (bouwfysische) inspecties van een 
monumentaal gebouw. Door de opbouw van de databasestructuur kan een dergelijke inspectie 
of inventarisatie stap voor stap doorlopen worden, waarbij de nodige informatie vrijwel gelijk 
ingevoerd kan worden tijdens de inspectie. 

Presentatie van de database 
Elk monumentaal gebouw zal als volgt gepresenteerd worden in de database: 

• Een korte omschrijving van het monumentale gebouw (geschiedenis, kenmerken zoals 
bouwstijl, materiaalgebruik, ligging e.d.); 

• Type gebouw; 
• Huidige en eerdere functies; 
• Een bouwkundige inventarisatie; 
• De bouwfysische aspecten; 
• Installatietechnische aspecten; 
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• De aanpak van diverse restauraties en onderzoeken (inventarisatie, metingen, 
simulatie, etc.); 

• De aangedragen oplossingen; 
• Extra informatie d.m.v. 'links' (naar andere projecten, websites en verwijzingen naar 

literatuur). 

Door middel van 'links' zijn de verschillende projecten aan elkaar gekoppeld. Ook zijn er 
links naar andere informatiebronnen, zoals geraadpleegde literatuur en websites. 

1.5 Opbouw van dit rapport 

In hoofdstuk 2 wordt het inventariserend literatuuronderzoek behandeld. Daarbij wordt 
ingegaan op wat een monument nu precies is en welke kenmerken deze heeft. Ook wordt het 
begrip typologie toegelicht en wordt beschreven wat er al aan onderzoek is verricht naar 
indelingen van monumenten. Uiteindelijk wordt ingegaan op hoe een typologie van 
monumentale gebouwen wordt gemaakt op basis van deze bevindingen. 

In hoofdstuk 3 wordt de database toegelicht. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke 
stappen zijn genomen om tot een goed databaseontwerp te komen. 

In hoofdstuk 4 wordt De Trompenburg als casus behandeld. Hierbij wordt de informatie over 
dit monumentale gebouw onderverdeeld aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde 
typologie. Vervolgens wordt deze informatie ondergebracht in de database. 

In hoofdstuk 5 worden conclusies en aanbevelingen besproken. 
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2 Typologie van monumenten 

- Inventarisatie van informatie -

Dit hoofdstuk behandelt de typologie van monumenten. Het doel van dit hoofdstuk is meer 
inzicht te krijgen in de onderwerpen monumenten en typologie. 

Als eerste worden monumentale gebouwen behandeld. Wat wordt hieronder verstaan, welke 
soort gebouwen zijn er, en wat voor onderzoek wordt er zoal aan deze groep gebouwen 
verricht? 
Vervolgens wordt verder ingegaan op het begrip typologie. Wat is een typologie, en wat is 
dan een typologie van monumenten? 
Tenslotte worden de opgestelde typologieën behandeld, welke zijn opgezet aan de hand van 
het literatuuronderzoek en de informatie van de bezochte en onderzochte projecten. Eerst 
worden de kenmerken van een monumentaal gebouw beschreven. Vervolgens wordt de 
uitkomst van de inventarisatie van eerder verrichte typologiestudies naar deze kenmerken 
beschreven. 
Tot slot wordt het opzetten van de categorisering voor dit onderzoek behandeld, en hoe deze 
categorisering dit onderzoek steunt. 

In de volgende paragrafen worden deze onderwerpen uitvoerig behandeld. 

2.1 Monumenten 

Nederland staat vol met monumentale gebouwen. Maar wat zijn monumenten nu precies? In 
deze paragraafwordt antwoord gegeven op deze vraag. Daarnaast wordt gekeken naar de 
soort monumenten die voorkomen in Nederland. 

Omschrijving van monumenten 
Er zijn verschillende omschrijvingen in omloop voor het begrip 'monument'. 

• De Van Dale omschrijft een monument als: 1 groot gedenkteken, 2 beschermd ofte 
beschermen overblijfsel van vroegere cultuur, nijverheid of wetenschap. [1] 

• De online encyclopedie Wikipedia geeft de volgende omschrijving: Een monument is 
een overblijfsel van kunst, cultuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht 
om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel
archeologische of andere sociaal-culturele waarde. [2] 

• De omschrijving van de Monumentenwet (1988), om voor bescherming in de zin van 
deze Monumentenwet in aanmerking te komen, luidt: 'minstens vijftigjaar oude 
zaken', die een aantoonbare 'schoonheid', 'wetenschappelijke betekenis' of 
'cultuurhistorische waarde' vertegenwoordigen. [3] 

Enkele trefwoorden: 
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Een monument is/beeft: 

• Bijzonder; 
• Gemeenschappelijke waarde; 
• Beschermd; 
• Individueel karakter; 
• Herkenningspunt voor periode en omgeving; 
• Vertelt iets over de sociale, economische en culturele geschiedenis van een land/streek; 
• Minstens 50 jaar oud (Monumentenwet); 
• Wetenschappelijke betekenis; 
• Deel van ons verleden; 
• Geeft identiteit aan een plaats; 
• Emotionele waarde; 
• Openbaar kunstbezit. 

Bovenstaande trefwoorden geven de essentie van een monument weer, wat een monument een 
monument maakt, en waarom monumenten zo belangrijk zijn. 
Het begrip monument kan ook slaan op een herdenkingsteken; een figuur, sculptuur, beeld 
bedoeld om de toeschouwer te herinneren aan iets. Ook bijzondere natuurgebieden kunnen als 
monumenten (natuurmonumenten) worden beschouwd. 

Dit onderzoek richt zich op de monumentale gebouwen. Deze zijn het toonbeeld voor een 
bepaalde stijl van bouwen, of hebben een belangrijke betekenis als tekenend bouwwerk voor 
een bepaalde periode. 

Onderscheid in monumenten 

Onderscheid op status/niveau 
Monumentale gebouwen kunnen allereerst onderscheiden worden in Rijksmonumenten, 
provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Deze groep monumenten bestaan uit 
veel meer dan kerken en kastelen, welke samen nog geen tien procent van het totale 
monumentenbestand vormen. Verreweg de grootste categorie is die van de 
woonhuismonumenten. Ook onderdelen als zonnewijzers en kerkorgels kunnen een aparte 
monumentenstatus hebben, evenals terreinen met archeologische waarde. 

Rijksmonumenten 
Monumenten met de status rijksmonument hebben recht op subsidie voor renovatie en 
onderhoud aan het gebouw. Aan de hand van criteria wordt vanuit het (inter-)nationaal belang 
afgewogen of een gebouw of complex in aanmerking komt voor plaatsing op de 
rijksmonumentenlijst. 

Gemeentelijke monumenten 
De groep gemeentelijke monumenten is omvangrijker en betreft de belangrijkste panden met 
een duidelijke lokale of regionale betekenis. Als een pand niet als Rijksmonument is 
aangewezen, kan de gemeente besluiten om het aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op 
deze manier kan zo'n pand door de gemeente beschermd worden. 
Vaak gaat de voorkeur uit naar de zogenaamde jonge monumenten. Dit zijn monumenten van 
ná 1850 die niet de status van rijksmonument hebben gekregen. Meestal zijn dit woonhuizen, 
maar ook watertorens en industriële complexen, zoals fabrieken, worden vaak op de 
gemeentelijke lijst geplaatst. 
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Provinciale Monumenten 
Een aantal provincies in Nederland kent naastRijksmonumentenen gemeentelijke 
monumenten ook provinciale monumenten. Dit zijn panden die op de provinciale 
monumentenlijst staan. Deze lijst kan twee verschillende functies hebben. Ten eerste kunnen 
de panden op de betreffende lijst op deze manier vanuit de provincie beschermd worden. Ten 
tweede kan een dergelijke lijst als basis dienen waarop subsidies verleend kunnen worden. 
De lijst wordt samengesteld door de Provinciale Staten. Provinciale monumenten staan alleen 
in de provincies Drenthe, Limburg en Noord-Holland. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 
Dit zijn gebieden die door de cultuurhistorische waarde van algemeen belang zijn. Hiermee 
vallen ze onder de Monumentenwet van 1988. 
Een dergelijk gebied kan worden aangewezen door het ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen en VROM. Momenteel worden ongeveer 350 stads- en dorpsgezichten 
beschermd. Dit zijn bijna alle historische kernen in Nederland. In één stad kunnen ook 
meerdere beschermde gezichten liggen. Het is wel zo, dat niet alle panden binnen een 
beschermd stads- of dorpsgezicht monumentaal zijn. 

2.2 Typologie van monumenten: indeling van monumentale 
gebouwen op kenmerken 

Een typologie is een onderverdeling van een groep objecten op basis van (een aantal) 
kenmerken van deze objecten. Objecten worden ingedeeld op basis van gemeenschappelijke 
eigenschappen. 

Wanneer men een object zoals een monumentaal gebouw beschouwt, kan opgemaakt worden 
dat deze veel kenmerkende eigenschappen heeft, welke samen zo'n gebouw karakteristiek en 
bijzonder maken. Op basis van deze kenmerken kunnen monumentale gebouwen 
onderverdeeld worden in categorieën. Er kan dus een typologie van monumentale gebouwen 
worden beschreven (afbeelding 2.1 ). Maar naar welke kenmerken wordt dan gekeken en hoe 
kunnen gebouwen met zoveel verschillende kenmerken onderverdeeld worden? Hierover gaan 
deze en de volgende paragrafen. 

Allereerst worden de verschillende kenmerken van een gebouw besproken en welke 
kenmerken relevant zijn voor dit onderzoek(§ 2.2). Vervolgens wordt er gekeken welke 
studies er al zijn verricht naar een typologie van (één van) deze kenmerken(§ 2.3). Deze 
typologiestudies worden met elkaar vergeleken. Uiteindelijk zal er voor dit onderzoek een 
passende typologie opgezet worden per karakteristiek kenmerk(§ 2.4). 
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Typologie van monumenten 
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Afbeelding 2.1: Een typologie van monumenten is een onderverdeling van de monumentale gebouwen in 
groepen, op basis van één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken. 

Typologie en kenmerken 
Bij het opzetten van een typologie van monumentale gebouwen is het belangrijk om de 
volgende vragen beantwoord te hebben: 

~Welke kenmerken van een monumentaal gebouw kunnen onderscheiden worden? 

~Welke kenmerken van een gebouw zijn interessant in het kader van dit onderzoek? 

Dit afstudeeronderzoek is voor een groot gedeelte gebaseerd op de promotieonderzoeken van 
Ir. Marco Marteos en Ir. Marc Stappers. Bij het beantwoorden van deze vragen, en met name 
bij de vraag welke kenmerken relevant zijn voor dit onderzoek, wordt de inhoud van deze 
onderzoeken gebruikt als onderlegger. 

Het onderzoek van Martens, 'Onderzoek naar 
het binnenklimaat in monumenten met een 
museale functie', ricbt zicb op de relatie tussen 
gebouw, installatie, gebruik, objecten en 
regeling. 

In dit onderzoek wordt gekeken naar: 

• bet type gebouw; 
• Het gebruik, de functie; 
• Het interieur en de collectie van het 

gebouw; 
• Het type klimaatinstallatie; 
• De regeling van de installatie, i.v.m. 

comfort bezoekers en heboud van de 
collectie. 
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Het onderzoek van Stappers, 
'Isolatiemogelijkheden bij monumentale 
gebouwen ' , heeft als doel een overzicht te krijgen 
van de verschillende isolatieoplossingen 
(detaillering, aansluiting op bestaand gebouw, 
materialen) . Hierbij wordt gedifferentieerd naar 
type gebouw, gebouwonderdeel en functie. 

Er wordt dus gekeken naar: 

• Type gebouw; 
• Functie van het gebouw; 
• De gebouwonderdelen; 
• Materiaalgebruik; 
• Detailleringen; 

• Bouwfysische problemen en oplossingen. 
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Samengevat kan worden gezegd, dat voor de onderzoeken van Martensen Stappers de 
volgende aspecten van een monumentaal gebouw van belang zijn: 

• Type gebouw; 
• Functie/gebruik; 
• Interieur/collectie; 
• Bouwtechnische aspecten (constructie, gebouwonderdelen, materiaalgebruik, 

detailleringen); 
• Installaties en regeling; 
• BouwfYsische aspecten (prestatie van het gebouw, problemen, aanpak, oplossingen). 

Naast de bovenstaande aspecten van een gebouw, zijn er nog enkele andere aspecten waarop 
een gebouw kan worden ingedeeld: 

• De bouwstijl: dit is het geheel van de kenmerken waardoor de gebouwen van een 
bepaald tijdvak, volk of architect zich van andere onderscheiden. 

• De geografische ligging: plaats, provincie, eigenschappen van de omgeving, etc. 

Uit bovenstaande informatie is de volgende lijst met belangrijke aspecten van een gebouw 
opgezet, waarmee een antwoord wordt gegeven op de vraag: 

Welke kenmerken van een monumentaal gebouw kunnen onderscheiden worden? 

Deze kenmerken zijn: 

1. Type gebouw; 
2. Functie/gebruik; 
3. Interieur/collectie; 
4. Bouwtechniek; 
5. Installaties; 
6. Bouwfosica; 
7. Bouwstijl; 
8. Geografie. 

Belangrijke kenmerken voor dit onderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het competentiegebied Bouwfysica van monumenten. 
Het is duidelijk dat de bouwfysica een hoofdcomponent zal zijn in dit onderzoek. In dit kader 
is het interessant om te weten wat de bouwfysische prestaties zijn van een dergelijk 
monumentaal gebouw. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe dik de 
constructie is, uit welke materialenpakket deze bestaat, de grootte en hoeveelheid van 
openingen in de constructie, de detaillering van verschillende aansluitingen, etc. Maar ook de 
functie en het gebruik van het gebouw is belangrijk bij het opzetten van een typologie. Dit is 
weer van invloed op het binnenklimaat, waaraan de nodige eisen worden gesteld in 
overeenstenuning met de betreffende functie, welke worden behaald middels toepassing van 
een passend installatiesysteem. Dit binnenklimaat heeft, samen met het buitenklimaat, weer 
invloed op de bouwfysische prestatie van de constructie. 

De bouwfysica van een monumentaal gebouw is dus een samensmelting van verschillende 
aspecten, welke los kunnen worden benoemd, maar altijd in verband met elkaar moeten 
worden gezien. 
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Voor wat betreft de bouwfysica zijn de volgende kenmerken belangrijk: 
• Gebouwtype 
• Functie 
• Gebruik 
• Materiaaltoepassing 
• Constructie-ei genschappen 
• Interieur/collectie (in samenhang met functie en gebruik, en klimaateisen m.b.t. de 

collectie) 
• Installaties 
• Schadesoorten (zegt iets over de bouwfysische prestaties van een gebouw) 
• De daarbij horende bouwfysische verbeteringen 

Op deze kenmerken zal dit onderzoek zich toespitsen. 

2.3 Eerder verrichte typologiestudies 

In de literatuur zijn verschillende indelingen te vinden over en met betrekking tot 
monumentale gebouwen. De meeste indelingen zijn vrij globaal en zo eenvoudig mogelijk. 
Voor dit onderzoek is echter een beter gestructureerde indeling evident. Hieronder zal kort 
een aantal indelingen uit de literatuur besproken worden. Vervolgens zal op basis van de 
bevindingen besproken worden welke indelingen zijn opgesteld voor dit onderzoek. 

Indeling op status 
Zoals in § 2.1 al is beschreven, worden monumenten administratief ingedeeld in de volgende 
categorieën: 

• Rijksmonumenten 
• Provinciale monumenten 
• Gemeentelijke monumenten 
• Beschermde stads- en dorpsgezichten 

Deze indeling zegt iets over de status van het gebouw of het gebouwencomplex. De 
monumentale gebouwen zijn echter veel gedetaiUeerder te categoriseren op hun specifieke 
kenmerken. Hieronder zuUen enkele interessante typologie-indelingen besproken worden. 

Typologie van gebouwtype 
De meest voorkomende indelingen in de literatuur zijn de indelingen naar de verschillende 
typen gebouwen. Binnen dit gebied wordt de indeling van de Rijksmonumenten het meest 
besproken. Er worden daarnaast veel indelingen gehanteerd in de literatuur die veel 
overeenkomsten hebben met dit lijstje van Rijksmonumenten. 
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Indeling van de Rijksmonumenten naar gebouwtype [4]: 

• Openbare gebouwen 

• Verdedigingswerken 

• Kerken (of onderdelen daarvan) 

• Woonhuizen (of onderdelen daarvan) 

• Liefdadigheidsinstellingen 

• Agrarische gebouwen 

• Molens 

• Weg- en waterwerken 

• Horeca instellingen 

• Kastelen 

• Overige 

Het blijkt dat de indeling naar gebouwtypen ook afhangt van de context waarin deze 
gebouwtypen worden gezien. Zo wordt er vanuit het oogpunt van metaaltoepassingen en 
architectuur een volgende indeling gemaakt: 

Indeling van gebouwtypen vanuit het oogpunt van metaaltoepassingen in de architectuur [5]: 

• Musealopenbare gebouwen 

• Openbaar vervoer 

• Sport faciliteiten 

• Hotels/restaurants 

• Bioscopen/theaters 

• Kantoorgebouwen 

• Fabrieksgebouwen/magazijnen 

• Bruggen/viaducten 

• Winkels/winkelcentra 

• Beursstands 

• Parkeergarages 

• Woonhuizen 

• Flats/appartementencomplexen 

• Scholen/universiteiten 

• Onbemande gebouwen 

De bruggen/viaducten, beursstands, parkeergarages en onbemande gebouwen worden in het kader van dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Grote en kleine monumenten 
Ook wordt er in de literatuur een verschil gemaakt tussen 'grote' en 'kleine' monumentale 
gebouwen. Met de aanduiding 'groot' en 'klein' wordt verwezen naar de omvang, de 
bekendheid en de beeldbepalendbeid van een monumentaal gebouw. Een kerk, bijvoorbeeld 
een kathedraal, wordt gezien als een groot monument, terwijl een woonhuis, bijvoorbeeld een 
herenhuis, wordt gezien als een klein monument. In principe is dit ook een indeling in 
monumenten, zij het een zeer globale. Ook is de scheiding tussen deze twee groepen niet 
helder, want waar ligt de grens tussen 'groot' en 'klein'? 
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Het boek 'Herbestemming van grote monumenten, een uitdaging!' [6] behandelt de 
herbestemmingmethodiek van 'grote' monumenten. In dit boek wordt een indeling van grote monumentale 
gebouwen gegeven, gehanteerd door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en 
Monumenten. Deze indeling is als volgt: 

• Gebouwen met een religieuze functie (kerken, kloosters, kapellen, parochiehuizen, pastorieën en 
kosterwoningen) 

• Liefdadigheidsinstellingen (o.a. kloosters) 
• Verdedigingswerken (met name kazernes) 
• Industrieel erfgoed (o.a. fabrieken, watertorens, vuurtorens) 
• Openbare gebouwen (bijvoorbeeld raadhuizen, scholen, ziekenhuizen/gasthuizen, 

gerechtsgebouwen en gevangenissen) 
• Kastelen en historische buitenplaatsen (o.a. landgoederen en landhuizen) 

Overige indelingen naar gebouwtype 
Opvallend is dat verschillende gemeenten in Nederland hun eigen indeling naar gebouwtype 
hanteren. Ook het verschil in uitgebreidheid in deze indelingen is opvallend. 

De gemeente Amsterdam onderscheid de volgende monumentale gebouwen en bouwwerken [7] : 

Woonhuizen 
Torens 
Stadsgebouwen 
Pakhuizen 
Bruggen 

Kerken 
Poortjes 
Hofjes 
Koetshuizen 
Straatmeubilair 

Indeling van gebouwtypen volgens de Monumenten Database van de gemeente Delft [8] : 

Bestuursgebouw Gerechtsgebouw 
Boerderij Industriegebouw 
Nijverheidgebouw Gezondheidszorggebouw 
Soc.zorg en liefdadigheidsgebouw Cultuurgebouw 
Kantoorgebouw Opslaggebouw 
Kasteel Landhuis 
Kapel Kerk 
Klooster Horecagebouw 
Vergader- en verenigingsgebouw Fort en vesting 
Militaire opslagplaats Omwalling 
Appartementengebouw Bedrijfs-en fabriekswoning 
Onderdeel van woningen e.d. Werk-woonhuis 

Overheidsgebouw 
Molen 
Onderwijs- en wetenschapsgebouw 
Handelsgebouw 
Winkelgebouw 
Koetsbuis 
Kerkelijke dienstwoning 
Sport- en recreatiegebouw 
Militair verblijfsgebouw 
Watertoren 
Dienstwoning 
Woonhuis 

Opmerking: deze database is zeer ruim opgezet. Zo onderscheidt deze bijvoorbeeld naast het gebouwtype 
'woonhuis' ook het gebouwtype 'appartementengebouw'. 
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Dat een indeling van monumenten niet alleen de laatste tijd wordt toegepast, bewijst een boek uit 1982, 
getiteld 'Cultuurgoederen en luchtverontreiniging- schade door luchtverontreiniging aan monumenten, 
kunstvoorwerpen, archieven en gebouwen'. [9] In dit boekje wordt een indeling naar cultuurgoederen 
gemaakt, waarbij drie hoofdcategorieën worden omschreven, te weten 1. monumenten, 2. boeken en 
archivaria, en 3. kleding, kostuums, behangsels, tapijten e.d. In dit boekje ligt de nadruk vooral op 
materialen en materiaaltoepassingen, en worden per categorie de belangrijkste materialen besproken. 
Categorie 1, de monumenten, is op eenzelfde manier ingedeeld als de Rijksmonumenten, hierboven 
genoemd. Deze indeling is echter uitgebreider, waarbij per categorie gebouwen de typen gebouwen worden 
genoemd die onder deze categorie vallen. Zie bijlage I. 

Interessant in het kader van dit onderzoek en het onderzoeksdoel is de volgende passage uit dit boekje: 

"Ordening van de gegevens niet alleen naar monument maar ook naar materiaal( soort) kan een schat aan 
informatie opleveren die totnogtoe verborgen is gebleven. Niet alleen zal door een dergelijke ordening een 
beeld van de in Nederlandse monumenten gebruikte natuursteensoorten kunnen ontstaan, tevens zal 
duidelijk worden welke soorten waar in Nederland de meeste schade hebben geleden. Een dergelijk archief 
kan ook belangrijke informatie verstrekken voor de keuze van materialen toe te passen bij toekomstige 
restauraties. " 

Een andere indeling naar type gebouw is de typologie van Nipperdey [10]. Deze Duitse onderzoeker heeft 
een typologie ontworpen om nationale (Duitse) monumenten en gedenktekens te classificeren. Hij gaat uit 
van de intentie die ten grondslag ligt aan het initiatief tot oprichting van het monument. Hierin onderscheid 
hij de volgende vijf typen (zie ook bijlage I): 

1 - nationaal-dynastieke type. 
2 - nationale herdenkingskerk. 
3 - historisch-culturele type. 
4 - nationaal-democratisch type. 
5 - gedenkteken van de nationale bundeling/concentratie. 

Typologie van functie 
De functie waarvoor het monumentale gebouw gebruikt wordt of kan worden, hangt voor een 
groot deel af van het gebouw zelf. Het onderbrengen van een nieuwe, andere functie in zo'n 
gebouw is geen makkelijke opgave. Niet elk gebouw kan elke willekeurige gebruiksfunctie 
herbergen. Daar is grondig onderzoek voor nodig. Ook kunnen er meerdere gebruiksfuncties 
ondergebracht zijn in een monumentaal gebouw of monumentaal gebouwencomplex. 

Indeling volgens het Bouwbesluit 
De meest voorkomende indeling in gebouwfuncties is die zoals gehanteerd in het Bouwbesluit 
2003. Deze bevat prestatie-eisen op het niveau nieuwbouw en op het niveau bestaande bouw 
voor alle soorten woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Kenmerkend voor Bouwbesluit 2003 
is de indeling volgens deze twaalfhoofdgebruiksfuncties. 
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In het Bouwbesluit 2003 worden de volgende 12 hoofdgebruiksfuncties onderscheiden: 

• Woonfunctie 

• Bijeenkomstfunctie 

• Celfunctie 

• Gezondheidszorgfunctie 

• Industriefunctie 

• Kantoorfunctie 

• Logiesfunctie 

• Onderwijsfunctie 

• Sportfunctie 

• Winkelfunctie 

• Overige gebruiksfuncties 

• Bouwwerk geen gebouw zijnde 

Zie bijlage II 

Opmerkingen: In het Bouwbesluit 2003 is de gebouwfunctie 'horeca' komen te vervallen. De 
gebruiksactiviteit 'het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse' valt nu onder de 
gebruiksfunctie bijeenkomst. Daarnaast is er ook geen sprake van een 'kerkfunctie' in dit overzicht. 

Indeling van functies van 'grote' monumenten 
Evenals bij de indeling naar gebouwtypen is er bij de indeling van functies sprake van een 
scheiding tussen 'grote' en 'kleine' monumenten. Een uitgebreide indeling van functies in 
grote monumenten is te vinden in het boek' Herbestemming van grote monumenten, een 
uitdaging!' [6]. Hierin worden herbestemmingmogelijkheden van grote monumenten (kerken, 
kloosters, kapellen, fabrieksgebouwen, watertorens, raadhuizen, internaten, 
gasthuizen/ziekenhuizen, scholen, postkantoren en kazernes) besproken, en wordt per type 
gebouw opgesomd welke functies zo'n gebouw kan herbergen. In bijlage II is deze 
opsomming weergegeven. Globaal kunnen uit dit overzicht de volgende 16 functies gehaald 
worden, die in grote monumenten ondergebracht kunnen worden: 

Mogelijke functies van grote monumenten: 

Museumfunctie 
Horecafunctie 
Kerkfunctie 
Discotheekfunctie 
Kantoorfunctie 
Onderwijsfunctie 

Bibliotheekfunctie 
Bijeenkomstfunctie 
Archieffunctie 
Logiesfunctie 
Gemeentehuisfunctie 

Woonfunctie 
Schouwburgfunctie 
Winkelfunctie 
Celfunctie 
Gezondheidszorgfunctie 

Een aanvulling op bovenstaande functie-indeling is de volgende: er zijn ook 'kleinere' 
monumenten, zoals woonhuizen, boerderijen en molens. Sommige van deze monumenten 
hebben nog steeds hun primaire functie behouden, andere zijn herbestemd. Veel functies 
kunnen zowel in 'grote' als 'kleine' monumenten aanwezig zijn of ondergebracht worden. 
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Hoofdcategorieën en subcategorieën 
Een andere variant op de functie-indeling wordt gehanteerd door de gemeente Delft. Zij 
onderscheidt 11 hoofdcategorieën van functies met daarbij horende subcategorieën in haar 
monumenten 'database' (zie ook bijlage II). Bij deze functie-indeling zijn ook de 'religieuze 
functie' en de 'kasteelfunctie' ondergebracht, functies die in andere indelingen niet 
voorkomen. 

Onderverdeling van de 11 hoofdcategorieën van gebouwfuncties volgens de monumentendatabase van de 
gemeente Delft (8] : 

• Bestuurfunctie, rechtfunctie, overheidsgebouwfunctie 
• Boerderijfunctie, molenfunctie, bedrijffunctie 
• Cultuurfunctie, gezondheidszorgfunctie, wetenschapfunctie 
• Handelsfunctie, kantoorfunctie, opslagfunctie, transportfunctie 
• Kasteelfunctie, landhuisfunctie, parken 
• Religieuze functie 
• Sportfunctie, recreatiefunctie, horecafunctie, bijeenkomstlverenigingsfunctie 
• Verdedigingsfunctie, militaire functie 
• Voorwerpen op pleinen e.d. 
• Weg- en waterbouwwerken 
• Woningfunctie en woningbouwcomplexfunctie 

Uit bovenstaande indelingen van gebouwtypen en gebouwfuncties is op te maken, dat er geen 
duidelijke indelingen zijn te maken (op het Bouwbesluit na), en dat de indelingen ook 
afhangen van de betreffende instanties en de functie waarvoor deze indelingen dienen. 

Typologie van bouwfysische eigenschappen 
De bouwfysische aspecten van monumentale gebouwen vormen een belangrijk onderdeel van 
dit onderzoek. Een typologie van monumenten op basis van bouwfysische aspecten is één van 
de speerpunten van dit onderzoek. Het is hierbij belangrijk om de bouwfysische aspecten van 
een monumentaal gebouw te omschrijven. Verschillende gebouwen kunnen op deze manier 
vanuit een bouwfysisch oogpunt met elkaar vergeleken worden. Dit kan nieuwe en/of 
verbeterde inzichten geven, waardoor bepaalde bouwfysische verschijnselen beter worden 
begrepen, en er sneller oplossingen voor bepaalde problemen worden gevonden. 

Indeling van bouwfysische aspecten 
In de literatuur zijn zeer diverse indelingen te vinden die te maken hebben met bouwfysica. 
Een typologie van bouwfysische aspecten komt nauwelijks voor in de literatuur. Dit kan ook 
heel breed zijn, en op wat voor eisen worden de bouwfysische aspecten ingedeeld? 
Om een typologie op te zetten rond het begrip 'bouwfysica' of 'bouwfysische aspecten' wordt 
dit begrip verdeeld in verschillende subaspecten. Deze subaspecten zijn: 

• De bouwfysische deelgebieden (warmte, vocht, licht, lucht, geluid) 
• De bouwfysische prestaties van het gebouw en de bouwdelen 
• Typen van bouwfysische problemen 
• Typen van bouwfysische aanpassingen 
• Typen van bouwfysisch onderzoek 
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De onderverdelingen van bouwfysische problemen, aanpassingen en onderzoek lcmmen ook 
weer ingedeeld worden op bouwfysisch deelgebied, op bouwdeel, of op ruimte in het gebouw. 
Welke indelingen zijn nu praktisch voor dit onderzoek? Een zoektocht in de literatuur biedt 
hierbij uitkomst. Allereerst is het belangrijk te weten, hoe over het algemeen een bouwfysisch 
onderzoek (naar monumentale gebouwen) wordt verricht. Hiertoe zijn verschillende rapporten 
en afstudeerverslagen bestudeerd [12-16, 23]. 

Meest voorkomende opbouw van een onderzoeksrapport 
• Inleiding: over het algemeen begint men met een inleiding, waarin de aanleiding wordt besproken, 

de probleemstelling wordt geformuleerd, de doelstellingen worden bepaald en de aanpak wordt 
aangegeven. 

• Algemeen: vervolgens vertelt men iets over de (bouw)geschiedenis en de ruimte-indeling van het 
gebouw. 

• Technische aspecten: er wordt ook een bouwkundige/bouwtechnische analyse en een 
installatietechnische analyse gedaan. Bij de bouwkundige analyse worden ruimtes in het gebouw, 
de draagconstructie, de bouwdelen en hun opbouw en afwerking (dus het materiaalgebruik) 
besproken. Ook worden het interieur en/ofbelangrijke (kunst)objecten besproken, wanneer dit van 
belang is. Bij de installatietechnische analyse worden de installatiesystemen en hun werking 
besproken, en op welke ruimtes ze betrekking hebben. 

• Literatuuronderzoek: de uitkomsten van relevant literatuuronderzoek worden besproken. 
• Metingen en simulaties: de methodiek van metingen en simulaties wordt besproken. 
• Resultaten: de resultaten van het literatuuronderzoek, de metingen en de simulaties worden 

besproken. 
• Conclusies en aanbevelingen: dit hoofdstuk geeft antwoorden op de onderzoeksvragen, en 

beantwoordt de hoofdonderzoeksvraag, de probleemstelling. Ook worden aanbevelingen gedaan 
voor eventueel verder onderzoek naar het betreffende onderwerp. 

In de meeste gevallen speelt de bouwkundige beschrijving van het gebouw een belangrijke rol 
bij de totstandkoming van de aangedragen (bouwfysische) oplossingen. De opbouw en grootte 
van de ruimten en bouwdelen in het gebouw en de toegepaste materialen hebben een grote 
invloed op de bouwfysische prestaties van een gebouw. Wanneer duidelijk is hoe een gebouw 
of een bouwdeel reageert op bepaalde klimatologische situaties, kan er naar een oplossing 
voor de optredende problemen worden gezocht. 

Belangrijke indelingen uit de literatuur 
In de literatuur is zoals gezegd een en ander te vinden aan indelingen. Enkele belangrijke 
indelingen volgen hieronder. 

Bouwfysische aspecten 
Om een bepaalde bouwfysische kwaliteit of een bepaald bouwfysisch probleem van een 
monumentaal gebouw te kunnen omschrijven, is het van belang om aan te geven onder welk 
bouwfysisch deelgebied het betreffende onderwerp thuishoort. Bij onderzoek in de literatuur 
naar deze bouwfysische deelgebieden zijn een aantal interessante publicaties over deze 
deelgebieden gevonden. 

De meest voorkomende indeling is die van de vijfbouwfysische aspecten [19]: 
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Bouwfysische eisen in het Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit omschrijft bouwfysische eisen voor gebouwen en verblijfsruimten. Hierin is 
een indeling gemaakt naar Gezondheid, Energiezuinigheid en Milieu. De bovengenoemde vijf 
bouwfysische aspecten zijn hierbij ondergebracht onder gezondheid en energiezuinigheid. 

Bouwfysische eisen in het Bouwbesluit 

• Gezondheid: 
0 Geluid 
0 Vocht 
0 Lucht 
0 Licht 
0 Overige 

• Energiezuinigheid: 
o Thermische isolatie 
o Beperking luchtdoorlatendheid 
o Energie Prestatie Normering 

• Milieu: 
o Radonstraling e.d. 

Een meer uitgebreide indeling is te vinden in een artikel van W.F. Westgeest over 
instandhouding en bouwfysica [20). Hierin worden de verschillende aspecten die onderdeel 
kunnen vormen van een bouwfysisch programma van eisen in deelgebieden ondergebracht. 

Indeling van aspecten van een bouwfysisch programma van eisen: 

Stedenbouwfysica: windhinder of -gevaar, zonreflectie, geluiduitbreiding naar omgeving, schaduwwerking 
omgeving, warmtestuwing. 
Licht: daglichttoetreding, verblinding, gelijkmatigheid, kleurtemperatuur, beeldschennvriendelijk, 
ultraviolet gehalte, uitzicht, verlichtingssterkte, helderheidverhouding, kleurweergave, lichtwerking. 
Lucht: luchtkwaliteit, doorspoeling, filterklasse, hoeveelheid verse lucht, luchtdichtheid gebouw, te openen 
ramen, luchtdrukregime, luchtsnelheid, recirculatie. 
Vocht: condensatie, inwendige condensatie, relatieve luchtvochtigheid, koudebruggen, waterdichtheid. 
Behaaglijkheid: binnenklimaat zomer en winter, verschil tussen ruimten, verschil met buiten, interne 
warmtelast (personen, licht en apparatuur), stralingsasymrnetrie, voetwarmte, koudeval, bijzondere ruimten. 
Energie: energieprestatiecoëfficiënt, energiegebruik, thermische isolatie, luchtlekkage. 
Akoestiek: verkeerslawaai, installatiegeluid, interne geluidisolatie, contactgeluidisolatie, ruimteakoestiek 
(galm, spraakverstaanbaarheid enz.), trillingen. 

Bouwdeeltypologie 
Een gebouw kan worden ingedeeld in bouwdelen. Op basis van deze indeling kan een gebouw 
constructief en bouwfysisch omschreven worden. Hiervoor is het belangrijk om te weten 
welke bouwdelen er zijn en hoe deze ingedeeld kunnen worden. 
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De meest eenvoudige indeling in bouwdeelcategorieën is de volgende: 
• Onderbouw 

• Buitenwand 

• Binnenwand 

• Vloer 

• Dak 

Op de website van Bouwwereld [21] is een indeling gemaakt in bouwdelen: 

• Fundering 
• Draagconstructies: beton, staal, hout 
• Gevel: integraal, geveldetail 
• Ramen, deuren, kozijnen 
• Vloeren 
• Trap, balkon, galerij 
• Hellend dak: integraal, dakdetail 
• Plat dak: integraal, dakdetail 
• Optopping 
• Afbouw/afwerking: plafonds, wanden, vloeren 
• Installatie 

Door bestudering van de bouwkundige inventarisatie van diverse onderzoeksrapporten over 
monumentale gebouwen, is ook een lijst van bouwdelen opgesteld. Deze geldt meer specifiek 
voor monumentale gebouwen. 

Opsomming van geïnventariseerde bouwdelen van diverse monumentale gebouwen: 

Mauritshuis: 

Gevangenpoort: 

Amerongen: 

Trompenburg: 

Sint-Jan: 

Eerste kamer: 

Schatkamer 't Stift: 

Anne Frankhuis: 

gevels, vloeren, dak, gevelopeningen, dakkapel, kelder. 

wanden, vloeren, daken, gevelopeningen. 

fundering, vloeren, buitenmuren, binnenmuren, plafonds, ramen, deuren, 
dakconstructie. 
gevels, binnenwanden, vloeren, kelder, fundering, dak, gewelven, 
gevelopening en. 
gevels, ramen, kolommen, gewelven, vloer. 

draagconstructie (gemetselde pijlers, houten balken, dakconstructie), 
buitenmuren, binnenmuren, plafonds, vloeren, gevelopeningen. 
gevels, vloeren, dak, gevelopeningen. 

binnenwanden, buitenwanden, ramen, vloeren. 

Samengevat komen dus de volgende bouwdelen voor in monumentale gebouwen: 
• Gevel 
• Vloer 
• Dak 
• Binnenwand 
• Fundering 
• Gewelf 
• Kolom 
• Gevelopeningen (ramen, deuren) 
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In een SER-publicatie over degradatie van bouwdelen [22] zijn kenmerken van bouwdelen 
die van belang zijn voor prestatie en degradatie gecombineerd tot één typologie van materiaal
' vorm- en plaatskenmerken van aansluitingen. 

In de SER-publicatie Degradatie van bouwdelen : een model voor het verzamelen van empirische gegevens 
wordt een bouwdeeltypologie besproken. De volgende kenmerken komen hierbij aan de orde: 

A) Materiaalkenmerken 

Hierbij is een indeling gemaakt van materialen naar hun interne verbindingen, namelijk: 
• Materialen met ionverbindingen: keramische materialen 
• Materialen met metaalverbindingen: metalen 
• Moleculaire materialen: hout, kunststoffen, bitumineuze materialen 

Bij de materiaaltypologie wordt er gekeken naar de druk- en treksterkte, de geleiding van warmte en 
elektriciteit, de E-waarde, en de porositeit. 

B) Vormkenmerken 
Er worden vier categorieën gebruikt voor het ordenen van vormkenmerken: 

• Samenstelling 
• Uitvoering 
• Maatvoering 
• Richting 

C) Plaatskenmerken 

Bouwfysisch onderzoek 
In het artikel van W.F. Westgeest [20] wordt een opsomming gegeven van voorbeelden van 
typen bouwfysisch onderzoek. 

Voorbeelden van bouwfysisch onderzoek uit de praktijk: 
• Het bouwkundig opsporen en gedetailleerd in kaart brengen van bouwfysisch bepalende en 

kritische gebouwdelen zoals houten kapconstructies, gewelven, gevels, vloeren, kozijnen en 
speciale beglazingen. 

• Het beoordelen van detailleringen op oppervlaktecondensatie (bijvoorbeeld koudebruggen in 
metselwerk, bij kozijnen of stenen vloeren op zand), waarbij gebruik gemaakt kan worden van 
moderne rekentechnieken en infrarood fotografie. 

• Het beoordelen van constructies op inwendige condensatie, bijvoorbeeld tengevolge van 
luchtlekkage vanuit de binnenzijde van het gebouw (kapconstructie, balkkoppen, raamkozijnen, 
beglazing). 

• Het signaleren en verklaren van in het verleden opgetreden vochtproblemen, zoals optrekkend of 
doorslaand vocht, lekkages of condensvorming. 

• Het meten of berekenen van de bestaande geluidisolatie tussen delen van het gebouw (bijvoorbeeld 
met het oog op het realiseren van een nieuwe technische ruimte). 

• Het meten van de luchtdichtheid van delen van de gebouwschil (onder meer ter informatie voor de 
ontwikkeling van het installatieconcept of de berekening van het energieverbruik). 

• Het over een langere periode registreren van temperatuur en luchtvochtigheid op specifieke 
plaatsen gedurende winter of zomer teneinde de noodzaak van bouwfysische maatregelen te 
bepalen. 

• Het meten van luchtstromen (bijvoorbeeld tengevolge van bestaande installaties of 
ventilatievoorzieningen). 

• Het meten van de intensiteit van het daglicht van zowel zichtbaar als ultraviolet licht ter plaatse 
van kwetsbare materialen of schilderingen. 
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Bouwfysische problemen 
Een van de belangrijkste redenen dat er bouwfysisch onderzoek wordt gedaan naar 
monumentale gebouwen, is het ontstaan van bouwfysische problemen. Deze problemen 
zorgen voor degradatie van (constructie)materialen, collecties en het interieur. Deze 
problemen zijn zeer divers, zowel in aard, verschijningsvorm als locatie. 

Een eerste overzicht van bouwfysische problemen, specifiek gericht op monumentale 
gebouwen, volgt uit de bestudering van een aantal casussen [24]. Hierdoor wordt het beeld 
duidelijker. 

Uit bestudering van een aantal casussen zijn de volgende bouwfysische problemen naar voren gekomen: 

• Het binnenklimaat heeft een negatieve werking op collecties en interieur. 
• Fluctuaties in temperatuur en relatieve vochtigheid, welke schade aan kunnen brengen aan interieur 

en collecties, zoals orgels, schilderingen, etc. 
• Koudebruggen of warmtebruggen als gevolg van 'lekken' in de constructie. 
• Hoge vochtigheden nabij oppervlakken, met alle gevolgen van dien. 
• Benauwdheid als gevolg van een hoog C02-gehalte en een hoge temperatuur in de zomer. 
• Loslaten van of schade aan de wandbekleding door vochtigheid van de ondergrond, de relatieve 

luchtvochtigheid en de temperatuur. 
• Oude installaties voldoen niet meer, zorgen voor ongunstige binnenklimaatcondities of vormen een 

gevaar i.v.m. brand e.d. 
• Het verbeteren van het binnenklimaat zonder meteen een grote installatie aan te leggen vergt het 

nodige onderzoek en de nodige afwegingen. 
• Fouten bij na-isolatie. 
• Door onzorgvuldig of beperkt onderhoud ontstaat schade aan diverse constructieonderdelen. 
• Door lekkages gaan balkkoppen rotten. 
• Door roestende spouwankers springen stenen kapot. 

De bovenstaande problemen hebben te maken met: 

• Schade aan het gebouw/constructiedelen/bouwdelen 
• Schade aan interieur en collecties 
• Comfortproblemen 
• Gebrekkig onderhoud 
• Verkeerd toegepaste en/ of onjuist aangebrachte bouwfysische verbeteringen 
• Problemen bij toepassing van installaties 
• Brandgevaar 

De aard van deze problemen is: 

• Thermisch 
• Hygrisch 
• Comfort 
• Installatietechnisch 
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Naast onderzoeksrapporten zijn er verschillende publicaties te vinden over schades aan 
gebouwen. Uit deze publicaties zijn een aantal overzichten te maken van bouwfysische 
problemen, ingedeeld naar bouwfysische aspecten, constructiematerialen of bouwdelen. 

Bouwfysische problemen, ingedeeld op bouwfysische aspecten: 

Thermische problemen: 
• Warmteverlies via constructies (transmissie) 
• Warmteverlies door ventilatie 

Vochtproblemen: 
• Fluctuatie van het vochtgehalte in materialen 
• Vorstschade 

• Chemische schade 

• Metaalcorrosie 

• Lekken 

• Overstromingen 

• Condensatie 

• Vochtdoorslag 

• Optrekkend vocht 

• Hygroscopische zouten 

• Kalkuitbloei 

• Bouwvocht 

• Grote regenbelasting 

Lichtproblemen: 
• Schade (verkleuring en degradatie) aan interieur en collectie 
• Opwarming 
• UV -straling: 

o Vergeling van materialen 
o Verbleking van kleuren 
o Verlies van sterkte van materialen 

• IR-straling: 
o Opwarming van oppervlakken, wat kan leiden tot uitdroging, krimp, vervorming en 

scheurvorming 
• Cyclische belasting 
• Dagelijkse opwarming door aan- en uitzetten lampen 
• Kleuraantasting: Kleurvervaging, Kleurverbleking, Kleurverbruining 
• Materiaalaantasting: Degradatie, Bros worden, Breekbaarheid neemt toe 
• Moleculaire veranderingen in organische materialen door UV-licht (bijv. textiel, papier, etc.) 

Geluidproblemen: 
• Geluidoverlast in gebouwen 
• Geluid door de wind 
• Verkeerslawaai 

Gezondheids- en veiligheidsproblemen: 
• Ventilatie 
• Brandongelukken 
• Gevaar voor gevaarlijke stoffen en (bouw)materialen, zoals methaangas, koolmonoxide, 

arsenicum, radon, asbest, etc. 
• Legionella bacteriën 
• Allergieën 
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Bouwfysische problemen ingedeeld op type constructiemateriaal: 

Hout: 
• Vochtgehalte 
• Schimmelinfecties 
• Houtaantastende insecten (natboorders, droogboorders, huisboktor) 
• Chemische schade 

Metselwerk: 
• Schade aan voegwerk 
• Zure regen welke zorgt voor ontbinding van de voegmortel 
• Vochtintreding en vochtdoorslag 
• Vorstschade (afschilfering) 
• Zettingverschijnselen 
• Mechanische oorzaken 
• Roestende ankers en lateien in de gevel 
• Zoutuitbloei 
• Kalkuitbloei 
• Biologische aantasting (mosgroei, algengroei) 
• Craqueléscheuren 
• Scheuren als gevolg van thermische lengteveranderingen 

Beton: 
• Carbonatatie 
• Chemische schade 
• Samenstelling 
• Betonrot (roesten van de wapening) door carbonatatie 
• Betonrot door calciumchloride-aantasting 
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Bouwfysische problemen ingedeeld op bouwdeel: 

Problemen aan de fundering: 
• Verzakkingen 
• Schade door boomwortels 
• Optrekkend vocht 

Problemen aan de gevels: 
• Koudebruggen 
• Vochtdoorslag 
• Condensatie 
• Schade aan voegwerk 
• Scheurvorrrilng 
• Kieren/openingen 

Afwerkingen: 
• Loslaten van bekleding 
• Schimmelgroei 
• Lekkages 

Ramen: 
• Condensatie 
• Houtrot aan de kozijnen 
• Schimmels 
• Kieren/openingen 

Vloeren: 

• Houtrot 

• Schimmels 

• Insecten 

• Kieren/ openingen 

Dak: 

• Lekkages 

• Houtrot 

• Schimmels 

• Insecten 

• Kieren/openingen 

Gewelf 

• Lekkages 

• Houtrot 

• Schimmels 

• Insecten 

• Kieren/openingen 

Bouwfysische oplossingen 
In de loop der tijd zijn er verschillende bouwfysische oplossingen aangedragen voor 
bouwfysische problemen. Uit de informatie uit de literatuur is een overzicht te maken van de 
meest voorkomende bouwfysische verbeteringen. Hierbij kan weer onderscheid worden 
gemaakt in een indeling naar bouwfysische aspecten of een indeling naar bouwdelen. 
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Bouwfysische oplossingen ingedeeld op bouwfysisch aspect: 

Thennisch: 

• Binnenisolatie gevel 

• Buitenisolatie gevel 

• Spouwisolatie gevel 

• Vloerisolatie dekvloer 

• Vloerisolatie in de vloer 

• Vloerisolatie onder de vloer 

• Koud dak isolatie 

• Warm dak isolatie 

• Gewelfisolatie 

• Voorzetbeglazing 

• Achterzetbeglazing 

• Dubbele beglazing 

• Kierventilatie 

• Kierdichting 

• Verwarming (zie installaties) 

Hygrisch: 
• Ventilatie aanpassen 
• Hydrofoberen 
• Dampdichte Jaag 
• Hout behandelen tegen insecten en schimmels 
• Hout behandelen tegen vochtindringing 
• Hout behandelen met epoxyhars 

Licht: 
• Zonwering 
• UV-filter 

Lucht: 
• Kierventilatie 
• Kierdichting 
• Natuurlijke ventilatie 
• Mechanische ventilatie (zie installaties) 

Geluid: 
• Voorzetwand 
• Dekvloer 
• Verlaagd plafond 
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Bouwfysische oplossingen ingedeeld op bouwdeel: 

Gevel: 

• Binnenisolatie 

• Buitenisolatie 

• Spouwisolatie 

• Hydrofoberen 

• Kierventilatie 

• Kierdichting 

Vloer: 
• Isolatie boven vloer 
• Isolatie in de vloer 
• Isolatie onder vloer 
• Vloerverwarming 

Dak: 
• Isolatie op dak 
• Isolatie onder dak 

Raam: 

• Voorzetbeglazing 

• Achterzetbeglazing 

• Dubbele beglazing 

• Zonwering 

• UV-filter 

• Kierdichting 

• Kierventilatie 

Gewelven: 
• Isolatie gewelf 
• Kierdichting 

Installaties: 
• Verwarming 
• Koeling 
• Bevochtiging 
• Ontvochtiging 
• Ventilatie 
• Filtering 
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Typologie van installaties 
Installaties vormen een steeds belangrijker wordend onderdeel in veel monumentale 
gebouwen. Het behoud van het interieur, de collectie die het gebouw herbergt, of juist het 
gebouw: de klimaatinstallaties zorgen voor een stabiel binnenklimaat, dat voldoet aan de 
eisen die zijn gesteld voor het betreffende gebouw en het interieur/de collectie. 

De literatuur geeft een aantal indelingen van installaties. Ten eerste kan er onderscheid 
worden gemaakt tussen lokaal en centraal geregelde installaties. Daarnaast komen de 
volgende typen installaties voor: 

• Geen installatie 
• Verwarmingsinstallatie 
• Koelinginstallatie 
• Ventilatie-installatie 
• Be- en ontvochtigingsinstallatie 
• Filtering 
• Een combinatie van bovengenoemde installaties (totale luchtbehandeling) 

Een interessante indeling geeft de ISSO publicatie nr. 43 [32], waarin de installaties worden 
ingedeeld op niveau, op primaire functies en op mogelijke combinaties van deze primaire 
functies. 

Uit: ISSO publicatie 43 

A) Welke installaties zijn er: 
Installaties met centraleldecentrale opwekking van warmte of warmte en koude; 
Installaties met gecombineerde centraleldecentrale en lokale opwekking van warmte en koude; 
Installaties met lokale opwekking van warmte of warmte en koude. 

B) Welke primaire functies heeft een klimaatinstallatie: 
• Verwarmen 
• Koelen 

• Ventileren 

• Ontvochtigen 

• Bevochtigen 

• Filteren 

C) Welke mogelijke combinaties van installatiefuncties zijn er: 

Op vertrekniveau: 
Fl : Natuurlijke ventilatie i.c.m. verwarmen 
F2: Natuurlijke ventilatie i.c.m. verwarmen en koelen 
F3: Mechanische toevoer in gevel i.c.m. mechanische afzuiging i.c.m verwarmen 
F4 : Mechanische toevoer in gevel i.c.m. mechanische afzuiging i.c.m verwarmen en koelen 

Op gebouwniveau: 
F5: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming 
F6 : Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en lokale koeling 
F7: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en lokale verwarming 
F8: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en lokale verwarming en koeling 
F9: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en koeling 
FlO: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en koeling en lokale koeling 
Fll: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en koeling en lokale verwarming 
F12: Mechanische toe- en afvoer met centrale verwarming en koeling en lokale verwarming en koeling 
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Installatiesystemen en hun subsystemen 
De genoemde typen installaties bestaan elk uit subsystemen, te weten een 
opwekkingssysteem, een distributiesysteem en een afgiftesysteem. In het dictaat 
'Geïntegreerd ontwerpen van gebouw en installaties' [33] wordt een overzicht gegeven van 
subsystemen. 

Overzicht van subsystemen 

Systeem 

Koeling 

Verwarming 

Luchttoevoer 

Warmteterugwin 
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Subsysteem 

Opwekking 
Distributie 
Afgifte 

Opwekking 

Distributie 
Afgifte 

Opwekking 
Distributie 
Afgifte 

Opwekking, 
Distributie en 
Afgifte 

Naam 

Koelmachine 
(water)leiding 
Stralingsplafond, koeling 
Geïntegreerde plafondunits 
Koelbatterij 

Warmtepomp 
Ketel 
(water)leiding 
Stralingsplafond, verwarming 
Geïntegreerde plafondunits 
Radiator 
Convector 
Vloer/wand 
Verwarmingsbatterij (luchtverhitter) 

Luchtbehandelingkast 
Luchtkanaal 
Ventilatierooster 
Rooster 
Verdringingsmoster 
Regelend rooster 
Damperbox (met roosters) 
Mengdoos (met roosters) 
Ventilatorgestuurde mengdoos 
Ventilatorconvector 
Inductie-unit 

W annteterugwin warmtewisselaars 
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Op basis van de diverse literatuurbronnen is het volgende overzicht gemaakt in installaties: 

Overzicht van installatiesystemen: 

Geen installatie 

Verwarming: 
• Lokale verwarming 
• Centrale verwanning 

Koeling: 
• Lokale koeling 
• Centrale koeling 

Ventilatie: 
• Natuurlijke ventilatie 
• Mechanische ventilatie 

Luchtvochtigheid: 
• Mobiele bevochtiging 
• Mobiele ontvochtiging 
• Hygrostatisch verwarmen 

Filtering: 
• Chemische filtering 
• Mechanische filtering 
• Potentiaalfiltering 

Totale luchtbehandeling 

TU/e, Unit BPS 36 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 2 Typologie van monumenten 

2.4 Categorisering voor dit onderzoek 
Uit de literatuurstudie naar eerder verrichte typologiestudies zijn diverse typologieën en 
onderverdelingen naar voren gekomen die interessant zijn voor dit onderzoek. Aan de hand 
van de gevonden informatie is voor de verschillende kenmerken van monumentale gebouwen 
(type gebouw, functie, bouwfysische aspecten, installaties) een eigen categorie-indeling 
gemaakt, waaronder deze gebouwen ingedeeld kunnen worden. Bij het maken van deze 
indeling is gelet op de overzichtelijkheid, de bruikbaarheid in het kader van dit onderzoek 
(onderbrengen in een database, zie hoofdstuk 3), de toepasbaarheid bij monumentale 
gebouwen en de functionaliteit. Hieronder worden deze indelingen weergegeven en 
besproken. 

Een indeling naar het type gebouw 
Een van de belangrijkste en meest voorkomende indelingen in de literatuur is de indeling naar 
het type gebouw. Deze indelingen zijn zeer divers. Zo gebruikt een aantal gemeenten een 
andere indeling dan bijvoorbeeld het Bouwbesluit Daarnaast kwam vaak de indeling van 
Rijksmonumenten naar voren, waarin slechts 11 categorieën ondergebracht zijn. Ook blijkt 
dat de verschillende branches binnen de bouw hun eigen visie op de indeling van 
gebouwtypes hebben. 
Voor dit onderzoek is gezocht naar een indeling van gebouwtypen die niet te algemeen is. Op 
deze manier is sneller de benodigde informatie gevonden. Op basis van de diverse indelingen 
van gebouwtypen, is de volgende indeling in gebouwtypen opgezet, welke bestaat uit in totaal 
20 categorieën: 

Indeling van gebouwtypen: 

I. Beursgebouw 
2. Bijeenkomstgebouw 
3. Boerderij 
4. Cellengebouw 
5. Gezondheidszorggebouw 
6. Horecagebouw 
7. Industriegebouw 
8. Kantoorgebouw 
9. Kasteel 
10. Logiesgebouw 
11. Molen 
12. Museumgebouw 
13. Onderwijsgebouw 
14. Sportgebouw 
15. Stationsgebouw 
16. Theatergebouw 
17. Winkelgebouw 
18. Woonhuis 
19. Woongebouw 
20. Vuurtoren 

De omschrijving van elk gebouwtype met voorbeelden is te vinden in bijlage I. 
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Een indeling naar de functie van een gebouw 
Veel monumentale gebouwen hebben in de loop der tijd een andere functie gekregen. Ook 
zijn er functies bijgekomen die vroeger nog niet aan gebouwen werden toegekend 
(bijvoorbeeld de discotheek- ofkantoorfunctie). Aan de hand van de omschreven functies en 
functie-indelingen uit de literatuur is de volgende indeling naar functies gemaakt, bestaande 
uit een twintigtal functies: 

Indeling van gebouwfuncties: 

I. Beursfunctie 
2. Bibliotheekfunctie 
3. Bijeenkomstfunctie 
4. Boerderijfunctie 
5. Celfunctie 
6. Gezondheidszorgfunctie 
7. Horecafunctie 
8. Industrieel erfgoedfunctie 
9. Kantoorfunctie 
10. Kasteelfunctie 
11. Kazernefunctie 
12. Kerkfunctie 
13. Kloosterfunctie 
14. Logiesfunctie 
15. Molenfunctie 
16. Museumfunctie 
17. Onderwijsfunctie 
18. Sportfunctie 
19. Winkelfunctie 
20. Woonfunctie 

Bij deze indeling naar functies is gelet op de toepasbaarheid in monumentale gebouwen, 
zowel voor elke ruimte in zo'n gebouw als voor het gebouw in zijn geheel. Er zijn namelijk 
genoeg gebouwen te vinden welke meerdere functies herbergen. 

Typologie van bouwfysische eigenschappen 
Qua bouwfysische publicaties is er genoeg te vinden over indelingen van bouwfysische 
eigenschappen. Het toepassen mervan blijkt lastig voor dit onderzoek. Er is daarom een 
typologie opgesteld uit de gevonden informatie, welke specifiek is gericht op monumentale 
gebouwen. 

Uit de onderzoeksrapporten blijkt, dat voor elk onderzocht gebouw een bepaald soort traject is 
doorgelopen. De problemen zijn gesignaleerd, er is bouwfysisch onderzoek gedaan, en er zijn 
oplossingen aangedragen. Deze informatie is opgeslagen in een of meerdere rapporten. Bij het 
opstellen van een typologie van bouwfysische eigenschappen is het handig om een structuur 
aan te houden welke het bouwfysisch onderzoek naar monumentale gebouwen ondersteunt. 
Hierdoor ontstaat een overzicht van gegevens van een monumentaal gebouw, waardoor dit 
gebouw weer is in te delen in een bepaalde categorie, op basis van deze gegevens. 
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Voor dit onderdeel van dit onderzoek is het belangrijk om te weten: 
• Welke problemen voorkomen bij monumentale gebouwen; 
• Waar deze problemen voorkomen (type gebouw, bouwdeel); 
• De aard van de problemen (thermisch, hygrisch, etc.); 
• Hoe deze problemen opgelost of op te lossen zijn. 

Aan de hand van de literatuurstudie zijn de volgende indelingen gemaakt: 

Indeling van de bouwfysische aspecten: 

• Warmte 

• Vocht 

• Licht 

• Lucht 

• Geluid 

Indeling van de bouwdelen: 

• Gevel 

• Vloer 

• Dak 

• Binnenwand 

• Fundering 

• Gewelf 

• Kolom 

• Gevelopeningen (ramen, deuren) 

• Afwerkingen 

• Interieur 

• Collectie 

• Ruimte 

Opmerking: interieur en collectie zijn eigenlijk geen bouwdelen. Toch zijn deze twee groepen onder de 
bouwdelen gezet, omdat ook aan het interieur en de collectie bouwfysische schade kan ontstaan. Ook de 
ruimte is in wezen geen bouwdeel, maar het kan bijvoorbeeld erg benauwd worden in een ruimte, 
waardoor comfortproblemen ontstaan. 

Bouwfysische problemen 
Bij het inventariseren van bouwfysische problemen dienen ook kerunerken van dit probleem, 
zoals bouwfysisch aspect, locatie (ruimte en bouwdeel), etc. gedocumenteerd te worden. Bij 
het maken van een indeling van deze problemen voor dit onderzoek, is gekozen voor de 
indeling naar bouwfysische aspecten. Hierdoor worden de problemen maar eerunaal genoemd 
in deze indeling. Bij een indeling op basis van bouwdelen is dit niet het geval: houtrot of 
schimmelvorming kan bij meerdere bouwdelen voorkomen. Dit is ook niet praktisch bij het 
invoeren in de database, omdat er zo 'dubbele' gegevens ingevoerd worden. (zie hoofdstuk 3) 
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Bouwfysische problemen. ingedeeld op bouwfysische aspecten: 

Thermische problemen: 
• Warmteverlies via constructies 
• Warmteverlies door ventilatie 
• Koudebruggen 

Vochtproblemen: 
• Grote fluctuatie van het vochtgehalte in materialen 
• Vorstschade 
• Chentischeschade 
• Metaalcorrosie 
• Waterschade door lekken, hevige regenval of overstromingen 
• Condensatie 
• Vochtdoorslag 
• Optrekkend vocht 
• Zoutuitbloei 
• Kalkuitbloei 
• Bouwvocht 
• Schinunels 
• Ongedierte 

Lichtproblemen: 
• Opwarming van ruimtes 
• Opwarming van oppervlakken (als gevolg van IR-straling), wat kan leiden tot uitdroging, krimp, 

vervonning en scheurvorming 
• Cyclische belasting 
• Kleuraantasting door UV -straling: Kleurvervaging, Kleurverblek.i.ng, Kleurverbruining 
• Moleculaire veranderingen in organische materialen door UV-licht (Verlies van sterkte van 

materialen) 
• Overbelichting 
• Onderbelichting 

Geluidproblemen: 
• Geluidoverlast tussen ruimten 
• Geluidoverlast van buiten 
• Galm 

Lucht-, gezondheids- en veiligheidsproblemen: 
• Ventilatie 
• Tocht 
• Brandongelukken 
• Gevaar voor gevaarlijke stoffen en (bouw)materialen, zoals methaangas, koolmonoxide, 

arsenicum, radon, asbest, etc. 
• Legionella bacteriën 
• Allergieën 

Bouwfysische oplossingen/verbeteringen 
De bouwfysische oplossingsmogelijkheden zijn op een andere manier ingedeeld dan de 
bouwfysische problemen. Dit heeft een aantal redenen: 

• Sommige oplossingsmogelijkheden zijn specifiek bij een bepaald bouwdeel 
toepasbaar, bijvoorbeeld voorzetbeglazing bij een raam of hydrofoberen van de gevel; 

• Watmeer men straks zoekt in de database naar oplossingen voor een bepaald 
probleem, zal men eerder vanuit het bouwdeel zoeken; 
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• Het onderzoek van Marc Stappers (zie p.8) over isolatiemogelijkheden bij 
monumentale gebouwen, waarvan dit onderzoek een ondersteuning is, gaat uit van een 
indeling naar gebouwtype, gebouwfunctie en bouwdeel. 

Bouwfysische oplossingen ingedeeld op bouwdeel: 

Gevel: 

• Binnenisolatie 

• Buitenisolatie 

• Spouwisolatie 

• Hydrofoberen 

• Kierventilatie 

• Kierdichting 

Vloer: 
• Isolatie boven vloer 
• Isolatie in de vloer 
• Isolatie onder vloer 
• Vloerverwarming 

Dak: 
• Isolatie op dak 
• Isolatie onder dak 

Raam: 

• V oorzetbeglazing 

• Achterzetbeglazing 

• Dubbele beglazing 

• Zonwering 

• UV-filter 

• Kierdichting 

• Kierventilatie 

Gewelven: 
• Isolatie gewelf 
• Kierdichting 

Installaties: 
• V erwanning 
• Koeling 
• Bevochtiging 
• Ontvochtiging 
• Ventilatie 
• Filtering 

Deze indeling is een eerste opzet, en is verder uitbreidbaar. 

Verwerking van de opgestelde indelingen in een typologie 
Van de optredende problemen is per monumentaal gebouw een overzicht te maken, waarin 
staat welke problemen er optreden of opgetreden zijn, in welke ruimte(n) deze problemen 
voorkomen, waar het probleem zich precies bevindt in de ruimte, wat de aard van het 
probleem is en hoe het probleem is aangepakt of kan worden aangepakt. Er is een 
invulformulier opgesteld, waarin deze gegevens ingevuld kunnen worden. Wanneer een 
typologie van bouwfysische problemen wordt opgezet, kan middels dit invulformulier worden 
gekeken in welke categorie een bepaald monumentaal gebouw zou kunnen vallen. 
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Probleem 
Schimmel 

Uit de indeling 
van 
bouwfysische 
problemen 

Bf. aspect 
warmte/vocht 

Uit de indeling 
van 
bouwfysische 
aspecten 

Locatie 
ruimte x 

Uit de 
bouwkundige 
inventarisatie 
van de ruimtes 
(zie H.3) 

Bouwdeel 
onderzijde buitenwand 

Uit de indeling 
van de 
bouwdelen 

Oplossing 

Uit de indeling 
van 
bouwfysische 
oplossingen 

Achter de oplossing kan een kader worden toegevoegd, waarin meer specifieke informatie 
over het betreffende probleem kan worden gezet, zoals de oorzaak. Ook is het van belang om 
de tijd of periode waarin de oplossing is gerealiseerd te documenteren, om zo een 
chronologisch overzicht te krijgen van de diverse problemen en oplossingen die zich in de tijd 
hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over de opzet van de database zal dit verder worden 
gei11ustreerd. 

Typologie van installaties 
Uit de literatuur zijn verschillende indelingen in typen installaties naar voren gekomen. 

Installaties kunnen worden onderverdeeld op de volgende onderdelen: 
• Niveau (lokaal of centraal geregeld installatiesysteem) 
• Type of functie (verwarming, koeling, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging, 

filtering) 
• Subsysteem (opwekking, distributie en afgifte) 

Net als bij de bouwfysische onderverdeling is er ook voor de installatiesystemen in een 
monumentaal gebouw een inventarisatieschema opgesteld. Hierin wordt het volgende 
omschreven: 

• Het type installatiesysteem 
• Het merk systeem 
• Lokaal of centraal systeem 
• Locatie van het systeem (welke ruimte(n)) 
• De opwekking-, distributie- en afgiftesystemen met locatie van deze subsystemen 
• Het doel van de toepassing van het betreffende installatiesysteem 
• De instellingen 
• Het bereikte resultaat en eventuele problemen 
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Uit de indeling Uit de Uit de indeling Uit de indeling Uit de indeling 
van de bouwkundige van de van de van de 
installatietypen inventarisatie van opwekkings- distributie- afgiftesystemen 

de ruimtes (zie H.3) systemen systemen 

I I I I I 
~ Merk Niveau Locatie 012wekking Distributie Afgifte 
Verwarming merk x lokaal ruimte x ketel waterleiding radiator 

Overige s12ecificaties: 
.. . 
Doel van deze installatie: 
.. . 
Instellingen: 
... 
Resultaat/12roblemen: 
... 

Voor dit onderzoek zijn met behulp van de indelingen uit de literatuur de volgende indelingen 
gemaakt, welke als onderlegger dienen voor het inventarisatieschema: 

• Indeling van de installatietypen 
• Indeling van de opwekkingssystemen 
• Indeling van de distributiesystemen 
• Indeling van de afgiftesystemen 

Indeling van de installatietwen: 

Geen installatie 

Verwarming: 
• Lokale verwarming 
• Centrale verwarming 

Koeling: 
• Lokale koeling 
• Centrale koeling 

Ventilatie: 
• Natuurlijke ventilatie 
• Mechanische ventilatie 

Luchtvochtigheid: 
• Mobiele bevochtiging 
• Mobiele ontvochtiging 
• Hygrostatisch verwarmen 

Filtering: 
• Chemische filtering 
• Mechanische filtering 
• Potentiaalfiltering 

Totale luchtbehandeling 
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Indeling van de opwekking-, distributie- en afgiftesystemen: 

Opwekking: 
• Koelmachine 
• W anntepomp 
• Ketel 
• Luchtbehandelingkast 

Distributie: 
• Waterleiding 
• Luchtkanaal 

Afgifte: 

• Stralingsplafond 

• Gemtegreerde plafondunits 

• Koelbatterij 

• Radiator 

• Convector 

• Vloerverwarming 

• Wandverwanning 

• V erwarmingsba tteri j 

• Ventilatierooster 

• Verdringingsrooster 

• Regelend rooster 

• Damperbox 

• Mengdoos 

• Ventilatorconvector 

• Inductie-unit 

Deze indeling is een eerste opzet, en is nog verder uitbreidbaar. 

Checklist 
Uit bovenstaande opgestelde indelingen is een 'checklist' opgesteld. Met behulp van deze 
checklist, welke dient als een inventarisatieformulier voor monumentale gebouwen, kan men 
een monumentaal gebouw overzichtelijk documenteren. Hiermee is dit formulier een handig 
instrument dat ook in de toekomst gebruikt kan worden bij het inventariseren van een 
monumentaal gebouw. Daarnaast zijn dit formulier en de database zo op elkaar afgestemd, dat 
de informatie ingevuld op het formulier tijdens de inventarisatie, eenvoudig kan worden 
verwerkt in de database. In bijlage III is dit inventarisatieformulier opgenomen. Bij het 
uitwerken van De Trompenburg in hoofdstuk 4 wordt het gebruik van dit formulier 
gedemonstreerd. Ook wordt de relatie met de database verduidelijkt. 
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3 De database voor monumenten 

In dit hoofdstuk wordt de opzet en de toepassing van de database besproken, die voor dit 
onderzoek is opgezet. Er wordt eerst ingegaan op wat een database is, en hoe zo'n database 
dit onderzoek kan ondersteunen bij het classificeren van monumentale gebouwen. Vervolgens 
wordt in stappen weergegeven hoe de database is opgezet. Als voorbeeld van het gebruik van 
de database zullen enkele gegevens over monumentale gebouwen ingevuld worden. 

3.1 Inleiding in databases 

Een database is een digitaal opgeslagen archief. Zo'n archiefzorgt ervoor dat gegevens 
gestructureerd worden opgeslagen en actueel worden gehouden. De gegevens zijn zodanig 
opgeslagen dat deze gegevens optimaal doorzoekbaar zijn. Er kan door middel van zoekacties 
de nodige informatie worden opgezocht in korte tijd. Daarvoor worden gegevens opgesplitst 
in onderdelen waarop gezocht zal worden, bijvoorbeeld monumentgegevens kunnen worden 
opgesplitst in naam, adres, plaats, postcode, provincie etc. 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een relationele database. Dit is een database 
die werkt volgens het relationele model, dat wil zeggen dat de gegevens worden opgeslagen 
in tabellen waarin de rijen de soortgelijke groepen informatie (de records) vormen, en de 
kolommen de informatie die voor elk record moet worden opgeslagen. Verschillende tabellen 
kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen waarin een verwijzing 
naar een record in een andere tabel wordt opgenomen. 

Een relationele database kan worden opgeslagen middels een relationeel database 
management systeem. Er zijn vele zulke systemen te verkrijgen. Voor dit onderzoek is 
gekozen voor het softwareprogramma Microsoft Access. 

Onderdelen van een relationele database: 

• Tabellen vormen de basis van de database. Ze bevatten de gegevens die worden opgeslagen in een 
aantal records. Elk record heeft een aantal velden, welke verschillende eigenschappen hebben, 
bijvoorbeeld: tekst, datum of numeriek, maximale lengte van de tekst, wel of niet unieke waarden 
voor dit veld, enzovoort. Tussen tabellen kunnen relaties worden gelegd, waarmee de inhoud van 
de tabellen wordt bewaakt. In een relatie kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat het veld 
Gebouwtype in de tabel Monument alleen uit de tabel Gebouwtype gekozen mag worden. Een 
goede opzet van de tabellen is essentieel voor een goede werking van de database. 

o In een rij staan gegevens die bij elkaar horen, bijvoorbeeld de gegevens van één 
monumentaal gebouw. 

o In een kolom staan gegevens van dezelfde soort, bijvoorbeeld de kolom 'naam van het 
monumentale gebouw'. 

• Met query's (=opdrachten) kunnen selecties uit een of meerdere tabellen gemaakt worden, 
gegevens in tabellen aangepast worden, etc. 

• Formulieren zijn bedoeld om gegevens in te voeren, maar ook om grafieken te tonen of om een 
menu te maken. 

• Rapporten zijn afdrukvoorbeelden van diverse overzichten en tabellen. Dit kan zijn in de vorm van 
lijsten, van zelfstandige afdrukken (bijvoorbeeld een werkbrief) of als etiketten. De gegevens voor 
het rapport uit tabellen of query's gehaald. 

Tabellen en queries vormen de datalaag, formulieren en rapporten vormen de presentatielaag. 
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Voorbeelden van databases 
Bij het voorbereiden van de database voor dit onderzoek, zijn verschillende bestaande 
databases nader bekeken. Hierbij is vooral gelet op de presentatie, de structuur van de 
database, ondersteunt de database het doel, en het opzoeken en weergeven van informatie. 

Enkele voorbeelden: 
• Voor een bibliotheek worden in een gegevensbank de gegevens bijgehouden over 

boekencatalogus, leden, exemplarenbezit, uitleningen (welk exemplaar aan welk lid), 
reserveringen (welk boek voor welk lid) e.d .. 

• Voor een bedrijfworden in een database product-, klant-, toeleveringsbedrijf-, inkoop
' verkoop-, magazijn- en financiële gegevens bijgehouden. 

• Bij een gemeente worden in database(s) gegevens bijgehouden over inwoners, 
paspoorten en rijbewijzen, (honden)belasting, percelen, bebouwing, bestrating, 
leidingen, e.d. 

Er zijn een aantal vormen van databases ontwikkeld welke raakvlakken hebben met dit 
onderzoek. Dit zijn onder andere de monumentendatabase van de gemeente Delft [8] en de 
Molendatabase [34]. 

Geschiktheid voor dit onderzoek 
Uit de vorige paragraaf is naar voren gekomen, dat databases op verschillende manieren 
voorkomen, en ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Hoe divers ook, alle 
aangehaalde voorbeelden hebben een belangrijke overeenkomst, namelijk het gestructureerd 
opslaan van informatie, om dit snel bereikbaar te maken en overzichtelijk weer te kunnen 
geven. Zo ook de database die tijdens dit onderzoek is ontwikkeld. Deze moet het doel van dit 
onderzoek (het inventariseren, opslaan en toegankelijk maken van kennis en informatie 
betreffende monumentale gebouwen) ondersteunen. 

3.2 Stappenplan voor het ontwerpen van de database 

Bij het ontwerpen van een database is het verstandig om een bepaalde volgorde van 
handelingen aan te houden. Zo'n stappenplan beslaat het hele proces, van het omschrijven van 
het doel van de database en de gegevens die zo'n database moet bevatten tot het testen van de 
database en het geven van voorbeelden. Voor dit onderzoek is het volgende stappenplan 
gehanteerd: 

Stap 1: Bepaal het doel van de database 

Stap 2: Bepaal tabellen 

Stap 3: Bepaal per tabel de velden 

Stap 4: Bepaal per tabel de sleutels en de relaties 

Stap 5: Test de database 

TU/e, Unit BPS 46 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 3 De database voor monumenten 

Stap 1: Bepaal het doel van de database 
Het hoofddoel van het opzetten van de database is zorgen voor het behouden en toegankelijk 
maken van kennis van monumentale gebouwen. Dit betekent, dat: 

• de database informatie over monumentale gebouwen in Nederland onder dient te 
brengen. 

• deze informatie toegankelijk moet zijn voor de doelgroep, middels het opgeven van 
zoekopdrachten. 

• het resultaat van de zoekopdrachten een overzichtelijke weergave van informatie over 
een monumentaal gebouw is. 

• middels links in dit overzicht bijvoorbeeld dieper op een bepaald aspect kan worden 
ingegaan, of mogelijke relaties tussen de verschillende aspecten (gebouw, installatie, 
interieur/collectie) kunnen worden onderzocht. 

• de bouwfysica van monumentale gebouwen uitgebreid aan bod komt, dus het 
bouwfysisch gedrag van het gebouw, de problemen die voorkomen en mogelijke 
oplossingen. 

• referentiemateriaal wordt gegeven voor andere (toekomstige) projecten met betrekking 
tot monumentale gebouwen. 

• de database in de toekomst kan worden aangevuld met meerdere monumentale 
gebouwen. 

Stap 2: Bepaal tabellen 
De tabellen vormen de basis van de database. Deze tabellen moeten op een zo overzichtelijk 
mogelijke manier de informatie bevatten over monumentale gebouwen. Uit de opgestelde 
typologieën(§ 2.4) en het daarbij opgestelde inventarisatieformulier kan een zestal 
categorieën van informatie worden afgeleid, te weten: 

1. Algemene informatie over het monumentale gebouw 
2. Het gebouwtype 
3. De huidige en eerdere functies van het gebouw 
4. Bouwtechnische aspecten 
5. Bouwfysische aspecten 
6. Installatietechnische aspecten 

Daarnaast wordt elke categorie verdeeld in subcategorieën. Met behulp van het 
inventarisatieformulier wordt per gebouw de benodigde informatie voor dit onderzoek uit de 
grote brij van informatie gefilterd. Vervolgens wordt de verzamelde informatie ondergebracht 
in de database. 

De volgende tabellen zijn van belang: 

Algemeen 
Informatie over het monumentale gebouw zelf, informatie over bouwstijl en bouwperiode, 
wordt ondergebracht in de tabel Monumentaal _gebouw. Daarnaast worden de gegevens per 
ruimte ondergebracht in de tabel Ruimtes. 

Gebouwtype 
Informatie over het type gebouw wordt ondergebracht in de tabel Ge bouwtype. 
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Functie 
Informatie over de huidige en eerdere functies van het gebouw en het gebruik wordt 
ondergebracht in de tabel Gebouwfunctie. 

Bouwtechniek 
Informatie over bouwtechnische aspecten, zoals hoofddraagconstructie, de bouwdelen en de 
toegepaste materialen wordt in verschillende tabellen ondergebracht: 

Tabel Constructies 
Tabel Bouwdelen 
Tabel Aansluitingen 

Bouwfysica 
Informatie over bouwfysische aspecten, zoals bouwfysisch gedrag, materiaalgebruik, 
bouwfysische problemen, hoe deze zijn onderzocht, en de verbeteringen die zijn aangebracht 
wordt in verschillende tabellen ondergebracht, die aan elkaar zijn gerelateerd. Aan de hand 
van de opgestelde typologieën zijn de volgende tabellen bepaald: 

Tabel Bouwfysische _aspecten 
Tabel Bouwfysische _problemen 
Tabel Bouwfysisch_onderzoek 
Tabel Bouwfysische_ verbeteringen 

Installaties 
Informatie over de installatietechnische aspecten, zoals regelniveau, type installatiesysteem, 
type subsysteem en naam subsysteem, wordt ook in verschillende gerelateerde tabellen 
ondergebracht: 

Tabel Type_ installatiesysteem 
Tabel Subsysteem 
Tabel Opwekkingssysteem 
Tabel Distributiesysteem 
Tabel Afgiftesysteem 
Tabel Merk_systeem 

Stap 3: Bepaal per tabel de velden 
Elke tabel bestaat uit meerdere velden. In een bepaald veld staat een bepaald gegeven die in 
ieder record van de betreffende tabel voorkomt. Zo ontstaan de kolommen in een tabel, 
bijvoorbeeld de kolom bouwstijl of gebouwfunctie. Aan de hand van de opgestelde 
typologieën en de checklist worden in bovengenoemde tabellen de volgende velden 
ondergebracht: 

Algemeen 
Voor een aantal velden is het handiger om aparte tabellen op te zetten. Zo kan voor Bouwstijl 
een aparte tabel gemaakt worden, waarin naast het veld Bouwstijl ook een veld Bouwperiode 
en een veld Stijlkenmerken toegevoegd kan worden. 
Ook kan voor Plaats en Provincie een aparte tabel gemaakt worden, welke van pas komen als 
men een op zoek is naar monumentale gebouwen in een bepaalde plaats of provincie. Via de 
relaties tussen de tabellen (zie stap 4) kunnen deze tabellen aan elkaar gekoppeld worden. 
Voor Functie _ruimte uit de tabel Ruimtes kan ook een aparte tabel worden gemaakt. 

TUle, Unit BPS 48 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 3 De database voor monumenten 

Tabel Monumentaal_gebouw: 

Tabel Bouwstijl: 
Tabel Plaats: 
Tabel Provincie: 
Tabel Ruimtes: 
Tabel Functie ruimte: 

Gebouwtype 

Naam_monument, Adres, Plaats, Provincie, Bouwjaar, Bouwstijl, 
Geschiedenis. 
Bouwstijl, Bouwperiode, Stijlkenmerken 
Plaats 
Provincie 
Naam_ ruimte, Functie_ ruimte, Naam_ monument. 
Functie ruimte 

In de tabel Gebouwtype komt het veld Gebouwtype voor: 

Tabel Gebouwtype: Gebouwtype 

Functie 
In de tabel Gebouwfunctie komt het veld Gebouwfunctie voor: 

Tabel Gebouwfunctie: 

Bouwtechniek 
Tabel Constructies: 
Tabel Bouwdelen: 
Tabel Aansluitingen: 

Bouwfysica 

Gebouwfunctie 

Hoofddraagconstructie, Materiaal 
Bouwdeel, Aansluiting, Materiaal 
Aansluiting 

Voor de tabellen uit het onderdeel Bouwfysica zijn de volgende velden opgesteld: 

Tabel Bouwfysische _aspecten: 
Tabel Bouwfysische _problemen: 
Tabel Bouwfysisch _onderzoek: 
Tabel Bouwfysische _verbeteringen: 

Installaties 

Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysisch _probleem, Bouwdeel, Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysisch _onderzoek, Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysische _verbetering, Bouwdeel, Bouwfysisch _aspect 

De volgende velden zijn opgesteld om de informatie over installaties onder te brengen in de 
tabellen: 

Tabel Type _installatiesysteem: 

Tabel Opwekkingssysteem: 
Tabel Distributiesysteem: 
Tabel Afgiftesysteem: 
Tabel Merk_systeem: 

Type _installatiesysteem, Niveau, Opwekkingssysteem, 
Distributiesysteem, Afgiftesysteem, Instellingen 
Opwekkingssysteem, Merk_ systeem 
Distributiesysteem, Merk_ systeem 
Afgiftesysteem, Merk_ systeem 
Merk_ systeem 

De tabel Type _installatiesysteem bestaat dus uit onderdelen van de tabellen 
Opwekkingssysteem, Distributiesysteem en Afgiftesysteem. De tabel Merk_systeem 
ondersteunt weer de tabellen Opwekkingssysteem, Distributiesysteem en Afgiftesysteem. In 
stap 4 worden deze onderlinge relaties precies uitgelegd. 
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De volgende tabellen komen dus in de database: 

Tabel Monumentaal_gebouw: 

Tabel Bouwstijl: 
Tabel Plaats: 
Tabel Provincie: 
Tabel Ruimtes: 
Tabel Functie ruimte: 

Tabel Gebouwtype: 

Tabel Gebouwfunctie: 

Tabel Constructies: 
Tabel Bouwdelen: 
Tabel Aansluitingen: 

Tabel Bouwfysische _aspecten: 
Tabel Bouwfysische _problemen: 
Tabel Bouwfysisch _onderzoek: 
Tabel Bouwfysische _verbeteringen: 

Tabel Type _installatiesysteem: 

Tabel Opwekkingssysteem: 
Tabel Distributiesysteem: 
Tabel Mgiftesysteem: 
Tabel Merk_systeem: 

Naam_ monument, Adres, Plaats, Provincie, Bouwjaar, 
Bouwstijl, Geschiedenis. 
Bouwstijl, Rouwperiode, Stijlkenmerken 
Plaats 
Provincie 
Naam_ruimte, Functie_ruimte, Naam_monument. 
Functie ruimte 

Gebouwtype 

Gebouwfunctie 

Hoofddraagconstructie, Materiaal 
Bouwdeel, Aansluiting, Materiaal 
Aansluiting 

Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysisch _probleem, Bouwdeel, Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysisch _onderzoek, Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysische _verbetering, Bouwdeel, Bouwfysisch _aspect 

Type_ installatiesysteem, Niveau, Opwekkingssysteem, 
Distributiesysteem, Afgiftesysteem, Instellingen, 
Overige_ specificaties 
Opwekkingssysteem, Merk_ systeem 
Distributiesysteem, Merk_ systeem 
Mgiftesysteem, Merk _systeem 
Merk_ systeem 

Stap 4: Bepaal per tabel de sleutels en de relaties 
Door op te geven welke velden met unieke identificerende gegevens (de sleutels) in de 
verschillende tabellen met elkaar overeenkomen, kan in een database optimaal gebruik 
worden gemaakt van de verschillende tabellen. Op basis van deze velden is het makkelijker 
om query's, formulieren en rapporten te maken van de gegevens uit meerdere tabellen. 

Een relatie is een verbinding tussen gemeenschappelijke velden (kolommen) in twee tabellen en geeft aan 
hoe de verschillende tabellen in een database aan elkaar gerelateerd zijn. 
Er zijn drie typen relaties die voor kunnen komen in een database: 

• De één-op-veel relatie: hierbij is een gegeven uit de ene tabel verbonden met meerdere gegevens 
uit een andere tabel. Zo vallen bijvoorbeeld meerdere monumentale gebouwen onder hetzelfde 
gebouwtype. 

• De veel-op-veel relatie: een bepaald gebouwtype kan voor meerdere functies geschikt zijn, en een 
bepaalde functie kan in meerdere gebouwen voorkomen. Tussen gebouwtype en gebouwfunctie 
bestaat een veel-op-veel relatie. Zulke relaties mogen niet voorkomen in een database, en moet 
worden opgesplitst in twee één-op-veel relaties. 

• De één-op-één relatie: hierbij is een enkel gegeven uit de ene tabel verbonden met een enkel 
gegeven uit een andere tabel. Deze relatie is echter uitzonderlijk in databases. Een voorbeeld is de 
naam van het monument dat is verbonden met één enkel adres. Het beste is dan om deze gegevens 
in één tabel te zetten. 

TU/e, Unit BPS 50 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 3 De database voor monumenten 

Een sleutel is een groep van één of meer kolommen waardoor een rij uniek wordt geïdentificeerd. Bij de 
tabel Monumentaal_gebouw is dat bijvoorbeeld de kolom Naam_monument, omdat er in dit onderzoek 
vanuit wordt gegaan dat er geen monumentale gebouwen zijn met dezelfde naam. Mocht dit wel zo zijn, dan 
kan deze naam mogelijk in twee of meer rijen van de tabel voorkomen; in dat geval is Naam_monument 
niet voldoende om een rij op unieke wijze te identificeren. Een combinatie van kolommen, bijvoorbeeld 
Naam_monument en Adres, biedt uitkomst. 

De externe sleutel 
Verschillende tabellen kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen 
waarin een verwijzing naar een record in een andere tabel wordt opgenomen. Deze extra 
kolom heet een externe sleutel. 
De volgende externe sleutels worden daarmee toegevoegd aan de tabellen, waardoor de 
tabellen uiteindelijk de volgende velden bevatten: 

Tabel Monumentaal_gebouw: Naam_monument, Adres, Plaats, Provincie, Bou\\jaar, Bouwstijl, 
Geschiedenis, TypeJunctie_ID, BT_JD, BF_ID, 

Tabel Bouwstijl: 
Tabel Plaats: 
Tabel Provincie: 
Tabel Ruimtes: 
Tabel Functie ruimte: 

Tabel Gebouwtype: 

Tabel Gebouwfunctie: 

Tabel Gebouwtype_ Gebouwfunctie: 

Tabel Constructies: 
Tabel Bouwdelen: 
Tabel Aansluitingen: 
Tabel Bouwtechniek: 

Tabel Bouwfysische _aspecten: 
Tabel Bouwfysische _problemen: 
Tabel Bouwfysisch _onderzoek: 
Tabel Bouwfysische_ verbeteringen: 
Tabel Bouwfysica: 

Tabel Type_ installatiesysteem: 

Tabel Opwekkingssysteem: 
Tabel Distributiesysteem: 
Tabel Afgiftesysteem: 
Tabel Merk_systeem: 

Type_ installatiesysteem 
Bouwstijl, Bouwperiode, Stijlkenmerken 
Plaats 
Provincie 
Naam_ruimte, Functie_ ruimte, Naam_monument. 
Functie ruimte 

Gebouwtype, Omschrijving 

Gebouwfunctie, Omschrijving 

Type Junctie_ ID, Gebouwtype, Gebouwfunctie 

Hoofddraagconstructie, Materiaal 
Bouwdeel, Aansluiting, Materiaal 
Aansluiting 
BT_ID, Hoofddraagconstructie, Bouwdeel, Aansluiting 

Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysiscb_probleem, Bouwdeel, Bouwfysisch_aspect, 
Bouwfysisch _onderzoek, Bouwfysisch _aspect 
Bouwfysische _verbetering, Bouwdeel, Bouwfysisch _aspect 
BF _ ID, Bouwfysisch _probleem, Bouwfysisch _onderzoek, 
Bouwfysische _verbetering 

Type_installatiesysteem, Niveau, Opwekkingssysteem, 
Distributiesysteem, Afgiftesysteem, Instellingen, 
Overige_ specificaties 
Opwekk.ingssysteem, Merk_ systeem 
Distributiesysteem, Merk_ systeem 
Afgiftesysteem, Merk_ systeem 
Merk_systeem 

Daarnaast worden de één-op-één en de veel-op-veel relaties opgevangen door extra tabellen 
toe te voegen. Dit zijn Gebouwtype _ Gebouwfunctie, Bouwtechniek en Bouwfysica. 

Stap 5: Test de database 
Om de werking van de database te testen is gebruik gemaakt van een casus, namelijk het 
monumentale gebouw De Trompenburg. In hoofdstuk 4 is dit gebouw uitgewerkt. 
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4 Casus: De Trompenburg 

Tijdens dit afstudeerproject zijn verschillende monumentale gebouwen bezocht. Eén daarvan 
is het landhuis De Trompenburg te 's-Graveland. Om de werking van de database te testen, en 
om een voorbeeld te geven van de uitwerking van zo'n monumentaal gebouw in de database, 
is De Trompenburg als casus genomen. Er is voor dit gebouw gekozen, omdat het een 
veelzijdig gebouw is waarbij verschillende aspecten aan bod komen. Vooral bij de laatste 
restauratie van het gebouw kwam dit naar voren. De restauratie van De Trompenburg is een 
project waarbij praktisch alle aspecten van bouwkundige instandhouding de revue passeren . 
Zowel de technische als functionele opgave is uitdagend en uitgaande van de hedendaagse 
kijk op monumenten zeer actueel. 

4.1/nvu//en van het inventarisatieformulier 

In deze paragraaf wordt informatie over De Trompenburg geïnventariseerd. Dit gebeurt 
volgens het inventarisatieformulier zoals opgesteld in het vorige hoofdstuk. In bijlage IV is 
een aantal belangrijke informatiebronnen opgenomen.Vervolgens wordt De Trompenburg 
uitgewerkt volgens de structuur van de database. Deze uitwerking is in bijlage V 
weergegeven. Hiermee wordt aangegeven hoe de database als hulpmiddel kan worden 
gebruikt. Het inventarisatieformulier dient hierbij als onderlegger. Door de structuur van het 
invulformulier wordt de informatie van de Trompenburg verdeeld over verschillende 
deelgebieden, waardoor er meer overzicht is in de beschikbare informatie. Deze 
'informatiebrokken' zijn daarbij geschikt gemaakt voor invoer in de database. Nagenoeg alle 
informatie die ingevuld word in het inventarisatieformulier kan gebruikt worden bij het 
invoeren van informatie in de database, omdat de structuur van invoeren voor beide 
instrumenten (inventarisatieformulier en database) hetzelfde is opgezet. Met behulp van de 
informatie van De Trompenburg wordt dit geïllustreerd in dit hoofdstuk. 

Algemeen 
In de paragraaf 'Algemeen' worden de naam- en adresgegevens ingevuld, evenals het 
bouwjaar en de bouwstijl. Deze gegevens vormen de basisgegevens van dit monumentale 
gebouw. 

Naam: De Trompenburg 

Adres: Zuidereinde 43 

Postcode: 1243 KK 

Plaats: 's-Graveland 

Provincie: Noord-Holland 

Bouwjaar: 1654 

Bouwstijl: Classicisme 
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Gebouwtype 
Het gebouwtype wordt gekozen uit de opgestelde lijst van gebouwtypen. Ook het subtype 
woonhuis wordt ingevuld, in dit geval een landhuis. Onder het kopje 'Meer informatie' kan 
meer specifieke informatie omtrent het gebouwtype worden genoteerd. 

Gebouwtype: Woonhuis 

Subtype: Landhuis 

Meer informatie: 
Het Huis de Trompenburg werd in de 17de eeuw gebouwd als buitenverblijf van de Hollandse zeeheld 
admiraal Comelis Tromp. Dit buitenhuis ligt als een schip in een slotgracht. Vanaf het dak, vormgegeven 
als een scheepsdek, reikte het uitzicht vroeger tot aan de Zuiderzee. In dit huis ontving Tromp in de 
zomermaanden zijn welgestelde en voorname gasten. Trompenburg is een van de meest bijzondere en 
sfeervolle bouwwerken uit de Gouden Eeuw en is uniek doordat het vrijwel onveranderd de eeuwen heeft 
doorstaan. Als een kleiner broertje van de Oranjezaal in Huis ten Bosch behoort het tot de juweeltjes van de 
17de eeuwse bouwkunst. Zowel de architectuur van het gebouw, een huis met een imposante koepel, als de 
geschilderde decoraties die binnen te zien zijn, zijn van een grote charme en historische zeggingskracht. 

Gebouwfunctie 
De gebouwfuncties worden gekozen uit de opgestelde lijst van gebouwfuncties. De 
Trompenburg heeft na de laatste restauratie meerdere functies gekregen, toen het 
Rijksmuseum erin is gehuisd. Dit wordt aangegeven op het inventarisatieformulier. 
Ook de eerdere functies, in dit geval alleen een woonfunctie, wordt uit dezelfde lijst van 
gebouwfuncties gekozen. 
Onder het kopje 'Meer informatie' kan meer specifieke informatie omtrent de huidige en 
eerdere functies worden genoteerd. 

Gebouwfuncties: woonfunctie, bijeenkomstfunctie, museumfunctie 

Eerdere functies: woonfunctie 

Meer informatie: 
Per 1 september 2006 heeft het landhuis Trompenburg een nieuwe bestenuning gekregen. Het landhuis, 
waar vorig jaar een omvangrijke restauratie gereed kwam, staat vanaf die datum aan het Rijksmuseum 
Amsterdam ter beschikking voor het houden van lezingen, kleine conferenties en beperkte exposities. Over 
het precieze gebruik is lang vergaderd. Het hiervoor genoemde gebruik is niet geheel in overeenstenuning 
met wat de cultuurhoeders voor ogen hadden. 

Tijdlijn 
Uit de documentatie van de Trompenburg zijn de belangrijkste gebeurtenissen en 
bouwkundige en bouwtechnische ingrepen aan in een tijdlijn geplaatst. Deze tijdlijn loopt van 
de bouw van de voorloper van De Trompenburg in 1654 tot het gereedkomen van de laatste 
restauratie in 2006. 
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Jaar/periode Gebeurtenis Aanleidina 
1654 Bouw van landhuis (voorloper Trompenburg) In opdracht van Joan van 

Hellemondt 
1673 Verwoesting landhuis 

1678 (mogelijke) start herbouw van het casco 

1763 (mogelijk jaartal) aanbrengen onderste belvédère 
(plaats die een mooi uitzicht biedt) 

kort na 1744 Verandering in het vertrek links voor in het 
onderhuis: nieuwe kastenwand, en verplaatsing 
van een venster in de noordwand 

1810 Verandering in de koepelzaal: schuifvensters met 
18e-eeuwse roedeverdeling worden vervangen 
door empirevensters 

1863 Vernieuwing van het stucadoorwerk in de traphal 
en de gangen 

1925 Restauratieperiode 1: Restauratiewerkzaam heden 
aan de buitenbekleding van het paviljoen 

vanaf1925 Restauratie van het gehele exterieur Door Frans Ernst Blaauw, 
de toenmalige eigenaar 

1938- 1944 Restauratieperiode 2: Vernieuwing van een groot Driekwart van het houtwerk, 
deel van de buitenbekleding. Constatering van zowel van de inwendige 
diverse kleine wijzigingen uit verschillende constructie als de 
tijdperken. bekledingen moesten 

worden vernieuwd. 
1941 Voltooiing herstel Corps de Logis 

1953- 1968 Restauratieperiode 3: Vervanging van de vroeg- Restauratieplan architect J. 
19e-eeuwse schuifvensters door gereconstrueerde Holstein 
kiepramen. 1968: Vervanging van de 
oorspronkelijke houten vloer in de koepelzaal door 
de huidige marmeren vloer. 

1984- 1989 Restauratieperiode 4: Restauratie van het Aangetast houtwerk. 
paviljoen en het tussenlid, vanwege aangetast 
houtwerk in de muurconstructie. Veel 
oorspronkelijk muurwerk is weggebroken. 
Funderingen werden hersteld. 

2000-2006 Restauratieperiode 5: Restauratie Corps de Logis Rotte balkkoppen, waardoor 
instortingsgevaar bestond. 

Overzicht van (bouwfysische) ingrepen 
De restauratieperiodes zijn van invloed op het gedrag en het gebruik van het gebouw. Eerdere 
ingrepen en gebeurtenissen kunnen weer gevolgen hebben voor later. Door de ingrepen en 
gebeurtenissen die in de tijd zijn gemaakt overzichtelijk en chronologisch te documenteren, 
wordt in een oogopslag duidelijk waarom bepaalde ingrepen zijn gemaakt. Hiertoe wordt er 
bij elke restauratieperiode in deze tijdlijn een verwijzing gemaakt naar een apart overzicht van 
ingrepen behorende bij de betreffende restauratieperiode. 
Zoals uit de tijdlijn is op te maken, zijn er in totaal vijf grote restauratieperiodes geweest in de 
20e eeuw. Van elke restauratieperiode wordt een apart overzicht gemaakt, waardoor zo'n 
restauratieperiode gedetailleerder wordt gedocumenteerd. Er wordt dieper ingegaan op de 
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aanleiding, de doelstellingen, de aanpak en de bouwfysische en installatieteclmische aspecten 
van het restauratieproject 
Hieronder staan de restauratieperiodes verder uitgewerkt. Door deze informatie overzichtelijk 
onder elkaar te zetten is het verband tussen de periodes af te leiden uit de informatie. Deze 
overzichten dienen als voorbeeld, en zijn verder uitbreidbaar. 

Restauratieperiode 1 : 

Periode: 1925 

Architect: ? 

Aanleiding: 
De toenmalige eigenaar en verhuurder Jhr. Frans Ernst Blaauw wilde de Trompenburgh behoeden voor 
sloop en verkaveling. 

Ingrepen: 
Herstellen van een deel van de buitenbekleding van het paviljoen. 

Restauratieperiode 2: 

Periode: 1938- 1944 

Architect: Sturm 

Aanleiding: 
De Staat kreeg het beheer over de Trompenburgh. Driekwart van het houtwerk moest worden vernieuwd, 
zowel van de inwendige constructie als van de bekledingen. 

Ingrepen: 
• Een groot gedeelte van de buitenbekledjng werd vernieuwd. Hierbij werden een aantal wijzigingen 

uit verserullende tijdperken geconstateerd. Hierbij is ook de aparte constructie voor het eerst 
beschreven. 

• De bovenvensters van de koepelzaal zijn heropend. 

• Herstel van de bescilllderingen van de koepelzaal, zowel de doeken als de bescrulderingen op het 
hout. 
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Restauratieperiode 3: 

Periode: 1953- 1968 

Architecten: J. Holstein, vanaf 1962 H. de Lussanet de la Sablonière 

Aanleiding: 
Het restauratie- en onderhoudsplan van architect Holstein, als vervolg op de eerdere 
restauratiewerkzaamheden (zie restauratieperiode 2). 

Ingrepen onder J. Holstein: 
• Vervanging van de vroeg 19e-eeuwse schuifvensters van het corps de logis door quasi-l8e-eeuwse 

draairamen. 

Ingrepen onder H. de Lussanet de la Sablonière: 
• Aan de oostzijde van het corps de logis werd de gracht, die in het derde kwart van de 19e eeuw was 

gedempt, weer uitgegraven. 
• Vervanging van de oorspronkelijke houten vloer in de koepelzaal door de huidige manneren vloer 

in 1968. 

• De oorspronkelijk in eikenhoutnerf geschilderde pilasters werden gemarmerd en de basementen 
werden verguld, waardoor het oorspronkelijke karakter van de koepelzaal zwaar werd aangetast. 

Aanvullende informatie: 
De historische betrouwbaarheid was van minder belang dan het fraaie beeld. 

Restauratieperiode 4: 

Periode: 1984- 1989 

Architect: J. Mol 

Aanleiding: 
De houten wandconstructie van het paviljoen en het tussenlid was emstig aangetast, waardoor een grondige 
restauratie nodig was. 

Ingrepen: 
• Vrijwel al het muurwerk, wat bestond uit een combinatie van stijl- en regelwerk met 

baksteenvulling, werd weggebroken. Hiervoor in de plaats kwam metselwerk met aan de 
buitenzijde regels en beschot. Alleen de muren van de kabinetten zijn als houten stijl- en regelwerk 
uitgevoerd. 

• De koepelzaal werd voorzien van een klimaatbehandeling. 
• De funderingen werden hersteld. 

Aanvullende informatie: 
De restauratie van het paviljoen en tussenlid werd in 1989 afgesloten. De restauratie van het corps de logis, 
welke gepland stond voor 1987, werd uitgesteld. In 2000 besloot men niet langer te wachten, en werden de 
restauratieplannen van het exterieur en interieur van het corps de logis uitgewerkt. 
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Restauratieperiode 5: 

Periode: 2000-2006 

Architect: H. Vlaardingerbroek 

Aanleiding: 
In 1999 is geconstateerd, dat de balken van de zoldervloer in slechte staat verkeren, waardoor 
stabiliteitsproblemen kunnen ontstaan. Dit is de aanleiding geweest voor de grootscheepse restauratie. De 
aanleiding van het restauratieproject is de slechte kwaliteit van de aansluiting bij de dakspanten. Hier was 
houtrot geconstateerd. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van achterstallig onderhoud. Doordat het hout 
op deze plaats was verrot, bestond het risico dat het dak zou instorten. Kees van Weerden, verbonden aan de 
TU Delft, heeft dit geconstateerd. 

Ingrepen: 
• het isoleren van de binnenwanden in 2005 en het niet nemen van andere maatregelen; 
• de installatie van een complete luchtbehandeling tot een lokaal geregelde verwarming; 
• het aanpassen van het programma van eisen; 
• herstellen dakgoten en dakbedekking; 
• herstellen van de balkkoppen; 
• verlagen van de relatieve vochtigheid; 
• het restaureren van het aangetaste stijl- en regelwerk van de buitengevels. 

Aanvullende informatie: 
De Trompenburg is een voorbeeld waarbij de conservering van het gebouw botst met de comforteisen. Er 
was een spanningsveld tussen enerzijds ICN, welke zich bekommerde over de schilderingen, en anderzijds 
de RACM, welke zich meer met het gebouw zelf bezighield. Doordat gebouw en schilderingen één geheel 
vormen, bestond dit spanningsveld. 

Voorstel I: om aan de universele museale eisen te voldoen, is er een totale klimaatbeheersing met lucht 
voorgesteld. De installatiesystemen zouden de complete zolder van de Trompenburg in beslag nemen. Het 
gevolg hiervan is een grote fysieke aantasting van het monumentale gebouw en een aantasting van de 
cultuurhistorische waarden. Dit plan werd als zeer schokkend ervaren, en is uiteindelijk afgekeurd. De 
oplossing van dit probleem is de klimaatbeheersing beperken. Hierdoor moest het programma van eisen 
herschreven worden. 

Voorstel2: beperkte klimatisering van de Trompenburg. Hiervoor werden de volgende eisen gesteld: 
• Verwarmen van de ruimtes op de bel-etage tot 12 °C, ruimte 0.7 tot 18 °C in de winter; 
• Bevochtigen van de ruimtes in de winter met richtlijn 45% RV; 
• Ontvochtiging in de zomer. 

Er is een zonering toegepast in het gebouw op basis van de gestelde eisen per ruimte. Als gevolg van dit 
voorstel zou er oppervlaktecondensatie ontstaan. Hiertoe zijn de volgende bouwfysische wijzigingen 
voorgesteld: 

• Na-isolatie van de gevels in combinatie met een dampremmende folie; 
• Toepassing van dubbel glas of achterzetbeglazing; 
• Toepassing van verwarming nabij de balkkoppen ten behoeve van de beperking van verdere 

aantasting. 

De na-isolatie is uiteindelijk wel toegepast. De detaillering daarvan was echter lastig. Er is geen dubbel glas 
of achterzetbeglazing toegepast vanwege de aantasting van de cultuur-historische waarden. Daarnaast was 
dit om technische redenen niet mogelijk. Ook de verwarming nabij de balkkoppen is niet toegepast, omdat 
dit niet (meer) realiseerbaar was. 

TU/e, Unit BPS 57 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 4 Casus: De Trompenburg 

Tijdens de restauratie zijn waardevolle cultuurhistorische schilderingen gevonden op veel bouwdelen, welke 
in de loop der tijd overschilderd zijn. Ook op de lambrisering in een aantal ruimtes zijn schilderingen 
aangetroffen. Dit gafproblemen bij het toepassen van na-isolatie. Wanneer de lambrisering verwijderd zou 
worden ten behoeve van na-isolatie, worden deze waardevolle schilderingen vernield. Vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt is na-isolatie op deze plaatsen dus niet mogelijk. Er moest naar een andere 
oplossing worden gezocht. 

De volgende oplossing is uiteindelijk toegepast, omdat deze de meest duurzame oplossing is gebleken: 
Er is uiteindelijk gekozen voor een verlaging van de bevochtiging naar 30-35%. Bij voorkeur wordt een 
regeling toegepast waarbij de lagere relatieve luchtvochtigheid in de winter wordt voorbereid. Hierbij wordt 
een gecalculeerd risico voor schade aan het nagelvaste interieur meegenomen. Het binnenklimaat wordt 
gemonitord, elke verandering wordt geregistreerd en zo nodig wordt er ingegrepen. 

Per ingreep wordt meer gedetailleerde informatie gedocumenteerd. Ter illustratie zijn een 
aantal ingrepen uit de laatste restauratieperiode uitgewerkt in het overzicht van bouwfysische 
problemen en oplossingen. 

Bouwkundige analyse 
Nu de algemene gegevens zijn ingevoerd, een eerste overzicht van De Trompenburg is 
gemaakt en de gebeurtenissen rond het gebouw zijn gedocumenteerd, is de volgende stap het 
verder in kaart brengen van het gebouw. Dit gebeurt middels bouwtekeningen, foto's en 
omschrijvingen per ruimte in het gebouw. Eerst worden de ruimtes in het gebouw 
gedocumenteerd. Er wordt duidelijk gemaakt welke ruimtes zich in het gebouw bevinden, wat 
de functie van deze ruimtes is en welke informatie er nog meer beschikbaar is over deze 
ruimtes. Waar deze ruimtes zich bevinden wordt duidelijk gemaakt via de plattegronden. 
Daarnaast worden de belangrijkste ruimtes beschreven aan de hand van tekst, foto's en 
tekeningen. 

Ruimtes 
De ruimtes van De Trompenburg zijn genummerd. Aan elke ruimte is een nummer toegekend, 
aan de hand van de plaats in het gebouw waar de ruimtes zich bevinden. Zo beginnen de 
nummers van de ruimtes in het onderhuis met 01 en de ruimtes op de bel-étage met 0. In 
onderstaand overzicht zijn de ruimtes gerangschikt op nummer. Van elke ruimte is tevens de 
functie gegeven. 
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Onderhuis Bel-étage 
Nummer Ruimtefunctie Nummer 
01.1 hal 0.1 
01.2 dégagement(gang) 0.2 
01.3 gang 0.3 
01.4 achtergang 0.4 
01.5 trapopgang 0.5 
01.6 voorhal naar kelder en omgang 0.6 

Trompzaal 0.7 
01.7 slaapkamer 0.8 
01.8 meterkast 
01.9 berging 0.9 
01.10 eetkamer 
01.11 badkamer en wasruimte 0.10 
01.11a kleedkamer 0.11 
01.12 bijkeuken 
01.13 berging 
01.14 keuken 
01.15 dagelijkse woonkamer 
01.16 badkamer 
01.16a installatieruimte 
01.17 bijkeuken 
01.18 toilet 
01.19 toilet 
01.20 installatieruimte 
01.21 berging (meterruimte) 
01.22 kelder 
01 .23 installatieruimte 

Zie onderstaande tekeningen voor de locatie van de ruimtes. 
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Ruimtefunctie 
bovenhal 
dégagement 
achterhal 
trapruimte 
studeerkamer 
kamer met beperkt gebruik 
grote woonkamer 
kamer met beperkt gebruik 
(eetzaal) 
kamer met beperkt gebruik 
(bibliotheek) 
toilet 
Trompzaal (kamer met beperkt 
gebruik) 
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Hoofdstuk 4 Casus: De Trompenburg 

Afbeelding 4.1: plattegrond 
van het onderhuis van de 
Trompenburg 
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Afbeelding 4.2: plattegrond 
van de bel-etage van de 
Trompenburg 
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Constructie, bouwdelen en materiaalgebruik 
De Trompenburg is een uniek gebouw, niet alleen vanwege zijn voorkomen en 
cultuurhistorische waarde, maar ook vanwege zijn constructie en materiaalgebruik In dit 
gedeelte van het inventarisatieformulier wordt het gebouw volgens een overzichtelijke 
structuur beschreven. 

Funderingen 
Constructie: metselwerk 
Materiaal: steen 
Afwerking: 

Omschrijving: Waarschijnlijk is een deel van de fundering nog afkomstig van de voorganger van de 
Trompenburg, welke in 1673 is verwoest. Dit verklaart waarschijnlijk de huidige verschijningsvorm van het 
gebouw. 

~vels 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerking: 

Stijl- en regelwerk, metselwerk 
Grenenhout, baksteen 
Grenen geveldelen (buitenzijde), betegeling, pleisterwerk, Fermacell met stucwerk, 
wandbespanning (binnenzijde). 

Omschrijving: De constructie van de buitengevels bestaat uit een samengestelde constructie van grenen stijl
en regelwerk en gemetselde gevels. 
Ter hoogte van het onderhuis bestaat de gevel uit baksteen metselwerk. Dit metselwerk is opgetrokken tot 
de onderzijde van de kozijnen op de bel-étage. (zie afbeelding 4.3b) 
De gevels van de bel-étage bestaan uit stijl- en regelwerk. Deze gevels zijn afgewerkt met grenen 
geveldelen. 

Afbeelding 4.3a: Aanzicht van de gevel. 
Foto: H. Schouten 
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van diezelfde gevel. 
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Vloeren 
Ruimtes: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerkingen: 

Ruimtes: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerking: 

Ruimtes: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerking: 

OI. I, 01.2, 01.14, 01.16 en 01.17, 01.3, 01.4, 01.8 en 01.12, 01.8, 01.9 en 01.13. 
betonvloeren. 
beton 
marmervloer, plavuizenvloer, bestrating in een cementbed. Klinkervloer in een zandbed. 

01.7, 01.10 en 01.15 
houten balklagen opgelegd in de muur, houten strijkbalken. 
(grenen)hout 
houten vloerdelen 

0.1, 0.2 en 0.3 
houten balklagen opgelegd in de muur, grenenhouten ondervloer. 
(grenen) hout. 
marmervloer in een bed van schelpen en pure kalkmortel. 

Ruimtes: 0.5, 0.6, 0.7 en 0.8 
Constructie: houten balklagen opgelegd in de muur, grenenhouten ondervloer. 
Materialen: (grenen)hout 
Afwerking: parketvloer 
(zie afbeelding 4.4) 

Ruimte: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerking: 

Ruimte: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerking: 

Omschrijving: 

0.9 
vloer uit balklagen, een ondervloer van Fermacell vloerplaten. 
(grenen)hout, Fermacell plaat. 
parketvloer 

zolder 
vloer uit balklagen, isolatiemateriaal van houtkrullen. 
(grenen)hout. 
parketvloer 

• De vloeren van het onderhuis zijn betonvloeren. 
• De vloeren van de bel-étage en de zolderverdieping zijn van hout. 
• De vloer van de Trompzaal is van marmer. Deze is er in de jaren '60 ingelegd, ter vervanging van 

de oorspronkelijke houten vloer. 
Onderhuis: 

• In ruimte 01.1, 0 1.2, 01.14, 01.16 en 0 1.17 ligt een marmervloer. 
• In ruimte 01.3, 01.4, 01.8 en 01.12 ligt een plavuizenvloer. 
• In ruimte 0 1.8, 01.9 en 01.13 ligt bestrating. 
• Al deze vloeren liggen in een cementbed op een betonnen ondervloer. 
• In ruimte 01.9 en 01.13 is de klinkervloer in zand gelegd. 
• In ruimte 01.7, 01.10 en 01.15 ligt een houten vloer. Deze bestaan uit strijkbalken en balken van 

grenen. 
Bel-étage: 

• In ruimte 0.1, 0.2 en 0.3 ligt een marmervloer, waaronder een houten ondervloer. De marmervloer 
ligt in schelpen en pure kalkmortel. 

• In ruimte 0.5, 0.6, 0.7 en 0.8 bestaat de vloer uit een balklagen, een grenenhouten ondervloer met 
een parketvloer als dekvloer. 

• In ruimte 0.9 bestaat de vloer uit balklagen, een ondervloer van Fenuaceli vloerplaten (t.b.v. 
onderliggende natte ruimte) afgewerkt met parket. 

Zolder: 
De houten vloer van de zolder bestaat uit vloerbalken afgewerkt met parket. De vloer is geïsoleerd met 
houtkrullen. De zolderverdieping zelfwerkt ook als isolator. Deze opmerkelijke isolatiewijze vormt 
daarmee ook een belangrijke bouwhistorische waarde. (zie afbeelding 4.5) 
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Binnenwanden 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerking: 

Omschrijving: 

metselwerk 
steen 

Afbeelding 4.4: De parketvloer van ruimte 0. 7 

bete geling, pleisterwerk, Fermacell met stucwerk, wandbespanning. 

Zoals op afbeelding 4.1 en 4.2 is te zien, bestaat de constructie van de binnenwanden uit metselwerk. De 
ruimtes in het gebouw hebben echter verschillende afwerkingen: 
Onderhuis: 

• Betegelde wandoppervlakken in ruimtes 01.1, 01.2, 01.12, 01.14, 01.16, 01.17. 
• Gepleisterde wandoppervlakken in ruimte 01.3. 
• In ruimte 01.7 en 01 .15 bestaat het wandsysteem uit Fermacell platen (Ferrnacell is een 

brandwerende afbouwplaat, geschikt voor vochtige ruimtes) welke zijn afgewerkt met een stuclaag. 
Bel-étage: 

• In ruimte 0.1 en 0.2 zijn de dragende metselwerk muren afgewerkt met een pleisterlaag. 
• In ruimte 0.5, 0.6, 0.7 en 0.8 zijn de muren afgewerkt met wandbespanning. 

Dak 
Constructie: 
Materiaal: 
Afwerking: 
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de dakconstructie is van hout (zie afbeelding 4.5) 
(grenen)hout 
De daken zijn afgewerkt met leien. 

Afbeelding 4.5: de zolder van de Trompenburg. Foto's: H. Schouten 
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Gevelopeningen 
Een aantal vensters zijn in de jaren '50 vervangen door schuifvensters (afbeelding 4.6). Wel is veel 
oorspronkelijk materiaal bewaard gebleven doordat gebruik is gemaakt van de bestaande kozijnen. 
Vroeger werden in Nederland leien alleen toegepast op hele belangrijke gebouwen. 
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Afbeelding 4.6: Voorbeelden van de gevelopeningen in ruimte 0.7 (links) en ruimte 0.5 (rechts). 

Bouwfysica 
Aan de hand van het schema, opgesteld zoals in §2.4, worden nu de bouwfysische problemen 
en oplossingen geïnventariseerd . 

Probleem: Condensvorming 

Bouwfysisch aspect: Vocht 

Locatie: Ruimte 0.7 en 0.8 

Bouwdeel/delen: Gevels 

Oplossing: Na-isolatie aan de binnenzijde van de gevels 

Periode: Restauratieperiode 2000 - 2006 

Nadere informatie: De wandvlakken zijn van isolatiemateriaal en dampremming voorzien. 

Afbeelding 4. 7a: na-isolatie aan de binnenzijde 
van de gevels. (Foto: Marc Stappers) 

Afbeelding 4. 7b: het aanbrengen van de na
isolatie. (Foto: Marc Stappers) 
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Afbeelding 4. 7c: detail van de na-isolatie bij een 
hoek van een kozijn. Foto: (Marc Stappers) 

Afbeelding 4.7d: detail van de wandbespanning 
bij de hoek van een kozijn in ruimte 0.7. 

Probleem: 

Bouwfysisch aspect: 

Locatie: 

Bouwdeel!delen: 

Oplossing: 

Periode : 

Probleem: 

Bouwfysisch aspect: 

Locatie: 

Bouwdeel! delen : 

Oplossing: 

Periode: 

Nadere informatie: 
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Schade door lekkage aan de dakgoten 

Vocht 

Zolder 

Vloer en balkkoppen 

Herstellen van de dakgoten en de dakbedekking, restaureren van vloer en 
balkkoppen. 

Restauratieperiode 2000 - 2006 

Houtrot 

Vocht 

Zolder 

Vloer en balkkoppen 

Herstellen van de balkkoppen en behandelen met epoxyhars 

Restauratieperiode 2000 - 2006 

Aanleiding voor de laatste restauratie. De kans op instortingsgevaar dreigde. 
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Probleem: Schimmels 

Bouwfysisch aspect: Warmte/vocht 

Locatie: Trompzaal 

BouwdeeVdelen: Collectie/interieur 

Oplossing: Het is noodzakelijk dat deze constructie wordt gewijzigd. In ieder geval moet er 
een zekere ventilatie aan de onderzijde mogelijk gemaakt worden- dit 
samen met de mogelijkheid dat toch nog gevormd condens weg kan. 
Daarnaast is het zinvol een rotvrij materiaal (kunststof non-woven of 
gelijkwaardig) aan te brengen tegen de multiplexbeplating die in staat is 
de condens op te nemen en langzaam weer kwijt te raken. 

Periode: Restauratieperiode 2000 - 2006 

Nadere informatie: Dit betreft de detaillering van de ophanging van de schilderijen in de TrompzaaL 
Bij het afnemen van de doeken heeft is vastgesteld dat zich schimmel op 
de glad afgewerkte multiplexbeplating heeft afgezet. Dit wijst op 
condens. Het schadebeeld aan de doeken onderstreept dit : slechts aan de 
onderzijde zijn de doeken sterk aangetast. Dit wijst op condens in zulke 
mate dat druppels worden gevormd. Deze kan aan de onderzijde niet 
weg vanwege de wijze waarop de doeken zijn bevestigd. 

Probleem: Opwarming door infrarood licht 

Bouwfysisch aspect: Licht 

Locatie: Trompzaal 

BouwdeeVdelen: Collectie/interieur 

Oplossing: Volgt na metingen e.d. 

Periode : Restauratieperiode 2000- 2006 

Nadere informatie: De lichttoetreding in de zaal heeft een snelle veroudering van de schilderijen 
veroorzaakt. Dit moet worden beperkt. Ook geeft de grote lichtinval -
hoe fraai ook - aanleiding voor snelle opwarming van de ruimte, met 
alle gevolgen van condens en dergelijke. 
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Afbeelding 4.8a:proefmeting met zonnescherm in 
de trompzaal. 

Afbeelding 4.8b: meting bij het schilderij. 
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Probleem: Condensvorming 

Bouwfysisch aspect: Vocht 

Locatie: Ruimte 0.5 en 0.7 

BouwdeeVdelen: Ramen 

Oplossing: Verlaging van de relatieve vochtigheid 

Periode: restauratieperiode 2000 - 2006 

Nadere informatie: De ruimtes 0.5 en 0.7 op de bel-etage worden in de winter verwarmd tot ca. 18 
graden C en bevochtigd tot ca. 45 %. Bij deze condities zal condensatie 
optreden op de enkele beglazing in de buitengevel bij 
buitentemperaturen kleiner dan ca. 2 graden C. Deze situatie doet zich 
gemiddeld 50 tot 60 keer per jaar voor. 

Probleem: Schade door lekkage aan de dakgoten 

Bouwfysisch aspect: Vocht 

Locatie: Diverse locaties aan de buitengevels 

BouwdeeVdelen: Gevels 

Oplossing: Demonteren van de grenen geveldelen, het beschadigde achterliggende stijl- en 
regelwerk vervangen. 

Periode: Restauratieperiode 2000 - 2006 

Nadere informatie: Het zijn met name lekkages van de goten en het dak die in de loop van de jaren 
grote schade hebben berokkend aan het unieke stijl- en regelwerk dat 
zich achter de grenen delen van de gevels bevindt. 

Probleem: Schimmels 

Bouwfysisch aspect: Vocht 

Locatie: Zolder 

BouwdeeVdelen: Dak, zoldervloer 

Oplossing: Herstellen van vloer en balkkoppen en de dakconstructie. 

Periode: Restauratieperiode 2000 - 2006 

Nadere informatie: Het dak is door achterstallig onderhoud sterk aan restauratie toe. Enige jaren 
geleden is er op oordeelkundige wijze een zinken dakbedekking en 
gootbekleding aangebracht, maar bij deze ingreep zijn de balustraden 
van de belvedère verwijderd i.v.m. de slechte staat waarin ze verkeerden. 
Deze ingreep was echter veel eerder noodzakelijk geweest, want de 
schade door niet tijdig verholpen lekkages is groot. De kapconstructie en 
de eronder liggende zoldervloer was op grote schaal aangetast door 
insecten en schimmels. 
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Installaties 
In de Trompenburg zijn verschillende installatiesystemen toegepast. Vooral in de 
monumentale ruimtes op de bel-etage hebben deze installaties een belangrijke functie, 
namelijk de temperatuur en de luchtvochtigheid binnen de gestelde grenzen houden ten 
behoeve van de conservering van het gebouw, het interieur en de historische schilderingen. 
Voor een aantal installatiesystemen is het schema, zoals opgesteld in §2.4, uitgewerkt. 

Type: 

Niveau: 

Locatie: 

Opwekking: 
Distributie: 
Afgifte: 

Verwarming 

Centraal 

Ruimte 0.7 

Gestookte waterketel 
Waterleiding 
Convector 

Overige specificaties: 
Vermogen: 13100 W 

Doel van deze installatie: 
Verwarming van de ruimte voor bewoning. 

Instellingen: 

Merk: Remeha, type GAS 210 ECO 
Merk: -
Merk: Brugman, model Piano-universeel Kompaktradiator 

Centraal aan te schakelen bij gebruik van de ruimte. 

Afbeelding 4.9: een van de convectoren in ruimte 0. 7 
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Type: 

Niveau: 

Locatie: 

Opwekking: 
Distributie: 
Afgifte: 

Verwarming 

Centraal 

Ruimte 0.5 

Gestookte waterketel 
Waterleiding 
CV gestookte kachels 

Doel van deze installatie: 

Merk: Remeha, type GAS 210 ECO 
Merk:-
Merk: ontwerp H. Vlaardingerbroek 

Verwarming van de ruimte indien de relatieve vochtigheid te hoog wordt. Dit in combinatie met 
ontvochtiging van de ruimte. 

r nstellingen: 
Schakelt aan wanneer de temperatuur te laag wordt, of de relatieve vochtigheid in de ruimte te hoog wordt. 

Afbeelding 4.10a en b: de cv-gestookte kachel in ruimte 0.5 (links) en in ruimte 0.9 (rechts), naar ontwerp van 
H. Vlaardingerbroek 
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Type: Luchtbevochtiger 

Niveau: Lokaal 

Locatie: Ruimte 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 

Merk: Geveke klimaattechniek, type PH14A, verplaatsbare opstelling 

Overige specificaties: 
Opgenomen vermogen: 0.06 kW 
Verdampingscapaciteit: 0,5 tot 0,9 Vh 
Waterafsluiter: Zl5, 3/8", met automatische niveauregeling 
Ruimtevochtvoeler 

Doel van deze installatie: 
Bevochtigen van de lucht wanneer de relatieve vochtigheid in de ruimte onder de 30% komt. 

Instellingen: 
Aanschakelen bij RV 30%. 

Type: Luchtoutvochtiger 

Niveau: Lokaal 

Locatie: Ruimte 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 

Merk: Geveke klimaattechniek, type RT 310, verplaatsbare opstelling 

Overige specificaties: 
Opgenomen vermogen: 0,26 kW 
Ontvochtigingscapaciteit: 6,5 ltr/24h 
Inhoud waterreservoir: 6 ltr, met vaste aansluiting op de afvoerleiding 

Doel van deze installatie: 
Ontvochtigen van de lucht wanneer de relatieve vochtigheid in de ruimte boven de 35% komt. 

Instellingen: 
Aanschakelen bij RV 35%. 

Afbeelding 4.11: de ontvochtiger (links) en de bevochtiger (rechts) in ruimte 0. 7 
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4.2 Infraroodmetingen in De Trompenburg 

Op 26 januari 2007 zijn er Infraroodopnamen gemaakt in het monumentale gebouw De 
Trompenburg te 's-Graveland. Aanleiding voor deze metingen zijn enkele gebrekkige 
afwerkingen aan de binnenisolatie van verschillende nageïsoleerde ruimten, die destijds zijn 
geconstateerd door Marc Stappers, verbonden aan de RACM te Zeist (zie ook afbeelding 4. 7a 
t/m c). 
De plaatsen van deze gebrekkige afwerkingen zijn onderzocht middels infraroodthermografie. 
De resultaten van deze metingen zullen in dit rapport worden weergegeven. 

Meetplan 
De onderzochte ruimten zijn enkele ruimten van het corps de logis op de Bel-etage, te weten 
ruimte 0. 7, 0.5, 0.8 en 0.9, als ook ruimte 01.1 0, de kamer met bijzonder en historisch behang 
nabij de entree van het gebouw. In genoemde volgorde zijn deze ruimten doorgelopen en 
onderzocht op gebreken. Hierbij zijn enkele interessante ontdekkingen gedaan. 
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Afbeelding 4.12: plattegrond van de Bel-etage. 
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Resultaten 

Ruimte 0.7 

Afbeelding 4.13a: de plint van de westgevel van ruimte 0. 7. 

6,9"C 

Afbeelding 413b: lR-opname van de plint. 

Ter plaatse van de plinten is een koudebrug aanwezig. Over een kleine afstand is een grote 
temperatuurgradiënt aanwezig, zoals op de infraroodfoto te zien is. Dit kan de nodige 
gevolgen hebben in de tijd, zoals schimmelgroei. 
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Afbeelding 4.14a: de schuifvensters met zonneschermen. 

L 

Afbeelding 4.14b: IR-opname van het raam met scherm ervoor, en de naastliggende constructie. 

Zoals op de foto's te zien is, hangen er schermen voor de ramen. Deze zijn ten behoeve van 
het klimaat in deze ruimte. Ten tijde van deze metingen hingen de schermen in deze ruimte 
allen omlaag. De raamoppervlakken zijn koud, terwijl de constructie aan de binnenzijde en de 
schermen 5 tot 8°C warmer zijn. De schermen worden duidelijk opgewarmd door de 
binnentemperatuur, en zorgen voor een bufferende werking tussen de ruimte zelf en de koude 
raamzones . 
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Afbeelding 4.15a: de met wandbespanning afgewerkte gevel tussen de raamkozijnen van binnenuit gezien. 

Afbeelding 4.15b: de constructie wordt zichtbaar. 

Op deze infraroodafbeelding is de constructie achter de bespanning duidelijk zichtbaar. Ook 
is te zien dat het wandoppervlak ter plaatse van deze constructie enkele graden warmer is. 

Op afbeelding 4.15b zijn echter geen koudebruggen te zien als gevolg van het slordige na
isoleren van de gevels, zoals Marc Stapper vermoedde (zie afbeelding 4.7a t/m c). 
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Afbeelding 4.16a: het plafond in ruimte 0. 7. 

Afbeelding 4.16b: lR-opname van het plafond. 

Deze opname van het plafond van ruimte 0.7 laat de balklaag van de zoldervloer zien. Ook 
zijn enkele koudere vlekken zichtbaar. Daarnaast is te zien dat ter plaatse van de ramen en in 
de hoek van de ruimte zich koudere zones bevinden. 
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Ruimte 0.5 -----1111111111 
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Afbeelding 4.17a: de be-en ontvochtiger in ruimte 0.5. 

Afbeelding 4.17b: IR-opname van de be-en ontvochtiger. 

Op deze afbeeldingen is te zien dat de he- en ootvochtiger warmte produceren. Daarnaast is 
bij de plinten een koude strook te zien, wat voor problemen kan zorgen. Voor de ramen in 
deze ruimte hing echter geen scherm, zoals in ruimte 0.7 wel het geval was. 
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Afbeelding 4.18a: de aanlsuiting van de zuid- en oostgevel in ruimte 0.5 

Q,5"C 
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Afbeelding 4.18b: IR-opname van deze hoek. 

Op deze afbeeldingen is te zien dat de raamoppervlakken koud zijn, en een groot 
temperatuurverschil (5-6 °C) hebben met de omliggende constructies. 
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Ruimte 0.8 

Afbeelding 4.19a: De plint langs de binnenwand tussen ruimte 0.8 en de gang. 

Afbeelding 4.19b: IR-opname van de plint. 

Onder deze ruimte ligt de keuken. Op afbeelding 419b is duidelijk te zien dat de warmte van 
de keuken de vloer verwarmt. Ook is langs de plint een duidelijk warmere zone zichtbaar. 
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Ruimte 0.9 

Afbeelding 4.20a: Het plafond van ruimte 0.9. 

Afbeelding 4.20b: IR-opname van het plafond. 

Ter plaatse van de aansluitingen van de buitenwanden met het plafond en met elkaar is een 
koudebrug zichtbaar. 
De nagels waarmee de plafondconstructie is bevestigd zijn zichtbaar als warmere puntjes op 
het plafond. 
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Afbeelding 4.2Ja: de deur in de hoek van ruimte 01.10. 
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Afbeelding 4.21 b: lR-opname van deze hoek. 

Op deze afbeeldingen is ook weer duidelijk het verschil in temperatuur tussen het 
raamoppervlak en de constructie te zien. De binnenwand is een aantal graden warmer dan het 
plafond. Ook is te zien dat er een rooster zit in de bovenzijde van de deur, welke is 
weggewerkt. Op afbeelding 4.21 b is te zien dat dit rooster werkt als een soort warmtelek. 

TU/e, Unit BPS 81 



Typologie van monumenten Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies: 

Ondanks dat elk monumentaal gebouw uniek is, is zo'n gebouw te 'ontleden' in een aantal 
kenmerken, zoals gebouwtype, functie, bouwtechnische aspecten, bouwfysische aspecten en 
installatietechnische aspecten. 

Op basis van deze kenmerken zijn monumentale gebouwen in te delen in groepen met 
gemeenschappelijke kenmerken: hiermee wordt een typologie van monumenten gemaakt. 

De kennis en informatie over monumentale gebouwen kan zeker overzichtelijk en 
toegankelijk worden gemaakt door deze kenmerken overzichtelijk te documenteren. 

Een database is hier een geschikt middel voor gebleken: Via een database is informatie 
toegankelijk en snel te vinden, doordat deze informatie ordelijk is opgeslagen in tabellen. 
Via zoekacties wordt deze informatie snel uit deze tabellen gehaald en overzichtelijk 
weergegeven. 

Op basis van de opgeslagen informatie: 
• Kan referentiemateriaal worden gezocht voor een bepaald project; 
• Kunnen verschillende monumenten met elkaar worden vergeleken op basis van 

verschillende kenmerken; 
• Kan men leren van succesvolle en minder succesvolle ingrepen; 
• Kan de bouwfysica van monumenten meer onder de aandacht worden gebracht. 

De database kan in de toekomst worden aangevuld met meerdere monumentale gebouwen~ 
Hierdoor wordt deze bron van informatie steeds omvangrijker en daarmee ook waardevoller. 
De zoekresultaten worden uitgebreider en/ofpreciezer. 

Microsoft Access is geschikt om een prototype database op te zetten, maar bij verdere 
ontwikkeling is betere database-management-software aan te bevelen. De mogelijkheden in 
Access zijn te beperkt om een omvangrijke database mee op te bouwen. 

Aanbevelingen: 

Verder ontwikkelen van de databasestructuur, om optimaal aan de vraag naar kennis en 
informatie te kunnen voldoen. Het prototype database welke is opgezet in dit onderzoek is een 
eerste opzet en vereist enige aanpassingen en verbeteringen. Hierbij betere database
management -software gebruiken; 

Multimedia applicaties: virtuele rondleidingen door gebouwen via foto's en filmpjes, e.d. 

Internetapplicatie: de database toegankelijk maken via internet (evt. met login gegevens) 
bijvoorbeeld als open-souree project (iedereen kan informatie toevoegen -7 Wikipedia); 

Database op verschillende instellingen e.d. toepassen om de (bouwfysica van) monumentale 
gebouwen meer onder de aandacht te brengen. 
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