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Typologie van monumenten Bijlage I: Typologie van gebouwtype 

Bijlage 1: Typologie van gebouwtype 

Indeling naar type gebouw: omschrijving en voorbeelden 

Indeling van gebouwtypen: 

I. Beursgebouw: een gebouw waar evenementen als vak- en consumentenbeurzen, concerten, 
festivals, bedrijfsfeesten plaatsvinden. 

2. Bijeenkomstgebouw: Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte 
blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van mondelinge communicatie of 
cultuur. Voorbeelden van een bijeenkomstgebouw zijn: congrescentrum, kerk, wijkgebouw, 
bioscoop, theater, tentoonstellingsgebouw, museum, horeca e.d. 

3. Boerderij: woning met bedrijfsruimte van een boer, onderneming van een boer wiens bedrijf 
bestaat uit landbouw en! of veeteelt. 

4. Cellengebouw: Gebouw of gedeelte van een gebouw, welk bestemd is voor gedwongen tijdelijk 
verblijfvan mensen die hun hoofdverblijf elders hebben. Bijvoorbeeld (deel van) een politiebureau, 
gevangenis, huis van bewaring, tehuis voor dwangverpleging. 

5. Gezondheidszorggebouw: gebouw dat in dienst staat van de gezondheidszorg. 
6. Horecagebouw: gebouw waarin instanties en maatregelen voor de geneeskundige verzorging en 

verpleging zijn ondergebracht, zoals ziekenhuizen, dokterspraktijken, etc. 
7. lndustriegebouw: Een gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens 

zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van bewerking of opslag van materialen 
of goederen (fabrieken, werkplaatsen, pakhuizen, magazijnen, e.d.). 

8. Kantoorgebouw: gebouw waar de administratieve handelingen worden uitgevoerd. 
9. Kasteel: versterkte, vooral middeleeuwse woning van een adellijke familie; groot, aanzienlijk huis. 
I 0. Kerk: Een gebouw dat een plaats van samenkomst voor christenen is. 
11. Logiesgebouw: een gebouw of gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of 

meer logiesverblijven zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer gemeenschappelijke 
verkeersruimten. 

12. Molen: bouwwerk waarin zich een maalwerktuig bevindt voor het vervaardigen van meel, olie, 
verf of tot het oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind, door water, 
door elektriciteit, of door de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen). 

13. Onderwijsgebouw: Een gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte 
blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van onderwijs (scholen, 
universiteiten, academies, e.d.). 

14. Sportgebouw: Een gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens 
zijn constructie en inrichting is bestemd voor doeleinden van sport (zwembad, gymnastieklokaal, 
sporthal, fitnesscentrum, e.d.). 

15. Stationsgebouw: Een gebouw of gedeelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens 
zijn constructie en inrichting is bestemd voor aankomst en vertrek van openbare voorzieningen van 
weg-, spoorweg-, water-ofluchtverkeer (bus- en treinstations, luchthavengebouw, e.d.). 

16. Theatergebouw: uitgaansgelegenheid waar voorstellingen gegeven worden 
17. Winke1gebouw: Gebouw of gedeelte van een gebouw, welk blijkens zijn constructie en inrichting 

is bestemd voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten (winkels, warenhuizen, 
reisbureaus, e.d.). 

18. Woonhuis: een huis dat als woning ingericht is. 
19. Woongebouw: Gebouw of gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of 

meer woningen zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer gemeenschappelijke 
verkeersruimten. 

20. Vuurtoren: gebouw aan de kust met een hoog lichtbaken. 
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Typologie van monumenten Bijlage I: Typologie van gebouwtype 

Typologie van monumenten: gebouw en interieur 

Bron: J.F. Feenstra, Cultuurgoederen en luchtverontreiniging- schade door luchtverontreiniging aan 
monumenten, kunstvoorwerpen, archieven en gebouwen, Publikatiereeks lucht 1, Ministerie VROM, 
December 1982 

Dit boekje spreekt over een indeling naar cultuurgoederen, te weten: 
1. Monumenten 
2. Boeken en archivaria 
3. Kleding, kostuums, behangsels, tapijten e.d. 

Bij elke groep is het volgende aan materialen belangrijk: 
• Ad. 1 Lijst soorten monumenten, materialen als steen(achtige materialen), metalen en 

gebrandschilderde glazen van belang 
• Ad. 2 Materialen als papier en leer van belang 
• Ad. 3 Materialen als textiel (wol, katoen, zijde) en leer van belang 

Omschrijving der gehanteerde monumenten categorieën: 
• Openbare gebouwen: drostenhuis, gildehuis, korenbeurs, posthuis, provinciehuis, 

raadhuis, rechtbank, secretarie, stadhuis, waag 
• Verdedigingswerken: bastion, grachten, kazerne, keermuren, schans, wachthuis, 

wallen 
• Kerken 
• Kerkonderdelen: begraafplaats, doopvont, kerktoren, orgel, klokkestoel, preekstoel, 

zerken 
• Gebouwen en woonhuizen: dorpshuis, koetshuis, kantoorgebouw, landhuis, 

molenhuis, woonhuis, zijlhuis 
• Delen van gebouwen en woonhuizen: bedsteewand, gevel, kelder, koepel, poort, 

tuinhuis 
• Liefdadige instellingen: Armenhuis, gasthuis, hofje, pesthuis, proveniershuis, 

weeshuis, werkhuis 
• Agrarische gebouwen: boerderij, havezathe, hofstede, keuterij, schaapskooi, schuur, 

stal 
• Molens: molens, restanten van molens 
• Weg- en waterwerken: brug, loopsteiger, sluis, spuihuis, vliedberg, vuurtoren, 

waterpoort 
• Horeca-instellingen: café, herberg, hotel, logement, uitspanning 
• Kastelen 
• Losse objecten niet eerder genoemd: aardwerk, bakoven, duivenslag, gedenkteken, 

grenspaaltje, pomp, poort, tuinvazen, wegkapelletje 
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Typologie van monumenten Bijlage I: Typologie van gebouwtype 

Duitse nationale monumenten: Typologie van Nipperdey 

Bron: http://www.prevos.net/cultuur/c06311/casus.htm, Kristin van Genderen, Casus: verbeeld 
verleden (1 800-1918) - Schilderijen, schoolplaten en monumenten als uitingen van nationaal gevoel, 
Open Universiteit Nederland 

De Duitse onderzoeker Thomas Nipperdey heeft een typologie ontworpen om nationale 
monumenten en gedenktekens te classificeren. Hij gaat uit van de intentie die ten grondslag 
ligt aan het initiatieftot oprichting van het monument. Hiertoe onderscheidt hij 5 types: 

1- nationaal-dynastieke type: symboliseert de door de monarchie geconstitueerde en 
verenigde natie. Een voorbeeld is het gebouw van de Rijksdag. 

2- nationale herdenkingskerk: herhaaldelijk stemmen om nationale kathedraal te bouwen. 
Een voorbeeld is de Dom van Keulen als uitdrukking van het nationale eendrachtgevoeL 

3-historisch-culturele type: het vererings-object voor een niet-vorstelijk persoon die de 
grootheid van de natie belichaamt vanwege zijn prestige op een of ander gebied. Ook 
monumenten waarmee de natie haar helden collectiefhuldigt behoren hiertoe. Het Pantheon te 
Parijs en de Westminster Abbey te London en het Walhalla in Regensburg zijn enkele 
voorbeelden. 

4- nationaal-democratisch type: van het volk, voor het volk. Heri1U1eren aan de eendrachtige 
strijd van de natie tegen de vijand of aan een memorabele gebeurtenis uit de geschiedenis. 
Deze categorie betreft vooral standbeelden en gedenktekens. 

5-gedenkteken van de nationale bundeling/concentratie: evenals het nationaal
democratische type op populistische grondslag, maar het weerspiegelt een aan de 
parlementaire democratie vijandige mentaliteit. De natie wordt niet opgevat als 
cultuurgemeenschap die zich verbonden weet door een mystiek solidariteitsgevoel en zich 
verheven voelt boven andere volkeren. 
Voorbeeld : Torens en zuilen na de dood van Bismarck -7 niet door overheid gepropageerd, 
spontane particuliere inzamelingen, grote populariteit. De eenvoudige vorm van deze zuilen 
ziet Nipperdey als hun wezenlijk kenmerk, .en kenmerkt de behoefte aan depersonalisering. 
Richt zich niet tot de individuele toeschouwer, maar is bedoeld als middelpunt van publieke 
manifestaties. 
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Typologie van monumenten Bijlage II: Typologie van gebouwfunctie 

Bijlage 11: Typologie van gebouwfuncties 

Bouwbesluit 2003 

Bron: http://www.sbr.nlldefault.aspx?ctid=2325 

In artikel 1.1 lid 1 van Bouwbesluit 2003 is 'gebruiksfunctie' als volgt gedefinieerd: 
Gebrufksfunctie = de gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, 
die dezelfde gebrufksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. 

Kenmerkend voor Bouwbesluit 2003 is de indeling volgens twaalfhoofdgebruiksfuncties. 
Deze staan in de tabel en zijn in Bouwbesluit 2003 steeds onder hun eigen nummer in elke 
aansturingstabel terug te vinden. 

De aansturingstabellen vormen het hart van de inhoudelijke paragrafen en afdelingen van de 
hoofdstukken 2 t/m 5 van Bouwbesluit 2003. Zo'n aansturingstabel wijst de voorschriften van 
het beoordelingsaspeet aan, die voor de verschillende gebruiksfuncties van toepassing zijn. 

De twaalf hoofdgebruiksfunc_t_ie'-s _____________ _ 
!1 f:~onfunctie __ _ -. __ Geb~iksfunctie voor het wonen 
2 [BIJeenkomst- 'Gebruiksfunctie voor het samenko~en van mensen voo; kunst, cultuur, godsdienst, 

I l
ifunctie communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor gebruik ter plaatse 

en het aanschouwen van sport 
8 lcelfunctie --;!Gr--e-b~k~fu~e voor d~-a_,_n_g_v-er_b_li-jf_v_an_m_e_n_se_n_===========~-------l 
l'l ~oer~~~~~ds- IGebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling 

15 hndustrie- !1Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig be-werken of opslaan van materialen en 
j !functie goederen, of voor agrarische doeleinden --.----
6 Kantoor- I1Gebruiksfunctie voor administratie 
I )functie l 
7 )Logiesfunctie IGebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen l 
1

8 b nde:Wijs- Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs ' 
. !funche 
9 jsportfunctie Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport 
lOlwinkelfunctie b ebruiksfunctie voor het verhandelen van: mat~-n-.a-le_n_, -go-ed- er_e_n_o_f_d-ie-n-st_e_n------l 

111 iüverige Niet in 1 t/m 10 benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van 
!oebruiksfunctie jmensen een ondergeschikte rol speelt 

12 ouwwerk geen \Elk bouwwerk, niet zijnde een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
1 !gebouw zijnde ~edeeltelijk met wanden omsloten ruimte ···------' 
Tabel. Hoofdgebruiksfuncties. 

Bouwbesluit 2003 noemt per hoofdgebruiksfunctie op diverse plaatsen zogeheten 
subgebruiksfuncties. Een subgebruiksfunctie heeft alleen betrekking op het aspect waaronder 
hij is genoemd. In totaal worden in de aansturingstabellen 69 subgebruiksfuncties 
onderscheiden. 

Als in een aansturingstabel een hoofdgebruiksfunctie is onderverdeeld in subgebruiksfuncties, 
dan heet de laatste subgebruiksfunctie doorgaans 'andere gebruiksfunctie'. Dit is dan een 'rest'
gebruiksfunctie, die niet tot de andere genoemde subgebruiksfuncties van de desbetreffende 
hoofdgebruiksfunctie behoort. De voorbeelden gaan hier dieper op in. 
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Typologie van monumenten Bijlage II: Typologie van gebouwfunctie 

! 

Herbestemmingsmogelijkheden van grote monumenten 

Herbestemmingsmogelijkheden van grote monumenten 

bibliotheek 

leeszaal 

woningen 

kerktorens voor antennes 

restaurant · · 

grand café 

lunchroom · 

centrum voor ouderen 

culta.iteel .centrum 

scho4wburg_ 

feestelijke bijeenkomsten 

moskee :· ·. 

sociëteit 

archief 

warenhuis 

supermarkt 

Qosterse bazaar 

· discotheek 

jongerencentrum 

woni~g 

-politiebureau 

expositieruimte 

vergadercentrum 

studentenhuisvesting 

advocatenkantoor 

notariaat 

as i el zoekerscentrum 

Fabrieksgebouwen: I Gasthuizen/Ziekenhuizen: 

atelier 

museum 

huisvesting 

be~rijfsverzamelgebouw 

muziekruimte 

kantoren 

bibliotheek 

theater 

· concertzaal 

expositieruimte 

cultu.reel centrum · 

design-centrum 
~ 

studentenhuisvesting 

woningbouw 

kantoren 

studio 

gerechtsgebouw 

Scholen: 

cultur~el centrum 

kinde! opvang 

as i elzoekerscen tru m 

Postkantoren: 

gemeentehuis winkels 

multifunctioneel centrum kantoren 

[ wooneenheden · 

ço_nferer:ttie:~oord· -

· w'?on:-werk9e·m~enschap museum -

as!elz_oekérscen_trum expositieru,imte 
museum 

raadhuis Raadhuizen: 

multifunctioneel gebouw advoc;atenkantoor · 

galerie architectenbureau 

. -
woon-werkgemeenschap _ 

asielzoekerscentrum 

Afbeelding 1: Overzicht vanfunctiemogelijkheden van grote monumenten. 

Uit: Nelissen NJ.M., Srnits J., Bogie M.J.S., Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging!, 
's-Hertogenbosch, Stichting Pandenbank Noord-Brabant, 1999 
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Typologie van monumenten Bijlage II: Typologie van gebouwfunctie 

Onderverdeling gebouwfuncties volgens de gemeente Delft 

Bron: http://www.monument.delft.nl/, Deljise Monumenten Digitaal, Dienst Stadsontwikkeling Delft 

Bestuurfunctie. rechtfunctie, overheidsgebouwfunctie: 
Bestuursgebouw en onderdelen: bestuursgebouw, gemeenlandshuis, gemeentehuis, gemeentelijk 
bestuursgebouw, prinsenhof, stadskantoor 
Gerechtsgebouw: gerechtsgebouw 
Overheidsgebouw: brandweergebouw, brandweerkazerne, gemeentelijke dienst, politiebureau 

Boerderij functie. molenfunctie, bedrij ffunctie: 
Boerderij: arbeiderswoning, voorhuis 
Industrie: Bedrijfsruimte, buskruitfabriek, fabrieksgebouw, verffabriek, werkplaats, zuivelfabriek 
Industrie- en poldermolen als energiebron: korenmolen, molen 
Nijverheid: bakkerij, garagebedrijf, houtzagerij, smederij 

Cultuurfunctie, gezondheidszorgfunctie, wetenschapfunctie: 
Gezondheidszorg: apotheek, dolhuis, rusthuis, ziekenhuis 
Onderwijs en wetenschap: archiefbewaarplaats, laboratorium, schoolgebouw, universiteitsbibliotheek, 
universiteitsgebouw 
Sociale zorg en liefdadigheid: armenhuis, bejaardentehuis, fundatiehuis, gehandicapteninstituut, hofje, oude 
vrouwenhuis, tehuis, weeshuis 
Welzijn, kunst en cultuur: cultureel centrum, museum, theater 

Handelsfunctie. kantoorfunctie, opslagfunctie. transportfunctie: 
Handel en kantoor: bankgebouw, boterhal, kantoorgebouw, korenbeurs, lakenhal, vleeshal , waaggebouw 
Opslag: garage, kaaspakhuis, magazijn, opslaggebouw, pakhuis, stalhouderij, stalling 
Winkel: melkinrichting, winkel, winkelmagazijn 

Kasteelfunctie. landhuisfunctie, parken: 
Kastelen en bijgebouwen: koetshuis 

Religieuze functie: 
Kapel: kapel 
Kerk en kerkonderdelen: kerk, kerkelijk centrum, synagoge 
Kerkelijke dienstwoning: kosterswoning, pastorie 
Klooster: klooster 

Sportfunctie. recreatiefunctie, horecafunctie. e.d.: 
Horeca: café, café-restaurant, herberg, hotel, logement, restaurant, wijnhuis 
Sport en recreatie: kegelbaan 
Vergadering en vereniging: jeugdsociëteit, studentensociëteit, verenigingsgebouw 

Verdedigingsfunctie. militaire functie: 
Fort, vesting en -onderdelen: poort 
Militair verblijfsgebouw: kazerne 
Militaire opslagplaats: affuitloods 
Omwalling: bank, waltoren 

Voorwerpen op pleinen e.d. 
Weg- en waterbouwwerken: watertoren 

Woningfunctie en woningbouwcomplexfunctie: 
Appartementengebouw: appartementengebouw 
Bedrijfs-, fabriekswoning: brouwerswoning 
Dienstwoning: dienstwoning, onderwijzerswoning 
Onderdeel woningen e.d.: garage 
Werk-woonhuis: atelierwoning, winkelwoning 
Woonhuis: bejaardenwoning, woonhuis 
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Typologie van monumenten 

Bijlage 111: Het inventarisatieformulier 

Deel A: Algemene informatie 

Al: Algemeen 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Provincie: 

Bouwjaar: 

Bouwstijl: 

A2: Gebouwtype 

Ge bouwtype: ... 

Subtype: 

Meer informatie: 

A3: Gebouwfunctie 

Gebouwfunctie(s): .. . 

Eerdere functie(s): .. . 

Meer informatie: 

TU/e, Unit BPS 

Foto: 

Bijlage III: Het inventarisatiefonnulier 
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Typologie van monumenten Bijlage III: Het inventarisatieformulier 

Deel B: Tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen 

B 1: Tijdlijn 

Jaar/periode Gebeurtenis Aanleiding 

B2: Belangrijke periodes 

Restauratieperi ode: 

Periode: 

Architect: 

Aanleiding: 

Ingrepen: 
• 
• 

Aanvullende informatie: 

Restauratieperi ode: 

Periode: 

Architect: 

Aanleiding: 

Ingrepen: 
• 
• 

Aanvullende informatie: 
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Typologie van monumenten Bijlage III: Het inventarisatieformulier 

Deel C: Bouwkundige analyse 

Cl: Ruimtes 

Verdieping: 

Naam/nummer ruimte Ruimtefunctie 

C2: Bouwdelen, constructie en materiaalgebruik 

Bouwdeel: 
Ruimtes: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerkingen: 

Omschrijving: 

Bouwdeel: 
Ruimtes: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerkingen: 

Omschrijving: 

Bouwdeel: 
Ruimtes: 
Constructie: 
Materialen: 
Afwerkingen: 

Omschrijving: 
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Typologie van monumenten Bijlage lil: Het inventarisatieformulier 

Deel D: Bouwfysica 

Probleem: 

Bouwfysisch aspect: 

Locatie: 

Bouwdeel/delen: 

Oplossing: 

Periode: 

Nadere informatie: 

Probleem: 

Bouwfysisch aspect: 

Locatie: 

Bouwdeel/delen: 

Oplossing: 

Periode: 

Nadere informatie: 

Probleem: 

Bouwfysisch aspect: 

Locatie: 

Bouwdeel/delen: 

Oplossing: 

Periode: 

Nadere informatie: 
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Typologie van monumenten Bijlage UI: Het inventarisatieformulier 

Deel E: Installaties 

Type: 

Niveau: 

Locatie: 
Opwekking: Merk: 
Distributie: Merk: 
Afgifte: Merk: 

Doel van deze installatie: 

Instellingen: 

Resultaat/problemen: 

Type: 

Niveau: 

Locatie: 
Opwekking: Merk: 
Distributie: Merk: 
Afgifte: Merk: 

Doel van deze installatie: 

Instellingen: 

Resultaat/problemen: 
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Typologie van monwnenten Bijlage IV: De Trompenburg 

Bijlage IV: De Trompenburg 

Informatie betreffende de laatste restauratieperiode van De Trompenburg 

Opdrachtgever: 
Rijksgebouwendienst 

Architect: 
Hans Vlaardingerbroek Bureau Vlaardingerbroek & Wevers, Utrecht 

Projectleider: 
H. Hegeman, Directie Projecten, Rijksgebouwendienst Haarlem 

Gerelateerde partijen: 
• Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten (voormalig 

RDMZ) 
• Instituut Collectie Nederland 
• TNO 
• Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. 
• Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis v.o.f. 
• Rijksmuseum Amsterdam 

Websites: 
http://www.rgd.nl/Catalogus/objectview/tabularview.html?siteld=220, Kasteel "Landgoed 
huis De Trompenburg", Rijksgebouwendienst 
http:/ /www .rijksmuseum.nl/pers/aanwinsten/trompenburg?lang=nl, Huis Trompenburg in 
bruikleen, Rijksmuseum Amsterdam 
http:/ /www. tg ooi .info/wij demeren/trompenburg.html, Trompenburgh, beschrijving 

Tekeningen van de Trompenburg 
De volgende tekeningen zijn opgenomen achterin deze bijlage: 

Aanzichten: 
• Noordgevel 
• Zuidgevel 
• Oostgevel 
• Westgevel 

Plattegronden: 
• Beletage 
• Onderhuis 
• Kapconstructie Trompzaal 
• Insteelverdieping 

Doorsneden: 
• Langsdoorsnede 
• Dwarsdoorsnede 

(Bron: Architectenbureau Vlaardingerbroek en Wevers, Utrecht) 
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Typologie van monumenten Bijlage IV: De Trompenburg 

Verslag bezoek Trompenburg te 's-Graveland 
Bijeenkomst klimaatwerkgroep en eerste kennismaking met de Trompenburg. 
Datum: 07-03-06 

1) Vergadering over de modellering van de Trompzaal 

Aanwezigen: 
Bouke van Rijnswou 
Gerard Blonk 
Marc Stappers 
Ton Jütte 

-Rijksgebouwendienst 
- Cauberg-Huygen 
-Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu RACM) 
- Instituut Collectie Nederland 

Korte bespreking van de punten uit de vorige vergadering van 24 januari 2006. 

Het gebruik van Trompenburgh in de toekomst: 
Besproken werd, welke verschillende ideeën er waren voor het gebruik, en welke problemen dit met 
zich meebrengt. Wordt het huis vaker opengesteld voor bezoekers als een soort museum? Dit wordt 
geregeld vanuit het Rijksmuseum. Het maximale aantal bezoekers was nu gezet op 16. Misschien 32 in 
de toekomst. 

Binnenklimaat problematiek: 
Er is nu een schema waarin staat hoe vaak en hoe lang de ramen open staan voor ventilatie. 
Twee ruimtes worden extra geventileerd: de keuken (schouw) en de doucheruimte. 
Belangrijke vraag is: wat kan het gebouw aan? Het gebouw dient in evenwicht te zijn. Wat wil je 
extra? 

Metingen: 
Er is over vier perioden gemeten. Door Gerard Blonk van Cauberg-Huygen is een simulatiemodel 
opgesteld. Er hangt ook een sensor in de kelder. Ton Jütte adviseerde om deze te laten hangen tot eind 
mei. Er dient daarnaast ook voor en achter de schilderij gemeten te worden. 

Deze vergadering, 7 maart 2006. 

De volgende onderwerpen worden besproken: 
• Toelichting op de meetresultaten. 
• Ventilatie rapportage. 
• Luchtuitwisseling tussen de Trompzaal en de gang. 

Er is een relatief klein ventilatievoud, er is dus weinig invloed van de wisselingen van het 
buitenklimaat. Dit betekent dat de dichting behoorlijk goed is. Moet de schoorsteen variabel dicht 
gezet worden? Zonder een drukdichting is de invloed van de wind toch beperkt. 
Het ventilatievoud ACH ligt tussen 0,15 en 0,33 per uur voor de gemeten vier periodes. Voor een 
dunne schil hebben we hier te maken met een goede ventilatievoud. Bij kerken ligt de ventilatievoud 
veel hoger. 

Het simulatiemodel: 
• De zon is een belangrijke parameter. 
• Inzicht krijgen over een lange-duur traject. 
• Tracergas over 1 of meer dagen. 

Bezoekers: 
Het bezoekerslogboek De invloed van mensen op het gebouw; er wordt gekeken naar aantal personen 
en de verblijftijd ~ hieruit kan de warmte- en vochtbelasting worden bepaald per uur. 
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Typologie van monumenten Bijlage IV: De Trompenburg 

Het blijkt dat het bezoekersaantal geen effect heeft op de grafieken vanTen RV. 7 simuleren zonder 
de invloed van personen is nu ook verantwoord. 

Invloed op het binnenklimaat van de Trompzaal: 
• Uit de grafieken blijkt, dat de wind buiten weinig invloed heeft op de T en RV etc. binnen, 

maar de zonintensiteit wel. 
• Als er niks aan de zaal gedaan wordt, gaat alles okee. 
• RV achter de schilderijen is 80%. 

De kelder: 
Ten RV in de kelder zijn hoger dan in de rest van de ruimtes. DeRVin de kelder is erg hoog. 

Het rekenmodel : 
• Deze bestaat uit de Trompzaal , de kap+ schilderijen, en de kelder. 
• De invloed van de vochtigheid van de kelder bepalen. 
• Liever een hoge stabiele vochtigheid, dan daling van het vochtgehalte en daarmee een 

verandering van de vochthuishouding. Wat zijn de risico 's? 
• Door de hoge vochtigheid niks doen in de winterperiode. Schimmels ontstaan op de doeken. 

Een nat schilderij . Op 1 bepaalde dag is Tdauw hoger dan T. 

Een goed en duidelijk plan van aanpak is essentieel! 

Invloed materiaal achter schilderijen: 
Er is een verschil tussen de waarden vanTen RVvoor schilderijen die op metselwerk en plaat (hout) 
hangen. Er is dus blijkbaar een bufferende werking van het metselwerk. Bij een plaat als achtergrond 
zijn de verschillen tussen de meetpunten kleiner wat betreft RV. 
Het absolute vochtgehalte in de spouw tussen schilderij en wand is hoger dan buiten en in de zaal. Hoe 
kan dat? 

Met wat voor klimaat hebben we te maken: 
• Zaal: macroklimaat 
• Schilderij : microklimaat 

Trends (stijging of daling TIR V in de tijd) en lokale effecten: 
• Er is een sterke daling van de RV bij zonbestraling 7 doek gaat reageren! 
• Een piek in de RV ten tijde van harde wind: afkoeling? 

Algemene conclusies: 
• Van belang zijn de vochtigheid, zonbestraling en temperatuur. Voor de temperatuur is van 

belang: het verschil tussen de schilderijen, het temperatuurverloop over de schilderijen, de 
temperatuur in de spouw. 

• Er is sprake van een globale trend. 
• Bijzondere gevallen die op momenten overheersend zijn: wind en bezoekers. 

Er moet een variantenstudie gedaan worden met behulp van het simulatiemodel. Daarbij moet gekeken 
worden naar de invloed van zonwering, verwarming, etc. Maar ook wat doet het gebruik van het 
gebouw? 

Het simulatiemodel : 
• Bepaling over het hele jaar. 
• Het is een bouwfysisch draadmodeL 
• Er kwam massa tekort in het model, dit is toegevoegd door een 'blok' hout/hout en steen toe te 

voegen. 
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Typologie van monumenten Bij lage IV: De Trompenburg 

Simulatie Trompzaal: 
• Meer massa geeft een vertragend effect. 
• Een continue ventilatievoud van 0,25/h. 

Er zijn drie varianten gesimuleerd in het model : 
1. met sereens 
2. sereens en verwarming zodat RV = 65% 
3. sereens en infiltratie van 0,05 in plaats van 0,25/h 

Het hele jaar is er een installatie nodig. 

Belasting door personen: 
Uitgangswaarde: 16 personen, gedurende een uur. 

2) Omschrijving van het probleem en de aanpakfoplossing 

Het probleem: 
Conserveren van het gebouw, en de monumentale schilderingen. 
Een comfortprobleem, hoe kan het binnenklimaat verbeterd worden. 
Conservering van de trompzaal en de schilderijen. 

Aanpak: 
Er zijn in elke ruimte geplaatst: 

• een bevochtiger 
• een ontvochtiger 
• een kachel voor verwarming 
• een sensor welke het binnenklimaat (Ten RV) registreert 

Deze moeten zorgen dat de temperatuur en vochtigheid in elke ruimte binnen bepaalde grenzen 
blijven. 

Er wordt met behulp van simulatiemodellen een variantenstudie gedaan naar de verschillende 
mogelijkheden. 

Interviews 
Op 23 november 2006 zijn dhr. Brouwers en dhr. Hegeman (Rgd Haarlem) en dhr. Van 
Rijnswou (Rgd Den Haag) geïnterviewd, met als doel om meer inzicht te krijgen in de 
problematiek en de werkwijze van de laatste restauratieperiode van de Trompenburg. 
Hieronder volgt een samenvatting van deze interviews. 

Interview met dhr. Brouwers 
Directie Advies en Architecten 
Rijksgebouwendienst Haarlem 
Locatie: Kantoor Rijksgebouwendienst te Haarlem 

Uitleg over de Rijksgebouwendienst: 
De rgd bestaat uit verschillende directies. Deze directies hebben verschillende units. 
Zo bestaat er een Directie Beheer. Deze directie zorgt voor het dagelijks onderhoud van de gebouwen 
die de Rgd in beheer heeft. Dit gebeurt in samenwerking met de bewoners of eigenaars/huurders van 
een dergelijk gebouw. Door middel van gesprekken en het verhelpen van klachten worden deze 
gebouwen beheerd. 
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Typologie van monumenten Bijlage IV: De Trompenburg 

Soms komt het voor, dat een gebouw en het beheer daarvan boven het kunnen van de Directie Beheer 
uitstijgt. In dit geval wordt zo'n gebouw/object een project, en worden ook andere Directies 
ingeschakeld. Zo ook bij het gebouw De Trompen burg. 

Randvoorwaarden voor zo'n project worden vervolgens beschreven. Deze bestaan uit de 
projectomschrijving, het budget, en de tijd waarbinnen zo'n project gerealiseerd dient te worden. 

Dhr. Brouwers werkt bij de Directie Advies en Architecten (afgekort A&A). Deze directie staat alle 
andere directies (beheer, vastgoed, etc.) bij. De Directie A&A geeft bouwkundig advies voor speciale 
monumenten. 

Wanneer een monumentaal object (want zo wordt een monumentaal gebouw omschreven, omdat het 
niet alleen om het gebouw zelf gaat maar ook over het interieur, materialisatie, klimaat, etc.) een 
project wordt, zal de Directie A&A het hele traject meelopen. Of, zoals dhr. Brouwers ook wel zegt, 
Directie A&A heeft 'levenslang' bij zo'n project. 

Bij het architectenbureau van de RgdinDen Haag is kennis opgedaan. 

Als adviseur voor de Directie Beheer heeft dhr. Brouwers als taak om de kwaliteit van het gebouw te 
inspecteren. Bij deze inspecties is men tot de ontdekking gekomen dat de kapconstructie in zeer 
slechte staat was. De aansluiting dak, vloer en gevel, dit detail, hier was houtrot aangetroffen in erge 
mate. Zo erg, dat er gevaar voor instorting dreigde, waardoor men vervolgens de noodklok heeft 
geluid. Dit gebouw moet nu gerestaureerd worden! Ook al was afgesproken met de toenmalige 
bewoners, dat zij zoveel mogelijk met rust gelaten zouden worden tijdens het beheer van de 
Trompenburg. 

Een beknopte samenvatting van de laatste eeuw: 
In 1935 wordt de Trompenburg rijkseigendom door een legaat. In dit legaat staat dat het terrein niet 
opgesplitst mag worden, en dat het gebouw bewaard moet blijven. 
In 1953 krijgt de Trompenburg een nieuwe huurder, namelijk de familie Houthoff. 
Vanaf de jaren '50 zijn er een aantal forse verbeteringen en restauraties geweest aan het gebouw. 
Ongeveer tot 1986, daarna is de koepelzaal gerestaureerd. 
Er ontstond een conflict met de familie, want de Rgdwilde namelijk ook het Corps de Logis, het 
woongedeelte van de Trompenburg, aanpakken. De Koepelzaal wilde men gaan klimatiseren, maar 
wanneer dit toegepast zou worden, zou de zolder van het CdL vol komen te staan met installaties. Hier 
was dhr. Houthoff fel tegen. Begrijpelijk, want deze ruimte zou niet meer gebruikt kunnen worden 
voor andere functies, en daarnaast tast het de esthetische en monumentale waarde van de zolder aan. 
Uiteindelijk werd door de Rgd besloten om niks aan het CdL te doen zolang de familie Houthoff er 
woont. 
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 Directie Projecten werd ingeschakeld, met dhr. Hegeman als projectleider. Vervolgens werd het 
programma van eisen geschreven. 

De eerste versie van dit PvE werd als schokkend bevonden. De maatregelen die men wilde treffen 
waren te ingrijpend. Als gevolg werd het PvE bijgeschaafd na commentaar van verschillende partijen. 
Onder andere dhr. Jütte (ICN), dhr. Stappers (RACM, voorrnalig RDMZ) en dhr. Dingemans hebben 
hun bijdrage aan dit commentaar geleverd. 

De restauratiearchitect H. Vlaardingerbroek, van architectenbureau Vlaardingerbroek & Wevers, heeft 
vervolgens de restauratievisie geschreven. Deze ging langzaam over tot het restauratieplan, waarna 
men vervolgens de bestekfase in is gegaan. 
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Typologie van monumenten Bijlage IV: De Trompenburg 

Dit bestek was klaar, maar er was een 'ongeluk' gebeurd: er zou een behoorlijk grote installatie in de 
zolderruimte van het CdL komen. Hier was dhr. E. Nusselder fel tegen. Uiteindelijk is dit plan 
afgeblazen. 

Hier heeft men wel iets belangrijks geleerd: bij het opstellen van het PvE is het belangrijk dat men zich 
realiseert wat voor gevolgen diverse klimaateisen kunnen hebben! 

Men moest dus uiteindelijk weer van voren af aan beginnen, en ditmaal is langs een andere weg te 
werk gegaan: het idee was om het huis te laten overleven in de tijd- men ging dus niet meer uit van de 
bewoner en zijn/haar eisen. Hoofddoel was nu om het huis in stand te houden. 

Nieuwe plannen werden gemaakt: 
Het benedenhuis van het CdL werd als permanent woongedeelte beschouwd, hier werd 
uitgegaan van Bouwbesluit-achtige condities; 
De Béletage (het bovenhuis van het CdL) krijgt aparte condities. Hier kan in de zomer wel 
gewoond worden, maar in de winter niet. Deze maatregel is genomen, omdat men alles wilde 
doen om vocht- en condensproblemen te voorkomen, dus de temperatuur laag houden. Dit 
compromis is uiteindelijk gesloten tussen Rgd en bewoner. 
De Trompzaal zal apart behandeld worden. Hier komt geen installatie. De Trompzaal kan 
alleen in de zomer gebruikt worden. 

Verder werd naar de brandgevaarlijke situaties gekeken. De kachels werden nog met petroleum 
gestookt. Bijvoorbeeld in ruimte 06 op de béletage werd de kachel gevuld uit een tank die er naast 
stond. Dit zijn gevaarlijke situaties. 
Dit beeld wilde men bevriezen. Vlaardingerbroek heeft nieuwe kachels ontworpen, die zo uit het oude 
interieur lijken te zijn gehaald. Deze kachels zijn een stuk veiliger, omdat ze watergevoed worden, en 
ook van beneden uit, waardoor lekkageproblemen tot een minimum kunnen worden beperkt. 

Beschouwing van de verwarming: 
In het plafond/de vloer zijn stenen verwerkt. Deze dienen als thermische massa. Ruimte 019 op de 
benedenverdieping wordt gebruikt voor warmtediffusie naar boven. 
De keuken werd verwarmd door een A TAG-fornuis. 

Het echtpaar Houthoffheeft een zoon. Toen het echtpaar was overleden, was zoon Houthoff 
bewoner/huurder van de Trompenburg. Hij had wel de nodige wensen en eisen, waardoor alles 
moeizaam verliep. Hij hield totaal geen rekening met de cultuurhistorische en monumentale waarde, of 
klimaattechnische eisen ter behoud van o.a. de cultuurhistorische schilderingen. 
Hij wilde graag ruimte 06 en 07 opwarmen in de winter. Uiteindelijk is in overleg gekozen voor 
toepassing van convectorkachels. 

Een ander probleem waren de conditieverschillen tussen de naast elkaar gelegen ruimtes 05 en 07. 
Tussen deze ruimtes is een gave deur gevonden, die zo gaaf is gebleven omdat deze weg was gewerkt 
achter timmerwerk. Maar de conditieverschillen tussen de ruimtes doet de blootlegging deze deur 
weinig goeds. Er ontstaan namelijk thermische en hygrische spanningen over deze deur, waardoor 
kromtrekking het gevolg kan zijn. Men heeft nu als idee op de deur te beschermen d.m.v. een 
glasplaat. 
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Interview met dhr. Hegeman 
Directie Projecten 
Rijksgebouwendienst Haarlem 
Locatie: Kantoor Rijksgebouwendienst te Haarlem 

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. 

De zoon van de familie Houthoffis uitgekocht. Door scheefgegroeide verhoudingen was de 
samenwerking tussen hem en de Rgdzeer moeizaam geworden. Met het vertrek van dhr. Houthoffjr. 
was de Rgd wel blij. 

De begane grond van de Trompenburg was goed bewoonbaar tot 20 graden C. 

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 een geheel vormen, bestond dit spanningsveld. 

Eisen schilderingen en eisen gebouw hebben geleid tot de eis dat het op de Béletage maximaal 12 °C 
mag zijn. Één kamer mag naar 18 graden C. 

' Big Brather is watching you!' -7 Het binnenklimaat wordt gemonitord, elke verandering wordt 
geregistreerd en zo nodig wordt er ingegrepen. 

Uitleg over het restauratieprogramma en de fasering van het project: 

• Initiatieffase 
• Definitiefase -hierin wordt het projectplan opgesteld 
• Restauratiebeleid (=SO)- het is een project geworden (het project is gedefinieerd) 
• Restauratievisie (=VO) - uitwerkingsplan 
• Restauratieplan (=DO) -
• Bestekfase- reaiisatieplan, bestaande uit bestek en tekeningen = omschrijving en 

ontwerptekeningen 
• Uitvoering of realisatie 
• Oplevering -7 gereed -7 ingebruikname 
• Nazorg- 1 jaar nazorg om de klant tevreden te krijgen. Deze nazorg is vastgelegd in het 

Nazorgplan . 

Bij elk plan hoort ook een contract waarin de GOTIK-elementen (Geld, Organisatie, Tijd/planning, 
Informatie, Kwaliteit) worden vastgelegd. 

Het bestek wordt opgestuurd. De aanbesteding is de prijs die een aannemer rekent voor het bestek, dus 
de realisatie van het project volgens die aannemer. 

Een project bestaat dus uit verschillende fasen. Elk faseresultaat wordt naar de toetscommissie 
gestuurd. 

Crash in het project rond kerst 2004! 
De cascorestauratie was aanbestedingsgereed, maar de plannen voor de aanpak van het binnenklimaat 
werden afgekeurd. 

Crash als gevolg van de ervaringen met Paleis Huis ten Bosch: 
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De Oranjezaal in het Huis ten Bosch is de 'Sixtijnse kapel van Nederland'. Hier was wateroverlast. Als 
gevolg van watervoerende leidingen in de dakkapel was lekkage ontstaan. Ook in het plan voor de 
Trompenburg waren watervoerende leidingen toegepast. Hier was men dus fel op tegen. 

Het plan voor het casco is doorgegaan, maar het plan voor het interieur en het binnenklimaat was dus 
stilgelegd. Hiervoor is een herziend ontwerp gemaakt in 2005. Projectplan. 

Interview met dhr. Van Rijnswou 
Directie Advies en Architecten/Ingenieurs 
Rijksgebouwendienst Den Haag 
Locatie: Kantoor Rijksgebouwendienst in Den Haag 

Dhr. Van Rijnswou is bouwfysicus bij de Rgd, en is eind 2003 bij het project betrokken geraakt, als 
hoofd van de klimaatwerkgroep. 

Er was een conflict tussen Hegeman en Jütte, dit ging met name over de TrompzaaL 
Het bestek was al af -7 toch bouwfysisch advies nodig. 
Rapport uit 2004 van Jaap de Jonge (Rgd): dit gaat met name over het Corps de Logis, waarbij de 
benedenverdieping een woonfunctie zou krijgen, en boven streng geconserveerd zou worden met 
incidenteel bewoning van enkele ruimten in de zomer. 

Als gevolg van Jütte is Van Rijnswou uiteindelijk ingeschakeld. 

In 2001/2002 is TNO ingeschakeld. Over het werk van TNO was men niet tevreden, wat gemeten was 
en wat men gemeten wilde hebben kwam niet overeen. Dit komt waarschijnlijk doordat de opdracht 
die aan TNO gegeven was niet overeen kwam met wat men uiteindelijk wenste. Vervolgens is besloten 
niet met TNO verder te gaan. 

Bouke van Rijnswou is er toen bij gehaald op advies van Ton Jütte, om de Trompzaal te bekijken, 
omdat er dingen waren die niet goed zouden gaan. De conclusie die Bouke trok, was dat er een hoop is 
gebeurd, maar dat mensen langs elkaar heen werken. 

Naar aanleiding van stukken die Bouke heeft ontvangen over het project tot dan toe, is geprobeerd om 
mensen om de tafel te krijgen. Dus RDMZ (Marc Stappers) en ICN (Ton Jütte). Jütte kijkt vanuit de 
'kunst' naar het project, Stappers kijkt meer vanuit het gebouw naar het project. 
Er waren belangen voor interieur (kunst) én gebouw. Wat dat betreft is dit een uniek project, omdat 
kunst en het gebouw in elkaar verweven zijn, het is één geheel. 

Om deze belangenstrijd in goede banen te leiden, kreeg Bouke de taken: 
• De Rgdmoet kijken dat het niet teveel kost; 
• De ene klant (ICN) moet tevreden zijn vanwege de kunst; 
• De andere klant (RDMZ) moet tevreden zijn vanwege het gebouw. 

Maar eerst moet er gekeken worden naar: 
• Hoe reageert het gebouw (en kijk daarbij ook naar de afgelopen 300 jaar); 
• Welke condities zijn er nu, wat is er gebeurd, een model hiervan bouwen en verschillende 

parameters bekijken. 

Onderzoek van Bouke: 
Zeg eerst wat er onderzocht moet worden -7 Bouke stelt PvE op. 
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De installatieadviseur (HORI) wist niet waar hij mee bezig was. Hij had geen inzicht in het geheel. 
Alleen bezig met installaties en berekeningen, zonder naar het gebouw en zijn monumentale en 
culturele waarde te kijken. 

Tot op heden is alleen het onderzoek naar de Trompzaal opgeleverd, maar is er verder nog niks 
gebeurd aan deze zaal. 

Het PvE probeerde men scherp te krijgen door meetpunten e.d. aan te geven in de TrompzaaL 

Aanpak van het onderzoek met Cauberg-Huygen: 
• Eenjaar lang achter elkaar meten; 
• Uit elk representatief kwartaal werd een representatieve periode van 4 weken gehaald die 

representatief is voor die periode; 
• Vervolgens werd er een model gemaakt waarin de meetresultaten werden benaderd door 

simulaties, om zo het model te valideren. 

De RV dient men hoog te houden om uitdroging en krimp tegen te gaan. 
Wanneer de buitentemperatuur daalt dient de binnentemperatuur aangepast te worden, dus lager. 
Hydrostatisch regelen. 
Te hoge vochtigheid bij de doeken -7 schinunel. 
Door de temperatuur iets omhoog te brengen en geen directe zonnestraling op de doeken toe te laten 
probeerde men onder de grens van RV = 70% te blijven. 

De Rgdzocht dus een nieuwe huurder, toen de zoon van Houthoffuit het huis was getrokken. De 
overheid heeft de taak deze gebouwen te behouden en te onderhouden. 
Het Rijksmuseum had wel interesse. Ook voor sponsors van het Rijksmuseum is dit interessant. En 
sponsors betekent geld! 

De discussie bestaat wat wel en niet toegestaan is, bijvoorbeeld dineren. De ramen mogen niet zomaar 
opengezet worden! 

Eerst kijken of het mogelijk is bij een beperkt gebruik van de ruimte, daarna kan men altijd nog kijken 
of er mogelijkheden zijn voor een wat ruimer gebruik. 

Als oplossing voor de Trompzaal is een verwarming boven in de zaal bedacht, welke de zaal iets zou 
kunnen opwarmen. 

Geld is vaak een probleem bij het realiseren van plannen! 

Dit project is vanuit technisch oogpunt zeer leerzaam, evenals het proces. 
Het is een heel unieke opgave. 
Er is voor deze moeilijke situatie toch een beperkte oplossing gevonden, bijvoorbeeld het beperkt 
gebruik maken van het gebouw. 

Waarschijnlijk zal men ook permanent gaan meten in de spouw, dit zal gemonitord worden. 

Onder bepaalde voorwaarden heb je een aantal oplossingen waar alle partijen achter staan! 

De Trompenburg is een niet van tevoren gepland pilotproject. 

Van heel veel kanten bemoeien mensen zich ermee, omdat het toch een topmonument is. Qua geld 
uitte zich dit ook in de personeelskosten, alle adviseurs etc. die hun inbreng hebben gehad. 

Ook waren er niet altijd de juiste partijen bij vanafhet begin, bijvoorbeeld de installatieadviseur. 
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Bijlage V: Handleiding gebruik database 

Wanneer de database wordt opgestart verschijnt het volgende scherm: 

ë:ê' Opstar en at;ibase : ormu Ier ~ 
- =-~ - ---

Welkom bij de Monumentale Gebouwen Database. 
In deze database zijn vele monumentale gebouwen 

uit Nederland opgenomen. De meesten van hen zijn 
onderwerp geweestvan een groot renovatie- of 

restauratieproject De informatie uit deze projecten is 
verzameld en ondergebracht in deze database, zodat 

deze kennis niet verloren zal gaan, en bovendien 
waardevolle informatie kan verschaffen voor 

vergelijkbare projecten. 

~ 
~ 

Deze deltabase is ontwikkeld door B.Beerens in opdracht ven de Technische 
Universiteit Eindhoven. Fecunett Bouwkunde, Untt Building Physics and Systems, 

Competentiegebied Bouwfysica ven Monumenten . 
2006-2007 

Afbeelding 2: Het opstartscherm van de database. 

Door op de knop 'OK' te klikken, wordt het hoofdmenu geopend: 

H' o mtm 11 e w . ormuher 1.!:.1 ~ 
-------------------

TU/e 

Welkon1 gebruiker! 
U w~t: 

0 Zoeken naar informatie 

©] Gegevens toevoegen of wijzigen 

0 Overzicht van monumentale gebouwen 

Copyriçjlt Technische Universiteit Endloven 2006 - 2007 

Afbeelding 3: Het hoofdmenu. 

In dit hoofdmenu heeft de gebruiker verschillende mogelijkheden: 
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Zoeken naar: 

Zoek 

Bouwfysica van 
Monumenten: 
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• Men kan zoeken naar de benodigde informatie door 'Zoeken naar informatie' te 
selecteren, of door een trefwoord rechtsboven onder 'Zoeken naar' in te voeren; 

• Gegevens over monumentale gebouwen kunnen worden toegevoegd bij 'Gegevens 
toevoegen of wijzigen'. Om toegang tot dit gedeelte van de database te krijgen is een 
gebruikersnaam en wachtwoord vereist; 

• Door 'Overzicht van monumentale gebouwen' te selecteren, verschijnt een lijst met de 
ondergebrachte monumentale gebouwen in de database; 

• De knop aan de rechterkant verwijst de gebruiker door naar de website 'Bouwfysica 
van monumenten' [http://www.monumenten.bwk.tue.nl]. 

Invoeren van informatie in de database 
Zoals in hoofdstuk 3 van het verslag is besproken, geschiedt de invoer van de informatie in de 
tabellen via daarvoor opgestelde formulieren . Hiertoe is een formulier met tabbladen 
opgesteld, waarbij stap voor stap gegevens ingevoerd kunnen worden. In deze paragraaf wordt 
de invoer van de gegevens van de Trompenburgh besproken. 

Het invulformulier openen 
Om bij het formulier voor het invoeren van de gegevens te komen, dient in het hoofdmenu 
'Gegevens toevoegen of wijzigen' gekozen te worden. Alleen de beheerder van de database 
heeft toegang tot dit gedeelte, en zal zich dan ook moeten legitimeren middels een 
wachtwoord. Vervolgens kan men kiezen of men een nieuw monumentaal gebouw wil 
toevoegen, of de gegevens van een al opgeslagen monumentaal gebouw wil bijwerken. Zoals 
bovenaan het scherm te zien is, heeft elk monumentaal gebouw een uniek ID-nummer. Voor 
het invoeren van de Trompenburgh wordt op de button 'Nieuw gebouw toevoegen' geklikt, 
welke zich rechtsboven in het scherm bevindt. Het volgende scherm verschijnt: 

Jir.nnr!lll'lllll• . 
.. - i: ··';;'~J , . . 

- -
ProjeeliD (AutoNummering) "' 

0 ~8 0 I~ NMm l Ploteel 

Algemene informatie ~~ Bouwtechniek Bouwfysica lmtalalies 

Albeeldr,g 

A dies 

I Plaats r . 
Provincie Ç1 

Bou...;aar 
~ - -· ji 

Omschrijving 

I 
I -

Boumtij 1" 1 
Functie 1 I "' Ft.R'lctie2 r ;v 

Fun.clieJ V 

Eerdere fun.clif ~ 

Tweget>oo.roH V 

Mees inlo 

I 

Afbeelding 4: Een nieuw monumentaal gebouw toevoegen. 
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Een set van lege tabbladen verschijnt. Deze tabbladen zijn ook aan elkaar gelinkt. Het 
invoeren van informatie in de eerste tabbladen zorgt ervoor dat de volgende tabbladen ook 
kunnen putten uit deze informatie middels zogenaamde 'pull-down' menu's. Verderop in deze 
casus wordt dit gedemonstreerd. 

Het invoeren van algemene gegevens 
De eerste invoer die nodig is, is de naam van het gebouw. Wanneer de naam wordt getypt in 
het daarvoor bedoelde veld bovenaan het scherm, krijgt deze set van gegevens over De 
Trompenburg automatisch een uniek ID-nummer. Hiermee kan De Trompenburg straks 
gemakkelijk worden teruggevonden in de database. 
Men kan het beste met het eerste tabblad beginnen voor de invoer van gegevens. Door op het 
tabblad 'algemene informatie' te klikken komt dit tabblad bovenop te liggen (wanneer deze 
niet al is geopend). Dit tabblad bestaat uit een aantallege invoervelden. 

In dit onderdeel van de database worden de algemene gegevens van De Trompenburg 
ondergebracht. Deze gegevens presenteren straks het gebouw in het kort aan de gebruiker van 
de database, ze geven in een oogopslag een beeld van het gebouw. De gebruiker kan mede op 
basis van deze gegevens beslissen om zich verder in het gebouw te verdiepen, of om een 
nieuwe zoekopdracht uit te voeren. 

Door het invullen van de invoervelden worden de tabel Monumentaal _gebouw, Gebouwtype 
en Gebouwfunctie gevuld met de volgende gegevens: 

Naam: 

Adres: 
Plaats: 
Provincie: 

Bouwperiode: 

Bouwstijl: 

De Trompenburg 

Zuidereinde 43 
's-Graveland 
Noord-Holland 

1675 -1684 

Classicisme 

Omschrijving van het gebouw 

Gebouwtype: 

Gebouwfunctie(s): 
Eerdere functies: 

Meer informatie: 

Woonhuis 

Woonfunctie, bijeenkomstfunctie en expositiefunctie 
W confunctie 

http:/ /www. trompenburgh.nl 

De gegevens over Adres, Plaats, Bouwperiode, Omschrijving en Meer informatie worden 
handmatig ingevoerd. De Provincie, Bouwstijl, Gebouwtype, Gebouwfunctie(s) en Eerdere 
functie(s) worden middels een pull-down menu ingevoerd. Foto's worden toegevoegd door 
onder de tekst 'afbeeldingen' te klikken met de rechtermuisknop, en vervolgens 'object 
toevoegen' te kiezen. Foto's van het gebouw kunnen bijvoorbeeld foto's zijn van de 
buitenzijde van de Trompenburgh, het interieur, etc. Door op de knop 'Tijdlijn' te klikken, 
kan de tijdlijn worden ingevoerd volgens de structuur van het inventarisatieformulier. 
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ProjeeliD 

Naam 

1 

ITrompenburg 

Algemene inlormatie Ruimlen Bouwtechniek Bouwly~ lnst~aties 

Albeei<Mç 

Adles 

Plaats j's-Graveland 

Provincie :IN:-oo-::rd:;:-H;:;:ol::;;land:::::;:=:=:==;:( v~J 
Bouwjaar j1675 · 1684 I 
0 msc:hrijving 17 e eeuws woorlluis van Tromp. 

Bouwstij IOaWcisme Jvl 
functie 1 'woon/unctie 

F0$1ctie 2 --=1 
Fl.r1Ctie 3 

woonhrnctie 
kerkl0$1clie 
kantoOifunctie Eerdere lunet' 
gezordleidslunctie 

Type gebouw winkell.nctie 

Meer info celunctie ç-horecafunctie 

I Ti~~ I 

Afbeelding 5: Invoeren van het tabblad 'Algemene informatie '. 

Het invoeren van de ruimtes 

V 

Wanneer op de tab 'ruimtes ' wordt geklikt, opent dit formulier zich. In dit formulier worden 
de ruimtes van de Trompenburg ingevoerd. 

êi\il o l ~r o aal per pro eet - _ 
- - -- -- - -- -------- - ---

1 ProjeeliD 

Naam Trompenburg __j 

Algemene informatie Ruinten l Bouwtechniek Bouwfysica 

l S ublormulier Ruimten 1 

.l 

Ruimte_ld 

Naam_ ruimte Trompzaal 
::::::::::::::;:::===;:::::; 

Functie_ruimle museuniunctie 

Omschrijving ruimte 

0 e Trompzaal ol koepelzaal diende 
als ontvangstzaal van Tromp. 
Deze zaal is als een alzonder~k 
orderdeel van het huis beschouwd 
·met een eigen klimaat beheer. 

Afbeelding 

Inslalaties 

Afbeelding 6: Invoeren van het tabblad 'ruimtes'. 
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Van elke ruimte wordt de naam en de functie ingevoerd. Deze worden uit het ingevulde 
inventarisatieformulier gehaald. Daarnaast wordt er ook per ruimte een omschrijving gegeven. 
Bij het invoeren van dit formulier wordt aan elke ruimte automatisch een ID-nummer 
gegeven. Door het invoeren van ruimtes wordt de tabel Ruimtes gevuld. De informatie die zo 
in deze tabel wordt verzameld wordt toegepast bij de formulieren 'Bouwtechniek', 
'Bouwfysica' en 'Installaties'. Hieronder is dit gei11ustreerd. 

Invoeren van bouwdelen, constructies en materialen 
Na de ruimten worden de bouwdelen, hun constructie en de toegepaste materialen ingevoerd. 
De opbouw van dit formulier is gelijk aan het inventarisatieforrnulier. Eerst wordt het 
bouwdeel geselecteerd. Vervolgens wordt geselecteerd uit wat voor constructie dit bouwdeel 
bestaat en van welk materiaal deze constructie is. Tenslotte worden de ruimtes geselecteerd 
waar dit bouwdeel voorkomt, en wordt een illustratie in de vorm van een tekening of foto 
toegevoegd. Aan de onderzijde van dit formulier kan middels de navigatieknoppen een lege 
pagina voor een volgend bouwdeel worden geopend. 

11'1 orrn lier otdal pe ptojl!c1 .:.. ' x 
-- -- ---- ---- --~~ 

ProjeeliD 1 "- I 

Naam Trompenburg ! 0 ~0 G ~ I I -

Algemene irlormalie Ruimten Bouwtechniek I Bouwfysica 
--
lnsl.ties 

I 
I 

~ Bouwdeel Gevel H I I 
1 Constructie St~· en regelwerk [vl 

"' 

I 
Materiaal Hout [gr_"J i" 
Ruimte 1 IÎ5 V 

'Ruimte 2 0.7 ";;1 

Ruimte 3 I " 
I ~ Ruimte 4 V 

I 
Record: [BJ ~I~ v"n 9 I I ~ ~. ~ 

J 
-, 
V 

Afbeelding 7: Invoeren van de bouwdelen, constructies en constructiematerialen. 

Invoeren van bouwfysische aspecten 
De bouwfysische gegevens worden zoals in onderstaande afbeelding ingevoerd. Bij het 
invullen van een leeg bouwfysica-formulier krijgt elke combinatie van probleem en oplossing 
automatisch een ID-nummer. Vervolgens worden de gegevens over bouwfysisch aspect, 
bouwdeel, probleem en verbetering geselecteerd in de pull-down menu's. Door op de pijlen te 
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klikken naast deze invoervelden, kan meer gedetailleerde informatie over het betreffende veld 
worden ingevoerd. In onderstaand voorbeeld kan een meer gedetailleerde beschrijving over de 
vochtschade of het verlagen van de relatieve vochtigheid wenselijk zijn. Aan de onderzijde 
van dit formulier kan middels de navigatieknoppen weer een lege pagina worden geopend, 
waarmee de volgende problemen en verbeteringen ingevoerd worden. 

_ ormullcr tofaal per projt'cl .:.... ~ ~ 
- -------------- ---------------· 

ProjeeliD 1 10 ~0 G r I 
NMm rTrompenburg I I Nieuw 

piOjeel 

~ 

Algemene informatie Ruinten ~ Bouwtech..Oek j Bouwfysic~ ~ lnsta~ies 

IA I 
- ' 

Bouwfysic~ID [a I 
Bouwfysisch ~speet 1Vocht H~ 
Bouwdeel 1Gebouw [vj~ 

BF Probleem 
·c-

iv f~ jVochtsch&le I 

BF Verbetering 'VerlagenRV '3 m 
;; 

8F Omschrijving Door de rel.;ieve vochtigleid in de.te kirMti$eren ruinten in hel stookseizoen ..... . 
te ver~n tot 35 I 40% (in plaats van 45%) ~al de d~ruk en d&!!rmee het 
:risico op vocht schede.) 

. 
[~ 

V 

rlimte1 I lv ' ruinte3 l [vl 

ruimle2 I [" 1 ruimle4 I ·~ 

0 ~0 G -
lv 

Afbeelding 8: Invoeren van de bouwfysische aspecten. 

Invoeren van installaties 
Het invoeren van de installatiegegevens is geïllustreerd aan de hand van onderstaande 
afbeelding. Wanneer men een nieuwe installatie invult, krijgt deze automatisch een ID
numrner toegewezen. Vervolgens wordt het type installatiesysteem gekozen uit een pulldown
menu. Hetzelfde geldt voor de opwekking-, distributie- en afgiftesystemen. Tenslotte wordt de 
ruimte waarin deze installatie zich bevindt geselecteerd. Wanneer men op één van de pijlen 
naast installatiesysteem, opwekking-, distributie- of afgiftesysteem klikt, kan men meer 
specifieke informatie invoeren, zoals capaciteit, merk, instellingen e.d. Aan de onderzijde van 
dit formulier kan middels de navigatieknoppen (niet zichtbaar op de afbeelding) een lege 
pagina voor een volgend installatiesysteem worden geopend. 

TU/e, Unit BPS 28 



Typologie van monumenten Bijlage V: Handleiding gebruik database 

ProjecUO 

Naam 

1 

jTrompenburg 

I Alçemene infOfmatie Ruimten Bouwtechniek Bouwfysica J Installaties 

I 
lnstaNatield 

NaM~ installatie jVerwa~ie 

lnst~~esysteen VeM~ming (i! ~ 
Opwel<l<ingssyslt ketel [vl ~ 
Oistributiesysteer W erJeiding !Vl l~ 

Algiftesl.bsysteer radiatOf [ vl l .. ] 
Naam rurnte 0.7 (v 

Afbeelding 9: Invoeren van de installatiesystemen. 

Opvragen van informatie 

Wanneer de gegevens over een monumentaal gebouw eenmaal zijn ingevoerd, zijn ze op 
verschillende manieren weer opvraagbaar. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe dit in z'n 
werk gaat. 

Wanneer de gebruiker de optie 'Zoeken naar informatie' kiest, verschijnt het scherm zoals 
weergegeven op afbeelding 10. Via dit scherm kan worden gezocht naar informatie via één of 
meerdere zoektermen. 

Voorbeelden 
Wanneer men op zoek is naar informatie over één bepaald monumentaal gebouw, in dit geval 
de Trompenburg, kiest men uit het pull-down menu bij 'Monument' naar de optie 
'Trompenburg'. Wanneer op 'OK' wordt geklikt, verschijnt er een overzicht met algemene 
gegevens over de Trompenburg. Via de knoppen onderaan dit scherm kan men de tijdlijn met 
belangrijke gebeurtenissen raadplegen, en dieper ingaan op de bouwfysische, bouwtechnische 
en installatietechnische eigenschappen. Ook kan men een rapport van de Trompenburg laten 
afdrukken. In dit rapport staat de informatie over de Trompenburg overzichtelijk 
onderverdeeld, volgens dezelfde structuur als het inventarisatieformulier. Zie afbeelding 11. 

Ook is een combinatie van zoektermen mogelijk . Wanneer men op zoek is naar een 
bouwfysische verbetering (bijvoorbeeld na-isolatie) aan de gevel van de Trompenburg, zoekt 
men op de kenmerken 'Monument' (Trompenburg), 'Bouwdeel' (Gevel) en 'Bouwfysische 
verbetering' (Na-isolatie). Zie afbeelding 12. 

TU/e, Unit BPS 29 



Typologie van monumenten Bijlage V: Handleiding gebruik database 

~ p oe ormulier monument gebouw runetie : Formulier ~ ..:;;;;:J ~ 
----- - --- -------- --------

Zoeken naar: 

-Monument ._IT_ro_mp.:....e_n_bu_r...::o _ ____.Ë] 

-Gebouwtype en/ of gebouwfunctie 

Subformulier Bouwdelen 

I Boowd"" j~G_ev_e_l ______ l._v_.] 

-Bouwfysica: 

., Bouwfysisch_aspect .._I'W_ar_m_t_e _____ ___,l ... ~.... I Zoek] 

Bouwfysische verbeteringen v 
"-------~ 

· Installaties 

Installatiesysteem zoeken r::a 

[ Hoofdmenu ] 

~ Trompenburg 
ProjectiD 0 
Adres Zl.iderei'lde43 

Plaots 'Nlraveland 

p,.,.,...,., N 001d-Holllnd 

e.,.,..,;..r 1675 · 1684 

Bouwst' Ciossicisme 

Flrdie woorlti'\Ciie 
T __ gebotN woom..;, 

Mee~ ~o www tfompeobtlohnl 

Omsc/vijvng_ 11 7e oewo• wooo.:U. van Tromp. 

r'*' I ~~ I B~ I I Inslalalies j j Ropport 

Record: 

Afbeelding JO: Het 
zoekscherm van de 
database. 

Afbeelding 11: Zoeken naar informatie over de Trompenburg. 
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-..! .. 
~' 
. .....,... T;olrg,t~n~ ~l f.il 

·~cn/(Á 'lllbOUo"iunctM @ 

$utl~e.:.-!81!!n 

~~~ -~ 
- -;) El -

-ioi.MY1l:i: ,, ... ,,. 
IBCUI'h.;w..h,_\1~ 'Y/~ItH!c r; [U] 

.... lroo.o.~,..;c.jO 1 " 
, ..,_,,.,.,..,., ... ~·- I . 

NNffi lrc•rc>ooilug 

- V ~ - T )'pii!_8CI.NIIysitch_a WanTie 

8.....o..i Bim~ 
·tmt..t.it!K 

! .......... ,..._~ 8F_Pr_ lhenni•c~ $Oelri1g 
w' [<;1 BF_V_emg K;e.cichtilg 

SF _om.a.;w.g I De douo tuann ,......, 05 en 07-boloot dcadel oUmle 05 "_ ~ ~--d ..,.<l, en,......, 07 

1-- 1 jAot wel H;..dooo onl,.... boi lege bul.......,.,eluoen in hot ~ook•e®en oen)gooot)...,schi in zowel 
ll!lfi'C*ak.U • ~ w.Mec~ ltMen beide nÁJten 
Met._ .;.de Ie_,.., deuo """'""'daardool "" .._ ... wedeo1idoe beirMoeárlgvenbeide 
oUrien. O.ze deuo dien! den ook zoYüi mogerj< lboi voookeuo peom.,.,....) geololen te -don )geb~W<engodoeg) .: 
en k&""t het beste \IIIOfden V'IXI'zien vM~ kiel:dichting, 

I 

-
I I f>l;jemeen ] [ rm.t~ l [ lOtoOt I rlarn.tlie 

)w 

Record' IJII ~~ven l (Gelle<d) r<} F- ., 
) 

Afbeelding 12: Zoeken in de database op meerdere kenmerken. 
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Bijlage VI: Bezochte monumentale gebouwen 

Bezoek aan Museum de Lakenhal te Leiden 

Datum: 2 maart 2007 

Reden van bezoek: Bespreken van de klimaatbeheersing in het museum, en het registreren van 
het binnenklimaat door middel van infraroodmetingen. 

Er is met de directie van het museum gesproken over instellingen van de klimaatinstallaties in 
het museum. Hierbij is het museum verdeeld in zones omdat De Lakenhal bestaat uit vier 
verschillende delen gebouw. Voor elke zone gelden echter andere waarden voor de 
temperatuur- en luchtvochtigheidinstellingen. De vraag vanuit het museum is of er niet in het 
hele museum eenzelfde temperatuur- en luchtvochtigheidinstelling kan worden gerealiseerd. 
Hiervoor is contact opgenomen met de Technische Universiteit Eindhoven (Marco Martens) 
en Instituut Collectie Nederland (Bart Ankersmit). 
Vervolgens is er een ronde gemaakt door het gebouw, waarbij elke ruimte is gefotografeerd 
met de infraroodcamera, om de kritische plaatsen in het museum vast te stellen. Het museum 
blijkt, op enkele uitzonderingen na, goed bouwfysisch te presteren. De schilderijen lopen 
weinig gevaar door bijvoorbeeld een temperatuurgradiënt over het doek, als gevolg van een 
koude ondergrond. In ruimte 24 zijn echter wel verschillen over de doeken te zien met de 
infraroodopnames. Hier zijn de doeken tegen de muur aangebracht. 
Op enkele schilderijen in een aantal ruimtes was de invloed van de verlichting te zien met de 
infraroodcamera. Doordat de spots op het schilderij gericht zijn, is het plaatselijk warm op de 
doeken (zie afbeelding 13). 

~ 

I 
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Afbeelding 13: invloed van de 
verlichting op de temperatuur van de 
schilderijen. 
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Bezoek aan de Eerste Kamer in Den Haag 

Datum: 14 februari 2007 

Reden van bezoek: een bespreking over vervolgonderzoek in dit monumentale gebouw, naar 
aanleiding van het afstudeeronderzoek van Moniek van Leth. 

Samen met Marco Martens is het gebouw van de Eerste Kamer bezocht. Marco heeft met de 
betrokken medewerkers overlegd hoe dit onderzoek kan worden vervolgd. Het bleek namelijk 
dat het al een aantal keren was voorgevallen dat personeel onwel werdt in de kopieerruimte. 
Wellicht is de ventilatie in deze ruimte niet voldoende. Dit dient verder uitgezocht te worden. 

Bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag 

Datum: 14 februari 2007 

Reden van bezoek: het controleren van de meetapparatuur, welke door het hele gebouw is 
opgehangen en waarmee het binnenklimaat wordt gemonitord. 

Samen met Marco Martens (TU/e) is gecontroleerd of de meetsensoren, welke in de 
verschillende ruimtes van het museum zijn geplaatst, nogjuist zijn opgehangen. Dit gebeurde 
vlak voor openingstijd van het museum. Vervolgens heeft Marco een presentatie gehouden 
voor de betrokken medewerker van het Mauritshuis, waarin werd uitgelegd wat de TU/e kan 
betekenen voor het Mauritshuis, en wat de werkwijze is. 
In het depot hing een Escortmeter welke niet meer functioneerde. Deze is door Marco 
verwijderd. 

Bezoek aan Kasteel Amerongen in Amerongen 

Datum: 7 september 2006 

Reden van bezoek: er werd een workshop gehouden over Kasteel Amerongen, getiteld 
'Interieur en klimaat huis Amerongen'. Deze workshop werd geleid door drs. Nico van der 
Woude, conservator van de Stichting Kasteel Amerongen. Kasteel Amerongen ondergaat een 
grootscheepse restauratie, en verschillende betrokken partijen waren aanwezig bij deze 
workshop. 
Er werden diverse presentaties gehouden, onder andere over het klimaatonderzoek van de 
museale ruimten, het voorstel voor de installaties en aanvullende klimaatvoorzieningen in het 
restauratieplan, en conservation heating. 
Halverwege de workshop was er een rondleiding door het kasteel en het koetshuis. 
Tenslotte was er een discussie, waarbij de groep diverse opmerkingen en ideeën uitwisselde. 

Voor meer informatie over kasteel Amerongen: 
info@kasteel-amerongen.nl 
www .kasteel-amerongen.nl 
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Bezoek aan de Pieterskerk in Leiden 
Op 22 november 2006 is een bezoek gebracht aan de Pieterskerk in Leiden, samen met Marc 
Stappers (RACM). Deze kerk heeft niet meer zijn oorspronkelijke kerkfunctie, maar wordt 
gebruikt voor concerten, tentoonstellingen, officiële bijeenkomsten, congressen en tal van 
andere culturele en maatschappelijke manifestaties. 
Bij dit bezoek is rondgelopen door de kerk, waarbij het Van Hagerbeer-orgel van binnen is 
bezichtigd. Ook zijn de klimaatinstallaties bezichtigd, en is hier een en ander over uitgelegd. 

Installatieruimte 

I 
.) 

0 0 

L~LJ 

Afbeelding 14: plattegrond van de Pieters kerk. Bron: http://www.pieterskerk. com 
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