
 

 

 

 

 

De Provinciale Commissie van de Bond Heemschut  

secretariaat:  

Haddingestraat 24 

9711 KD GRONINGEN 

 

 

Groningen, 16 oktober 2013 

 

 

Aan de heer Van de Leemput 

p/a de NAM 

Postbus 28000 

9400 HH Assen 

 

 

Betreft: restauratie van monumenten 

 

 

Geachte heer Van de Leemput, 

 

In het Dagblad van het Noorden stond onlangs een artikel over de sloop en 

opbouw van een monumentale schoorsteen uit 1897 van de vroegere 

oliemolen in Tjamsweer, een rijksmonument. Natuurlijk waarderen wij het dat 

de NAM zich om het Groningse erfgoed bekommert en dat Libau en de 

Rijksdienst voor Cultureel erfgoed bij het herstel van de schoorsteen worden 

betrokken.  

Toch maken we ons ook zorgen over het behoud van het cultuurhistorisch 

erfgoed in het aardbevingsgebied. Wij vragen ons af of bij alle schade aan 

monumenten deskundigen van de Rijksdienst of van Libau betrokken zijn voor 

opname van de schade en het herstel ervan. Op basis van concrete voorbeelden 

moeten wij concluderen dat dit niet goed gaat.  

 

Een paar voorbeelden van verkeerde reparaties zijn: 

 In de 13de-eeuwse Barholomeuskerk van Stedum zijn in het 

noordertransept twee spaarvelden met portlandcement gestucadoord. 

Gebruik van portlandcement bij herstel van een monument tast het 

monumentale karakter van het gebouw aan en kan daar later weer schade 

aan veroorzaken.  

 In Middelstum is de Asingaborg in de verkeerde kleur gevoegd; je ziet de 

gerepareerde voegen op 100 m afstand oplichten.  

 In Lellens is het muurwerk van de 17de-eeuwse kerk, een rijksmonument, 

verstevigd met zgn. wokkels, stalen gedraaide ijzers die met kunststof in 

opengeslepen voegen worden gelijmd.  

 Ook horen wij over ondeskundig herstel in beschermde dorpsgezichten. 

 



Is in bovengenoemde gevallen de Rijksdienst en/of Libau ingeschakeld?  

 

In de Monumentenwet staat in § 2, art. 11.1 dat het verboden is om ‘een 

beschermd monument te beschadigen of te vernielen’. Dat houdt ook in dat 

herstel van de aardbevingsschade moet plaats vinden met gebruik van de 

oorspronkelijke materialen en in de oorspronkelijke kleuren, en bovendien op 

deskundige wijze zodat het monument niet wordt aangetast.  

 

Dit geldt niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke 

monumenten. Het lijkt ons van groot belang dat de NAM zich bewust is van 

deze wet en regelgeving.  

 

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Eemsmond, De Marne, 

Leens, Winsum, Groningen, Ten Boer, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, 

Menterwolde en Oldambt zijn in het bezit van een groot aantal monumenten, 

niet alleen kerken, maar ook molens, boerderijen en woonhuizen, bruggen, 

sluizen etc. en een groot aantal beschermde dorps- en stadsgezichten (zie 

bijlage). Het kan niet zo zijn dat dit erfgoed zijn waarde verliest door 

onoordeelkundige restauratie. De NAM kan een belangrijke rol vervullen om 

dit te voorkomen. Graag zouden wij over bovenstaande problemen met u in 

gesprek gaan. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de Bond Heemschut,  

 

 

 

M. J.A. Vooijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie naar Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: 

 

Beschermde dorps- en stadsgezichten in het aardbevingsgebied: 

 

Appingedam, Eenrum, Ezinge, Garnwerd, Groningen, Huizinge, Lellens, 

Loppersum, Marsum, Middelstum, Oostum, Spijk, Stedum, Uitwierde, 

Warffum, Westeremden, Winsum-Obergum      

     

 

 

 

 

 

   


