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INLEIDING

Monumentenwachters staan tijdens de inspectie van gebouwen bloot aan talloze veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Ze klimmen op torens en daken en werken op zolders
waar nog zelden iemand komt en waar er mogelijk schadelijke stoffen aanwezig zijn. Zijn
de monumenten moeilijk toegankelijk, dan verhoogt dat de risico’s aanzienlijk, zoals de
kans op een val. Monumentenwacht moet als werkgever garanderen dat de monumentenwachters in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Zo krijgen ze continu
(veiligheids)opleidingen en bijscholing in hoogtewerk met touwtechnieken, en hebben
ze alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Toch volstaat dit niet: ook in
de gebouwen moeten preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen worden voordat een
inspectie of onderhoudswerken kunnen plaatsvinden. Dit is niet alleen belangrijk voor
de monumentenwachters, maar ook voor de eigenaar of beheerder van het gebouw, of
anderen die mee instaan voor het behoud van het erfgoed.
Als eigenaar bent u medeverantwoordelijk voor de werkomstandigheden van iedereen
die in uw opdracht inspecteert of onderhoud uitvoert. U mag er wel van uitgaan dat die
mensen voldoende vakkennis en ervaring hebben.
‘Toegankelijkheid’ heeft in deze brochure betrekking op de inspectie en het onderhoud
van onderhoudsgevoelige bouwdelen zoals goten, afvoeren, daken ... en verwijst dus
niet naar toegankelijkheid voor andersvaliden.

Deze onderhoudstip gaat eerst in op de veilige toegankelijkheid van gebouwen met het
oog op hun onderhoud. Diverse ingrepen kunnen de bereikbaarheid van het gebouw verbeteren. Als die met zorg uitgevoerd worden, hoeven ze niet of nauwelijks te raken aan
de authenticiteit van een historisch gebouw. Een gebouw dat goed toegankelijk is, kan
bovendien ook efficiënter onderhouden worden. Courante onderhoudswerken kunnen
dan immers eenvoudig en goedkoper uitgevoerd worden.
Vervolgens wijzen we op de mogelijke gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van
inhoud

gebruikers, inwoners en occasionele bezoekers en werknemers. We reiken oplossingen
aan om deze gevaren te beperken of zelfs uit te sluiten.
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Wet en codex over het welzijn op het werk en arab
— De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk, verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid te voeren.
Dit houdt onder andere in dat alle risico’s vastgesteld worden en waar mogelijk
uitgeschakeld. Lukt dat niet, dan moeten ze beperkt worden door aangepaste arbeidsprocedures collectieve beschermingsmiddelen (bv. stellingen) of – als laatste
preventie – persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. helm, valbeveiliging …).
— Vóór elke inspectie inventariseert Monumentenwacht de risico’s op het gebouw.
Op basis van deze inventaris wordt bepaald welke bouwdelen veilig geïnspecteerd
kunnen worden en welke persoonlijke beschermingsmiddelen – zoals helm, masker
of veiligheidsgordel – daarbij nodig zijn. Bouwdelen die niet veilig toegankelijk of
bereikbaar zijn, worden niet geïnspecteerd. Het inspectieverslag lijst die op en geeft

inhoud

expliciet aan welke ingrepen vereist zijn.
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DAKEN EN GOTEN VEILIG BEREIKBAAR
EN TOEGANKELIJK MAKEN VOOR
ONDERHOUD

1 veiligheidsrisico’s
Regelmatig nazicht en periodieke onderhoudswerken zijn essentieel om onroerend erfgoed in goede staat te behouden. Een van de meest bedreigende schadefactoren is water, vaak regenwater. Daken, goten en regenwaterafvoeren nemen de rol van ‘paraplu’ op
en moeten het meeste water buitenhouden. Dat zijn echter wel de moeilijkst bereikbare
delen van een gebouw.
Tapgaten van regenwaterafvoeren, goten en platte daken worden best 2 keer per jaar
vrijgemaakt van bladeren, opgehoopt zand en vuil, ballen, duivenkarkassen …, kortom
alles wat een vlotte regenwaterafvoer kan hinderen. Regelmatig nazicht van daken en
goten is eveneens nodig, om de 2 tot 3 jaar of na stormweer. Ook voor eenmalige herstellingen of sporadische onderhoudswerken (lekken in daken en goten dichten, lampen
in de kerk vervangen via het ophangsysteem op zolder …), moeten daken, goten, zolders
en alle toegangswegen veilig bereikbaar zijn. De meest courante maatregelen omvatten:
het plaatsen en verbeteren van luiken, volledig opendraaiende dakvlakvensters en dakkapellen om daken en goten beter toegankelijk te maken, en het aanbrengen van goede
verlichting, trappen, ladders, bordessen en loopbruggen om zolders veiliger bereikbaar te
maken. Soms is het nodig om extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, zoals ladderhaken, klimhaken, ankerpunten of evenwaardige systemen op daken en tegen gevels.
Bouwdelen kunnen op diverse manieren bereikt worden voor inspectie, onderhoud of
herstellingen. Monumentenwacht past bij voorkeur de volgende toe:
— inspecties van op de begane grond of de vloer, waarbij doorgaans alleen een stabiele
ondergrond, voldoende verlichting en veilige toegangsmiddelen vereist zijn;
— inspecties van op ladders, maar door de wettelijke en interne beperkingen die daar
onlangs aan verbonden werden, kunnen bouwdelen die vroeger wel nog toegankelijk

inhoud

waren, nu niet altijd meer geïnspecteerd worden zonder (kleine) aanpassingen;
— inspecties met industriële touwtechnieken – niet te verwarren met ‘alpiene technieken’ – die een oplossing kunnen bieden voor tal van ‘ontoegankelijke plaatsen’ maar
die slechts in uitzonderlijke, bij wet bepaalde gevallen gebruikt mogen worden;
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— inspecties met andere arbeidsmiddelen zoals hoogwerkers, ladderwagens, stellingen
of nieuwe technologieën.
Deze brochure gaat in op enkele veiligheidsvoorzieningen waardoor inspecties en onderhoudswerken (zowel voor als door uzelf) veilig uitgevoerd kunnen worden, zonder al te
grote ingrepen in het gebouw. Een allesomvattende oplossing voor elk mogelijk probleem
is er niet, maar enkele ruim toepasbare technieken en voorzieningen kunnen de veiligheid
en toegankelijkheid sterk verbeteren. Omdat elk gebouw uniek is, zijn niet altijd alle oplossingen even geschikt. Vraag gerust advies aan uw contactpersoon bij Monumentenwacht of via de contactgegevens achteraan in deze brochure.

Soms verwijzen we impliciet of expliciet naar richtlijnen die voor Monumentenwacht van
kracht zijn, zoals de maximale ladderstahoogte. Deze richtlijnen, gebaseerd op een eigen
risicoanalyse, zijn alleen bindend voor Monumentenwacht tijdens een inspectie en niet
voor uzelf als eigenaar of beheerder van het gebouw. Elke werkgever moet immers zelf een
risicoanalyse uitvoeren en voor privépersonen geldt deze wetgeving zelfs helemaal niet!

2 veilige toegang van het gebouw op bouwkundig vlak
2.1 goten
Goten, al of niet beloopbaar, zijn doorgaans de meest onderhoudsgevoelige onderdelen
van de hele regenwaterafvoer. Om goten en tapgaten vlot te kunnen reinigen, moeten ze
bereikbaar zijn of gemaakt worden. Dat kan via toegangen op het dakvlak – luiken, dakkapellen, volledig opendraaiende dakvlakvensters, via een plat dak... – of met een ladder
of hoogwerker.

Beloopbare goten
Goten moeten stevig en voldoende breed zijn om er vlot en veilig in te kunnen lopen. De
minimale breedte van een bakgoot bedraagt 19 cm, al geniet 25 cm de voorkeur. Voor
zakgoten (tussen twee hellende daken of tussen een hellend dakvlak en een opstaande
muur), is minstens 40 cm aan te bevelen. Liggen de goten hoger dan 2 m, dan is er valgeinhoud

vaar en gelden er specifieke veiligheidsnormen. Soms zijn er collectieve beschermingsmaatregelen aanwezig, zoals een borstwering. Als die ontbreken, dan zijn er voldoende
veiligheidsvoorzieningen op het dak vereist om de goot veilig te betreden met behulp
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van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) (zie hfdst. 3). Beloopbare goten kunnen
bereikbaar zijn vanuit een luik, een volledig opengaand dakvlakvenster – verticaal of horizontaal scharnierend – of een dakkapel. Overstappen van een ladder naar een beloopbare goot kan tot een goothoogte van maximaal 8 m en uitsluitend beveiligd.
Wanneer een beloopbare goot niet veilig bereikt kan worden via het dakvlak, kan ze geïnspecteerd worden van op een ladder tot een hoogte van ca. 9,5 m (ladderstahoogte 8 m).
Wordt er ter hoogte van het tapgat een genormeerde ladderhaak (EN517) of ankerpunt
(EN795) geplaatst waarop van op de ladder veilig ingepikt kan worden met een vanglijn,
dan kan het tapgat wel veilig gereinigd worden tot een goothoogte van 9,5 m.

Stahoogte max. 8,00 m

Stahoogte met overstap max. 8,00 m
goot betreden, aangelijnd werken

Hanggoten
inhoud

Hanggoten zijn in principe niet beloopbaar omdat zij zelf of hun bevestigingssysteem te
zwak zijn. Met enkele speciale voorzieningen kunnen ze dat wel worden. Zinken en koperen hanggoten moeten daarom aan de volgende eisen voldoen:
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— ze zijn minstens 19 cm maar liefst 25 cm breed;
— ze worden gedragen door roestvrijstalen beugels van 8 bij 40 mm, met een hartafstand van 50-60 cm. Voor zinken goten moeten de beugels bij de kraal verbonden
worden door een verzinkt stalen hoekprofiel van 20 bij 20 bij 3 mm of een roestvrijstalen staaf. Voor een koperen goot is dat een roestvrijstalen hoekprofiel. De beugels
worden aangebracht op de muurplaat, de kepers of ander zwaar balkhout, en niet
op het dakbeschot; ze worden onderaan gesteund door een hardhouten plank van
minstens 4/4” dik (1 duim = ca. 2,55 cm);
— het zink of koper is minstens 0,8 mm dik. Het koper is gesoldeerd met hardsoldeer of
met zilver- of koperhoudend tinsoldeer.

Kilgoten
Met ladderhaken die geplaatst zijn volgens onze algemene richtlijnen, is het niet altijd
mogelijk om gemakkelijk en veilig inspecties en reparaties uit te voeren in- en rond kilgoten;
oplossingen kunnen erin bestaan om de ladderhaken in de buurt van kilgoten anders te
plaatsen of eventueel vaste voorzieningen aan te brengen. Vermits elk dakvlak zijn eigen
specifieke oplossingen vraagt, is het aangewezen in deze gevallen specifiek advies te
vragen bij Monumentenwacht.

Niet-beloopbare goten
Als de goten niet beloopbaar gemaakt kunnen worden, kunnen ze alleen geïnspecteerd
worden van op een ladder (tot een hoogte van 9,5 m) of met andere technieken zoals een
hoogwerker. Visuele inspectie via een dakkapel, luik of andere dakopening is eveneens
mogelijk bij goothoogtes hoger dan 9,5 m.
Wordt er ter hoogte van het tapgat een genormeerde ladderhaak (EN517) of ankerpunt
(EN795) geplaatst waarop van op de ladder veilig ingepikt kan worden met een vanglijn,
dan kan het tapgat wel veilig gereinigd worden.
Juiste plaatsing van een ladder aan de goot
Ladders staan het veiligst onder een hellingshoek van 65° tot 75° en worden tegen omvallen beveiligd door ze bovenaan of op een andere plaats vast te maken. Bij opsteek
ladders en schuifladders overlappen beide delen minstens 1 m, met het uitschuifbare
inhoud

deel naar de gebruiker gericht. De ladder steekt ongeveer 1 m boven de dakgoot uit.
Plaats de ladder op een effen, stabiele ondergrond en let hierbij vooral op putdeksels.
Als de ladder op het voetpad of op de rijweg geplaatst wordt, voorzie dan een goede
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afbakening en signalisatie. Werkt u van op een ladder, oefen dan niet te veel druk uit, bijvoorbeeld bij het boren, en leun niet te ver zijwaarts. Houd bij het beklimmen en afdalen
van ladders bij voorkeur de laddersporten vast en niet de ladderbomen.
Ladders zijn soms moeilijk te plaatsen als er voor de gevel struiken, bomen of andere
obstructies in de weg staan. Laat daarom bij de aanplanting op regelmatige afstanden
een doorgang vrij, minstens ter hoogte van de tapgaten.

2.2 daken
Platte daken
Ook platte daken moeten regelmatig geïnspecteerd worden om afvoeren vrij te maken,
om bladeren en afval te verwijderen, om de staat van de dakbedekking na te gaan of
om koepels of lichtstraten te reinigen. Ze zijn doorgaans vlot toegankelijk via een raam
van een hoger gelegen bouwvolume, via dakluiken of anders via vaste (kooi)ladders of
wegneembare ladders. Is het hoogteverschil tussen het dak en het onderliggende vlak
groter dan 2 m en zijn er geen leuningen of balustrades, dan is de dakrand alleen veilig
bereikbaar met extra veiligheidsvoorzieningen (zie 3.4).

Hellende daken
Dikwijls zijn hellende daken moeilijk bereikbaar met ladders omdat de goten eronder slecht
beloopbaar zijn of omdat ze te hoog zijn. Waar ladders geen uitkomst bieden, kunnen luiken, volledig opendraaiende dakvlakvensters of dakkapellen dat wel. Beloopbare goten en
inhoud

dakvlakken die hoger dan 8 m liggen, moeten bereikbaar zijn via een dakluik, een volledig
opendraaiend dakvlakvenster of een dakkapel, bij voorkeur aangebracht in de buurt van
onderhoudsgevoelige plaatsen zoals de tapgaten aan afvoeren. Liggen dakkapellen, dak-
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vlakvensters of luiken meer dan 75 cm boven de begaanbare vloer, plaats dan liefst een
bordes dat dit hoogteverschil terugbrengt tot 55-60 cm. Een vast trapje of een ladder is
ook mogelijk. Voorzie bijvoorbeeld een aangepast dakladdertje om de goot of het dakvlak
te bereiken, of een ladderhaak op het dak, zowel onder als naast het luik, het dakvlakvenster of de dakkapel. Breng ook een roestvrijstalen handgreep en een ankerpunt aan (dat
voldoet aan de nieuwste Europese norm EN 795) ter hoogte van deze bouwelementen.

De laatste versie van de Europese norm EN795:2012 is sinds eind 2015 deels geharmoniseerd zodat voor nog te plaatsen ankerpunten de nieuwe bepalingen gelden.

Goten en daken lager dan 8 m kunnen in principe bereikt worden met een ladder, maar
voor erg onderhoudsgevoelige plaatsen kan een luik, een volledig opendraaiend dakvlakvenster of een dakkapel handiger zijn.
Ook kooiladders of andere vast opgestelde ladders met gepaste veiligheidsvoorzieningen
kunnen soms een oplossing bieden waar de toepassing van traditionele ladders niet
mogelijk is omwille van de grote hoogte (goten en daken hoger dan 8 m en geen toegangsmiddelen op het dakvlak zelf). Monumentenwacht geeft u graag advies over deze
voorzieningen; ze zijn op termijn vaak kostenbesparend omdat er dan bij inspecties of
bij werken niet elke keer extra installaties, hoogwerkers of stellingen opgesteld moeten
worden. Vergeet niet dat u de toestemming nodig hebt van de gemeentelijke bouwdienst
wanneer het uiterlijk van het gebouw verandert, en bij een beschermd monument ook nog
de goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

2.3 dakkapellen en luiken
Dakkapellen
Bij dakkapellen moet het deurtje zo opendraaien dat de klim- of de ladderhaak naast de
dakkapel onmiddellijk bereikbaar is.
Zorg ervoor dat alle metalen onderdelen (grendels, scharnieren …) uitgevoerd zijn in
roestvrij materiaal en dat de aansluiting van de dorpel en de stijlen van het kozijn met de

inhoud

dakbedekking waterdicht afgewerkt is.
De minimale breedte van de opening, bij zowel dakkapellen als luiken, bedraagt 60 cm
indien technisch mogelijk.
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Luiken en volledig opendraaiende
dakvlakvensters









Wanneer
beloopbare goten en 
bijbehorende
daken van binnenuit bereikbaar worden g
 emaakt

met luiken, gaat de voorkeur uit naar inliggende



luiken. Zij zijn gebruiksvriendelijker dan 
oplig-





gende luiken, vallen amper op in het dakvlak

en hebben geen bovenrand waar het vuil zich
kan ophopen. Ze vereisen wel een nauwkeurige
afwerking. Vooral de omranding moet wind- en
waterdicht afgewerkt worden.
Voorzie een handgreep voor een goede manipulatie en een roestvrijstalen valketting van ca.
inhoud

1,5 m lang om te verhinderen dat het luik naar
beneden valt. Grendels en sluitbomen zijn de
beste sluitmechanismen.
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Ook moderne, volledig open-




draaiende dakvlakvensters vormen een valabel alternatief en
zorgen, naast alle vernoemde
voordelen, voor een natuurlijke


lichtinval.









Wanneer de zolder van buiten
uit bereikt moet worden, komen





alleen opliggende luiken in aanmerking. Laat ze naar buiten



opendraaien met scharnieren
en voorzie ze daar waar nodig
van een valketting, alles van



roestvrij materiaal.



Luiken bekleed met koper of
zink zijn goed hanteerbaar.
vallen ze minder op in een







Zijn ze bekleed met lood, dan



 

 



natuurleien dakbedekking.


Dik lood maakt ze duurzamer
maar zwaarder en dus moeilijk


hanteerbaar. Dat kunt
u verhel

pen met scharnieren en een stevige handgreep
samen met een systeem (pomp, veren,



tegengewicht …) dat een deel van het extra
gewicht compenseert.






Indien de onderzijde van de dakopening zich hoger dan 1,5m boven de beloopbare goot
bevindt, is het aan te raden een vaste voorziening (dakladder uit roestvrij materiaal of één
of meerdere staphaken) te plaatsen, zodat vlot en veilig tot in de (zak)goot afgedaald kan
worden. In veel gevallen kan deze voorziening op een gepast gekozen dakopening op het
dakvlak worden aangebracht. Een minder ingrijpend alternatief bestaat erin om daar een
aangepast laddertje te voorzien, al dan niet gecombineerd met een geschikt ankerpunt.
inhoud

Vraag steeds advies!
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2.4 zolders en kapruimtes
Naast daken en goten moeten ook zolders en kapruimtes regelmatig geïnspecteerd worden, te meer omdat ze vaak zelden gebruikt worden en eventuele gebreken daardoor
minder snel opgemerkt worden. Maak ze vlot en veilig bereikbaar voor nazicht, onderhoud en – indien nodig – kleine herstellingen. Bovendien zijn daken en goten heel vaak
toegankelijk via de zolders en kapruimtes. Maakt u deze ruimtes bereikbaar, houd dan
meteen rekening met het materiaal dat erdoor vervoerd moet worden om zowel de ruimtes zelf als daken en goten te herstellen.

Trappen
Niveauverschillen vanaf 1 m moeten overbrugd worden door trappen of ladders. (Steek)
trappen met een leuning zijn steeds te verkiezen boven ladders. Plaats daarom enkel
ladders waar trappen niet mogelijk zijn. Trappen kunnen een hellingshoek tussen 20° en
45° overbruggen. Moet u een trap vervangen, kies dan voor open treden, want die bieden
meer ruimte voor de voeten. Voorzie de trap (zeker vanaf 5 treden) van minstens 1 leuning
van minimum 1 m hoog en laat om de 16-17 treden of een maximaal hoogteverschil van
4 m een tussenbordes van 1 m² plaatsen.

Ladders
Ladders bieden een uitkomst als er geen vaste
trappen geplaatst kunnen worden, zoals in een
torenspits of bij een hellingshoek boven de 50°.
Kooiladders
Kooiladders worden verticaal tegen een muur
geplaatst en worden over hun volledige hoogte
verankerd. De ladders zitten veilig in een kooi.
Voorzie minstens om de 10 m – en liefst om de
6 m – een tussenbordes. Dankzij de borstwering bovenaan kan er veilig overgestapt worden op het hoger gelegen niveau zonder extra
veiligheidsvoorzieningen.
Kooiladders kunnen – in aangepaste mate
inhoud

rialen – ook buiten geplaatst worden om dakvlakken, schoorstenen of goten bereikbaar te
maken.
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Ladders met valbeveiliging
Er bestaan ook verticaal opgestelde ladders met een ingebouwd of later aangebracht
(retrofit) veiligheidssysteem dat in combinatie met gepaste PBM’s een goede oplossing
biedt. Een loopwagentje op een rail doet dienst als antivalbeveiliging. De gebruiker pikt
zijn PBM’s in op het loopwagentje. Dat volgt de beklimmer naar boven of beneden en
blokkeert bij een val. Meestal moeten onderdelen van deze veiligheidsvoorzieningen
periodiek gekeurd worden, wat extra kosten meebrengt. Ook mogen alleen deskundige
personen deze ladders gebruiken. Ze kunnen ook buiten geplaatst worden.
Aanbevelingen voor het onderhoud van ladders

— Vermijd het gebruik van niet-professioneel herstelde ladders.
— Aluminium ladders zijn het meest onderhoudsvriendelijk. Houten ladders mogen
nooit geverfd worden omdat dat de gebreken verbergt. Metalen ladders worden best
regelmatig tegen roest behandeld en geverfd.
— Laat de ladders goed onderhouden en jaarlijks nazien op hun veiligheid door een expert.
— Gebruik afgekeurde ladders nooit opnieuw, maar vernietig ze meteen. Gaat het om
historische exemplaren, berg ze dan slotvast op.
Ladders veilig opstellen
— Ladders die het VGS-label of GS- label dragen of die voldoen aan de Europese normen EN131-1 en 131-2, bieden de vereiste waarborgen
voor de veiligheid.
— Vermijd zoveel mogelijk losse ladders in een gebouw.

Veiligheidsgarantie
Garantie de sécurité

Als er toch gebruikt worden, zorg dan dat ze goed opgeborgen kunnen w
 orden.
— Scherm trap- en laddergaten af met een stevige borstwering van 1 m hoog, voorzien
van tussenregel en voetplank. Leg het trapgat eventueel dicht met een stevig scharnierend luik dat eenvoudig te bedienen is.
— In een torenspits moeten de ladders reiken tot aan het hoogste dakluik. Als er geen
dakluik is kunt u met ladders, eventueel in combinatie met bordessen, de kapconstructie vlot laten inspecteren of onderhouden.
— Ladders moeten met de draagbomen steunen op een stevige ondergrond: een vloer,
een constructiebalk of een muur. Voorzie onderaan en bovenaan ruime en stevige
bordessen met een borstwering. Zo kan het op- en afstappen vlot en veilig verlopen.
inhoud

Laat de ladders nooit steunen op de sporten.
— Ladders moeten voldoende hoog boven het bordes of de vloer uitsteken zodat de
gebruikers de ladderbomen kunnen vastnemen bij het overstappen, en moeten
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beveiligd zijn tegen omvallen. Voorzie stutten tussenin zodat ze niet te sterk gaan
doorbuigen. Soms is een ankerpunt bovenaan de ladderopstelling, eventueel gecom
bineerd met handgrepen, vereist om een veilige overstap te garanderen.
— Zorg dat de afstand tussen de sporten over de volledige lengte identiek is.







Loopbruggen (EN516)





In ruimtes waar beloopbare vloeren
ontbreken, bieden loopbruggen een uitkomst: boven gewelven (zowel stenen





als houten), maar ook boven trekbalken,
op roosteringen z onder plankenvloer ...
Dakkapellen en luiken kunnen bereikbaar
gemaakt worden via extra vertakkingen

Loopbruggen moeten aan enkele voor-



op de loopbrug.



waarden voldoen:
— ze zijn liefst ongeveer 1 m breed,
zodat twee mensen elkaar kunnen



kruisen en zodat er materiaal mee

van 1 m hoog, met tussenregel en

voetplank;

inhoud



naar boven genomen kan worden;
— aan beide zijden is er een leuning
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— ze mogen niet schommelen of doorbuigen als erop gelopen wordt. Waar ze niet op
een onderliggende constructie rusten, kunnen ze aan de dakconstructie worden
opgehangen;
— gebruik voor nieuwe loopbruggen bij voorkeur verduurzaamd hout met een niet-giftige
methode, dat over een FSC-label beschikt. Ook andere materialen, zoals metaal of
kunststof met de vereiste stevigheid, komen in aanmerking.

Kleine kapruimtes en dakvoeten
Kleine kapruimtes en dakvoeten zijn dikwijls niet of moeilijk bereikbaar omdat zich houten
gewelven tegen de spanten bevinden, omdat er plafonds aangebracht werden... Toch
moeten ook zij nagekeken worden om bijvoorbeeld lekkages op te sporen. Meestal volstaat het om wegneembare plafonddelen of luiken in te brengen.
Een goed toegankelijke doorgang voor een kapruimte meet minimum 60 bij 80 cm.
Luiken moeten veilig open en dicht kunnen en mogen niet ongewild kunnen dichtvallen.
Voorzie een handgreep of deurkruk, liefst aan de binnenzijde, zodat de luiken steeds
open kunnen. Beperk het gewicht van de luiken tot 15 kg (10 kg als ze alleen van op
een ladder geopend kunnen worden) of breng dat terug tot deze waarden met behulp
van tegengewichten, trek- of duwveren... In waardevolle, gestucte plafonds, waar onder
geen beding een luik ingepast mag worden, kan een goed en veilig bereikbaar dakluik
een oplossing bieden.

Verlichting en contactdozen
In alle zolder- en kapruimtes en op
de toegangstrappen is een loopverlichting vereist. Natuurlijke verlichting
geniet de absolute voorkeur, naast
tl-verlichting, spaarlampen of ledlampen. Een lichtsterkte van 15 lux
is het minimum voor loopvlakken; als
omgevingslichtsterkte wordt 50 lux
voldoende geacht.

inhoud

Voorzie de schakelaar bij de toegang van de ruimte van een signalering (verklikkerlampje), zo
merkt iedereen meteen of het licht wel uit is. Een alternatief is werken met aanwezigheidsdetectoren of een centrale aansturing van de lichten, al of niet in combinatie met domotica.
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In een aantal wettelijk voorziene gevallen is er noodverlichting vereist, te plaatsen volgens
de normen EN 1838 en EN 60598-2-22.
Voor specifieke verlichting en bij werkzaamheden voorziet u op een voldoende aantal
punten een geaarde wandcontactdoos, op maximum 20 m van elkaar. Kies voor een
beschermingsgraad IP43 (spatwaterdicht) of IP53 (stof- en spatwaterdicht) en laat ze
aanbrengen op een strategische plaats, bijvoorbeeld in de omgeving van dakkapellen,
luiken, doorgangen en op plaatsen waar onderhoudswerken te verwachten zijn.
Laat de verlichting en de wandcontactdozen aansluiten op een groepenkast met een voldoende groot vermogen voor het gebruik van elektrische handgereedschappen tot 2000 W
(10A). Elke elektrische installatie moet voldoen aan de vereisten van het AREI (Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties) of voor oude installaties van vóór 1 januari 1983
(in arbeidsplaatsen) aan het KB van 04-12-2012. Deze wetgeving vereist dat er voor die
welbepaalde oude elektrische installaties een risicoanalyse wordt uitgevoerd om na te gaan
of ze een evenwaardige veiligheid bieden als de nieuwere installaties die onder het AREI
vallen. Grondige wijzigingen of uitbreidingen aan elke elektrische installatie moeten elke
keer gekeurd worden.
Op de volgende pagina is een lijst met een globaal overzicht van de belangrijkste keuringen
opgenomen die ofwel door een EDTC (Erkende Dienst voor Technische Controles), ofwel
door een erkend installateur of een bevoegd persoon uitgevoerd moeten worden.

Pictogrammen
In een aantal gevallen vereist de wetgeving dat er in een gebouw
pictogrammen geplaatst worden die vluchtwegen, uitgangen, nooduitgangen en de locatie van brandblusmiddelen, EHBO-voorzieningen...
aangeven. Bent u niet zeker of deze verplichting voor u van toepassing
is, contacteer dan de plaatselijke brandweerdienst voor meer informatie.

Blusmiddelen
In enkele gevallen vereist de wetgeving dat er in een gebouw brandblusmiddelen zoals
brandblussers, hydranten of haspels geplaatst worden. Het plaatsen van rookdetectoren
inhoud

en brandmelders kan eveneens soms verplicht zijn. Bent u niet zeker of deze verplichtingen voor u van toepassing zijn, contacteer dan de plaatselijke brandweerdienst voor
meer informatie.
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overzicht van de belangrijkste keuringen en wettelijke vereisten in en
op gebouwen van belang bij inspecties door monumentenwacht
aard

uit te voeren activiteit

asbestinventaris

opmaak

radioactieve bliksemafleiders

meldingsplicht + verwijdering

traditionele bliksembeveiliging

GEEN verplichte keuring, nazicht is wenselijk

elektrische installaties van voor 1 januari 1983:

Alle oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten
voldoen aan het KB – info zie KB – 1e keuring uiterlijk 1/1/2014

inhoud

elektrische installaties van na 1 januari 1983:
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elektrische installatie-hoogspanning

keuring

elektrische installatie woningen-laagspanning

keuring

elektrische installatie-laagspanning: nieuwe installatie

keuring

elektrische installatie-laagspanning na belangrijke uitbreiding

keuring

elektrische installatie-laagspanning na verzwaring v/d aansluiting

keuring

elektrische installatie-werfkasten

keuring

brandblusmiddelen

keuring

noodverlichting

keuring

pictogrammen, evacuatieplannen, instructies

voorzien, ophangen, opmaken

alle te monteren ankerpunten volgens EN795:1996 en EN795:2012

aftesten + attest

ankerpunten EN795:2012-type B en type E (=PBM)

keuring

ankerpunten EN795:2012-type A, C en D (≠PBM)

keuring

ankerpunten EN795:1996-klasse B en E (=PBM)

keuring

ladderhaken en staphaken EN517-2006

plaatsing volgens voorschriften fabrikant

ladderhaken en staphaken EN517-2006

nazicht

gasbinneninstallaties gelegd door CERGA-installateur

indienststelling

gasbinneninstallaties niet gelegd door CERGA-installateur

indienststelling

bovengrondse stookolietank =<5000l

indienststelling

ondergrondse stookolietank =<5000l

indienststelling + keuring

personenliften

keuring/preventief nazicht of inspectie

steigers (stellingen)

keuring

PBM valbeveiliging (veiligheidsharnas, antivaltoestellen …)

keuring

roltrappen, rolpaden, trapliften,

keuring

stookolieverwarmingsinstallaties =<100kW

onderhoud

gasverwarmingsinstallaties =<100kW

onderhoud

verwarmingsaudit verwarmingsinstallaties =<100kW

audit

inbraakalarmsysteem

keuring

drinkwaterinstallaties in het Vlaams Gewest

keuring

Er bestaan specifieke vereisten inzake keuringen en controles voor onder andere rusthuizen, ziekenhuizen, toeristische logiesverstrekkende bedrijven, kinderopvang, ouderenvoorzieningen ... Het is onmogelijk om deze specifieke gevallen in dit overzicht
op te nemen. Bij twijfel: neem contact op met een EDTC

door wie

periodiciteit

volgens

werkgever

eenmalig + opvolging

KB 16-03-2006

Monumentenwacht/eigenaar gebouw

eenmalig

zie FANC, www.fanc.be

bevoegd persoon

na installatie, daarna bv. 5-jaarlijks

NBN EN 62305 (vanaf 2009)

EDTC

jaarlijks

AREI

EDTC

elke 25 jaar

AREI

EDTC

voor indienststelling

AREI

EDTC

voor indienststelling

AREI

EDTC

voor indienststelling/jaarlijks

AREI

EDTC

jaarlijks

AREI art.270

bevoegd persoon

jaarlijks

ARAB/CODEX

bevoegd persoon

jaarlijks

ARAB/CODEX

werkgever

eenmalig

ARAB/CODEX

bevoegd plaatser of onafh.instantie

na plaatsing

EN795:1996 en EN795:2012

EDTC

jaarlijks

CODEX

bevoegd persoon

volgens voorschriften fabrikant

EN795:2012/ EN 365

EDTC

jaarlijks

CODEX

plaatser

eenmalig

EN517-2006

bevoegd persoon

jaarlijks

CODEX

CERGA-installateur

voor indienststelling

conformiteitsattest artikel 48

EDTC

voor indienststelling

conformiteitsattest artikel 48

erkende stookolietechnicus

voor indienststelling

VLAREM II Hfdst. 6.5

erkende stookolietechnicus

voor indienststelling/5 jaarlijks

VLAREM II Hfdst. 6.5

(niet)gecertificeerd onderhoudsbedrijf

3, 6 of 12-maandelijks

Details in KB 9/3/2003 + KB 17/3/2005

bevoegd persoon

wekelijks

ARAB/CODEX

EDTC

jaarlijks en na val

CODEX

bevoegd persoon

3-maandelijks/jaarlijks

CODEX

erkend technicus

2-jaarlijks

Besluit van de Vlaamse

erkend technicus

jaarlijks

Regering van 08/12/2006 +

erkend technicus

elke 15 jaar

aanpassingen

bevoegd persoon

voor indienststelling, jaarlijks

Technische Nota T015-2 van het BEC

bevoegd persoon

voor indienststelling

Algemeen waterverkoopreglement

inhoud

KB 04-12-2012
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3 extra veiligheidssystemen
Gebouwen zijn pas op een veilige manier bereikbaar als monumentenwachters en vakmensen zich op elk moment kunnen beveiligen tegen vallen of gebruik kunnen maken van
andere veilige toegangsmethodes (hoogwerkers …) wanneer ze werken in dakgoten, op
dakvlakken, aan nokken en aan torens. Daarbij spelen ladder- en klimhaken, ankerpunten
en andere beveiligingssystemen een essentiële rol. Zijn zij adequaat aangebracht, dan
worden ook de meest kwetsbare punten vrij vlot bereikbaar, weliswaar uitsluitend voor
inspecties en noodreparaties.
Dankzij de volgehouden inspanningen van de monumentenwachters in Vlaanderen zijn er
heel wat positieve resultaten geboekt sinds de vorige editie van deze brochure. Toch hebben nog heel wat daken geen, onvoldoende of niet genormeerde veiligheidsvoorzieningen of bevinden ze zich niet op de juiste plaatsen. Bovendien kan zelden gecontroleerd
worden of ze betrouwbaar bevestigd zijn. Uit bezorgdheid voor de veiligheid van onze
medewerkers en omstaanders, maar ook door de verstrengde wetgeving voor werken
op hoogte (KB van 31-08-2005), kan Monumentenwacht niet langer onveilige (delen van)
gebouwen inspecteren. Verzekeringstechnisch geeft dit bij een arbeidsongeval trouwens
problemen voor alle partijen.
Vroeger werden maatregelen voor de bereikbaarheid al eens verwaarloosd om esthetische redenen. Ladderhaken ontsierden het dak. Maar tegenwoordig hoeven ze nauwelijks op te vallen. Roestvrijstalen haken kunnen een gekleurde – bijvoorbeeld leigrijze –
moffellaag of poedercoating krijgen en zorgvuldig ingedekt worden zodat het afdeklood
zo goed als onzichtbaar is. Heel wat fabrikanten bieden genormeerde veiligheidsvoorzieningen in ontzettend veel varianten aan.
Dergelijke veiligheidsvoorzieningen worden het best opgenomen in het lastenboek voor
grote herstellingen of voor een restauratie: ze zullen nog dikwijls hun nut bewijzen. Maar
ook tijdens onderhoud of kleine herstellingen kunnen er roestvrije ladderhaken, klimhaken
en ankerpunten geplaatst worden in het dakoppervlak, permanent bevestigd aan de dragende dakconstructie of op massief metselwerk. De genormeerde ladder- en klimhaken
hebben een oog waarop aangelijnd kan worden. Zij garanderen een optimale veiligheid
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als ze volgens de voorschriften van de fabrikant bevestigd zijn.
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3.1 diverse veiligheidssystemen
Naast ladder- en klimhaken en ankerpunten zijn er tegenwoordig tal van andere beveiligings
systemen op de markt. Zij moeten echter gebruikt worden in combinatie met geschikte
PBM’s en vereisen de nodige vakkennis en opleiding. Bij hun plaatsing moet de valfactor
– een weerspiegeling van de impact op het menselijk lichaam bij een mogelijke val – zo
klein mogelijk gehouden worden. De maximale impact bij een val mag trouwens maximaal 6 kN bedragen omdat daarboven de kans op grote lichamelijke letsels aanzienlijk
toeneemt. Dat kan alleen als het beveiligingssysteem zo hoog mogelijk boven het verbindingspunt met de gebruiker opgesteld is, waardoor de valhoogte sterk beperkt wordt. De
valfactor wordt immers gedefinieerd als:

de valhoogte (in meter)
Valfactor (Vf) = 		
		
touwlengte die de val absorbeert (in meter)

Aangezien in deze breuk de lengte van de vanglijnen de waarde in de noemer bepaalt,
kan alleen de plaatsingshoogte van het beveiligingssysteem inwerken op de waarde van
de teller. Een valfactor van ongeveer 1 is nog aanvaardbaar en stemt overeen met de
plaatsing van het beveiligingssysteem minimum op heuphoogte. Alles wat lager staat,
verhoogt de valfactor en is ontoelaatbaar tenzij de mogelijkheid van een val uitgesloten is
(zie verder, valretentiesystemen).

Een vanglijn verbindt het veiligheidssysteem (ankerpunt, ladderhaak …) met het veiliginhoud

heidsharnas van de gebruiker en is in zijn meest eenvoudige vorm een touw in combinatie
met verbindingshaken en een valdemper.
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Ladderhaken
Ladderhaken dienen om een bepaald punt bereikbaar te maken door ladders en steigers
te ondersteunen. Tussen 2 ladderhaken werd vroeger een houten balk gelegd waarop
een ladder steunt. Houten of aluminium leiladders die Monumentenwacht nu gebruikt,
hebben in de sporten al een uitsparing waardoor ze ook rechtstreeks aan de ladderhaken
opgehangen kunnen worden. Dit is een
veel veiligere werkmethode dan de eerste
omdat de ladder nu bovenaan is vast
gemaakt en niet alleen steunt op de houten
balk. M
 onumentenwachters of dakwerkers
beveiligen zich bijkomend via het oog van
een bovenliggende ladderhaak, waardoor
ze dakvlakken veilig k
 unnen inspecteren en
eventuele noodreparaties snel en kosten-

inhoud

besparend kunnen uitvoeren. Als er op het
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dakvlak, boven beloopbare goten, ook ladderhaken of evenwaardige veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn waarop de monumentenwachter, de dakwerker of andere personen
zich kunnen inpikken, dan kunnen de goten zelf veilig geïnspecteerd, gereinigd of gerepareerd worden. Deze voorzieningen betalen zich dus na verloop van tijd zelf terug. De
nieuwste norm voor ladderhaken, de EN 517:2006, bepaalt dat elke ladderhaak jaarlijks
door een bevoegd persoon nagezien moet worden. Genormeerde ladderhaken zijn visueel
gemakkelijk te onderscheiden van niet genormeerde ladderhaken omdat ze voorzien zijn
van een oog onderaan om een vanglijn in te pikken.

Geharmoniseerde normen zijn documenten die goedgekeurd zijn door de Europese
normalisatie-instellingen (CEN en CENELEC). Indien een product onder een Europese
geharmoniseerde norm valt, moet de fabrikant gebruik maken van de erin vermelde
testmethodes. Per productfamilie weerspiegelen deze normen de ‘good practices’ of
‘teken van goed vakmanschap’, alhoewel de toepassing ervan niet altijd wettelijk verplicht is.

Klimhaken
Klimhaken dienen om moeilijk bereikbare plaatsen – zoals torenspitsen – zonder ladders
te inspecteren of te onderhouden. Deze haken hebben aan het uiteinde een steunvlak voor
de voeten. De nieuwste norm voor klimhaken, EN 517:2006, bepaalt dat elke klimhaak
jaarlijks door een bevoegd persoon nagezien moet worden. Genormeerde klimhaken zijn
visueel gemakkelijk te onderscheiden van niet genormeerde ladderhaken o
 mdat ze voorzien zijn van een oog onderaan om een vanglijn in te pikken.
Om veiligheidsredenen voert Monumentenwacht niet langer inspecties van torenspitsen
uit wanneer er geen correct geplaatste genormeerde klimhaken aanwezig zijn.

Ankerpunten
Ankerpunten zijn bedoeld om een persoonlijke beveiliging aan te brengen tegen het
vallen, om af te dalen en om stellingen te plaatsen. De nieuwste norm voor ankerpunten,
EN 795:2012, schrijft voor ankerpunten een periodieke controle voor door een bevoegd
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persoon. De periodiciteit van deze controles bepaalt de fabrikant zelf.
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Veiligheidslijn of vanglijn
Om ladderhaken, klimhaken, ankerpunten en andere valbeveiligingssystemen in te zetten als bescherming tegen een val van hoger dan 2 m, moeten veiligheidsgordels of
-harnassen gebruikt worden. Die worden gewoonlijk via buigzame vanglijnen verbonden
met ofwel een ankerpunt, ofwel een bevestigingssysteem dat vastgehecht is aan een
of meerdere ankerpunten (KB van 07-08-1995 betreffende het gebruik van Persoonlijke
Beschermingsmiddelen). Genormeerde ladderhaken en/of ankerpunten kunnen voor dit
doel enkel gebruikt worden als ze bijvoorbeeld boven een goot maximaal 1,4 m uit elkaar
staan zodat telkens 1 vanglijn ingepikt kan blijven terwijl de andere uitgepikt is tot ze in
een volgend veilig punt ingepikt wordt.

Flexibele horizontale ankerlijnen
Een flexibele horizontale ankerlijn is meestal een roestvrijstalen kabel die op zijn plaats
gehouden en geleid wordt door tussensteunen, en waarop beveiligd ingepikt kan worden
via het erop gemonteerde mobiele ankerpunt. Bij de meeste systemen kunnen personen
beveiligd langs de tussensteunen passeren. Dit beveiligingssysteem moet voldoen aan

inhoud

de Europese norm EN 795:2012 type C en is geschikt voor 1 gebruiker.

Key
1. extremity anchor – 2. intermediate anchor – 3. mobile anchor point – 4. flexible anchor line
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Stugge horizontale ankerlijnen
Een beveiliging met stugge horizontale ankerlijnen (rails) met een mobiel ankerpunt erop
gemonteerd, is voor 1 gebruiker geschikt. Het systeem moet voldoen aan de Europese
norm EN 795:2012 type D.
Er bestaan ook ankerlijnen voor meer dan 1 gebruiker; die vallen echter niet meer onder
de Europese norm EN 795:2012 maar onder PD CEN/TS 16415:2013.

Valretentiesystemen
Valretentiesystemen zorgen ervoor dat de gebruiker nooit kan vallen over een dakrand door
de lengte van de vanglijn in die mate te beperken dat de dakrand nooit bereikt kan worden.

Doodgewichtankers
Doodgewichtankers worden op platte daken geïnstalleerd, permanent of mobiel. De permanente installaties worden onder meer onder een ballastlaag geplaatst die als verankering dient. Bij mobiele systemen kunnen afneembare gewichten voor de verankering
zorgen. Dit beveiligingssysteem moet voldoen aan de Europese norm EN 795:2012 type
E. Het moet rekening houden met de slingerbeweging die kan optreden bij een val over
de dakrand indien de vanglijn dat niet belet. De hoek die de gebruiker links en rechts ten
opzichte van het ankerpunt aanneemt, mag dan ook maximum 30° bedragen. Penduleankers of bijkomende ankerpunten kunnen dit vermijden.

Deur- of (dak)vensterverankeringen
Deur- of (dak)vensterverankeringen zijn tijdelijke ankerpunten die bepaalde plekken toegankelijk kunnen maken zonder dat er structurele ingrepen in het gebouw vereist zijn. De opstelling en het gebruik ervan vergen de nodige vakkennis en een regelmatig nazicht. Ze moeten
voldoen aan de Europese norm EN 795:2012 type B. Vraag steeds advies aan uw contactpersoon bij Monumentenwacht of via de contactgegevens achteraan in deze brochure.

3.2 het plaatsen van veiligheidssystemen op hellende daken
bedekt met leien, zink of koper

Hoe ladder- en klimhaken, ankerpunten of andere valbeveiligingssystemen geplaatst
worden op een dakkap, hangt af van de vorm, de constructie en het materiaal waaruit die
is opgebouwd. Maak een dakenplan op in overleg met de monumentenwachters en/of de
inhoud

interne dienst preventie en bescherming (IDPB) van Monumentenwacht Vlaanderen. Bij
de restauratie van het gebouw is dat de taak van de veiligheidscoördinator, die hiervoor
eveneens een beroep kan doen op de expertise van Monumentenwacht.
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Ladderhaken plaatsen
Voor het plaatsen van ladderhaken, rekening houdend met dakladders van 18 sporten (ongeveer 4,5 m lang), de beperkingen inzake ladderstahoogte bij Monumentenwacht (zie 2.1.) en de wettelijke beperkingen inzake het werken van op ladders, gelden
volgende aanbevelingen:
dakvlakken boven beloopbare goten
— 1 rij ladderhaken boven de goot ongeveer 1,20 tot 1,50 m boven de goot (gemeten
volgens – en afhankelijk van – de dakhelling) waarbij minstens 1 lager geplaatste
ladderhaak van op de ladder te bereiken is om een beveiligde overstap te maken
wanneer er geen andere toegang tot de goot bestaat; indien deze ladderhaak zich ter

inhoud

hoogte van het tapgat bevindt, kan dit altijd beveiligd worden gereinigd;
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— de maximale horizontale afstand van deze onderste rij haken is 1,4 m. Deze afstand
is gebaseerd enerzijds op een risicoanalyse (valfactor, pendulewerking …) en anderzijds op wetgeving en de bij Monumentenwacht gebruikelijke PBM’s. Heel belangrijk is dat ze juist geplaatst worden, bij voorkeur op de kepers. Is dat niet mogelijk,
overleg dan met de fabrikant, de architect of eventueel Monumentenwacht om een
evenwaardige bevestiging uit te dokteren die voldoet aan de vereisten van de norm;
— 1 rij ladderhaken op 1 m onder de nok;
— de tussenliggende rijen worden op ongeveer 4 m van de andere rijen aangebracht met
een horizontale tussenafstand van 2,80 m, verspringend ten opzichte van de vorige.
dakvlakken boven niet beloopbare goten
— in veel gevallen is 1 rij ladderhaken op 60 cm boven de dakvoet (gemeten volgens
dakhelling) noodzakelijk om het dakvlak (visueel) en de goot over de volledige breedte te inspecteren. Bij een goothoogte hoger dan 9,5 m zijn deze ladderhaken niet
bruikbaar bij een inspectie door Monumentenwacht. Vraag bij twijfel steeds advies
aan uw contactpersoon bij Monumentenwacht of via de contactgegevens achteraan
in deze brochure;
— de horizontale afstand tussen de ladderhaken ligt in dit geval niet vast omdat de
ladder steeds verplaatst moet worden tijdens de inspectie, maar dezelfde tussen
afstanden als hierboven zijn aan te raden (max.1,4 m );
8
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— de overige rijen ladderhaken zijn onbruikbaar wanneer een leiladder niet zonder gevaar op het dakvlak over een ladderhaak geplaatst kan worden. Als dit enkel van op
een hoge ladder kan, is dit ontoelaatbaar. Vraag in deze gevallen steeds advies aan
uw contactpersoon bij Monumentenwacht of via de contactgegevens achteraan in
deze brochure.
Bij een beperkt budget is het sterk aan te raden om toch zeker de onderste rij ladder
haken – of een evenwaardig beveiligingssysteem – op de dakvlakken en klimhaken op de
torenspitsen (op het dakvlak van het luik) te voorzien. Dan blijft het mogelijk om volgende
werken efficiënt en veilig uit te voeren:
— inspecties door de monumentenwachters;
— het vrijmaken en schoonmaken van goten en afvoeren door onderhoudsploegen;
— het uitvoeren van kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de onderste delen
van de daken, de goten en afvoeren.
Wanneer een dakvlak een duidelijke knik vertoont, voorzie dan op ongeveer 80 cm (gemeten op het dakvlak) onder deze knik een rij ladderhaken.
Ladderhaken op de zijkanten van het dakvlak of naast een opgaande muur, rijzend uit
het dakvlak of naast bovendaks metselwerk, worden op 50-60 cm van de muur geplaatst
en moeten in bepaalde gevallen van het B-type zijn (zie verder: ‘Ladder- en klimhaken
bevestigen’).

Klimhaken plaatsen
Klimhaken worden aangebracht op punten waar geen ladder gebruikt kan of mag worden.
— Plaats ze liefst verspringend, in twee verticale lijnen die maximum 30 cm uit elkaar
liggen.
— De verticale afstand van de ene naar de andere klimhaak is 35-40 cm tot maximum
50 cm.
— Beperk de lengte van de rij klimhaken op het dakvlak door zo hoog mogelijk een luik
te plaatsen met een voldoende groot steunvlak voor 2 personen eronder aan de binnenzijde.
— Plaats het luik en de klimhaken bij voorkeur aan de minst opvallende zijde van het
inhoud

gebouw (om esthetische redenen) en aan de zijde met de minste regen en wind (om
preventieve redenen). Bij een kerk is dat vaak de oostzijde.

32

veiligheid en toegankelijkheid van zolders , kapruimtes , daken en goten

Torenspits
Om een torenspits te bereiken, worden klimhaken onder en naast het hoogste torenluik
aangebracht. Verder komen ze in verspringende orde voor tot aan de spits. Boven, vlak
onder de loodmuts, wordt in elke windrichting één haak voorzien om de inspectie van het

inhoud

torenkruis te vergemakkelijken. Zie tekening op vorige bladzijde.

Om veiligheidsredenen voert Monumentenwacht niet langer inspecties van torenspitsen uit wanneer er geen correct geplaatste genormeerde klimhaken aanwezig zijn.
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Opengewerkte lantaarns
Om bij de spits van een opengewerkte
lantaarn te komen, worden de klimhaken
zoveel mogelijk verspringend langs de
stijlen van de lantaarn aangebracht. Is er
0,
een dakoversteek, voorzie daar dan een
8
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Ankerpunten plaatsen
Ankerpunten kunnen voorzien worden
op muren, daken of zolders. Monumentenwachters of andere vakmensen kun1, 4 m
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nen zich er met behulp van een veiligheidsgordel of -harnas en een vanglijn
aan vastmaken en zo de goot of het dak
max 0,50 m

hanggoot
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Ankerpunten worden het best voorzien:
— in de buurt van een dakkapel of een
dakluik, aan een stevige dakstructuur;
— naast beloopbare kroonlijsten waar er

geen leuning aanwezig is;
MET BELOOPBARE
— op platte of licht DAK
hellende
daken (zie GOTEN
3.3 en 3.4);
DAKRUITER OF OPENGEWERKTE LANTAARN

— ter hoogte van intredeopeningen voor
zolders en andere ruimtes die alleen
via een ladder bereikbaar zijn.

Ankerpunten op de nok zijn goede bevestigingspunten. Van hieruit is een groot deel van
het dak te bereiken. Ze moeten zelf ook gemakkelijk bereikbaar zijn en gecombineerd
worden met voldoende ladderhaken op de daken.
De nieuwste nokbeveiligingssystemen – EN795-2012 (D) – maken het mogelijk om op een
inhoud

veilige manier van een ladder over te stappen in de goot en daarna van bovenuit beveiligd
door de goot te stappen of het hele dakvlak veilig te inspecteren. Vanuit dakkapellen,
luiken of volledig opendraaiende dakvlakvensters zijn het dakvlak of de goten eveneens
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veilig te betreden voor een inspectie of klein onderhoud. Het beveiligingssysteem is ingewerkt in de nok en daardoor zo goed als onzichtbaar. Soms kunnen hieraan dakladders
en/of stellingen bevestigd worden die onderhoud of herstellingen vergemakkelijken.

Dakdoorbrekingen en speciale constructies
Diverse situaties zijn te specifiek om er algemene richtlijnen voor te geven.
Vraag daarom steeds advies aan uw contactpersoon bij Monumentenwacht of via de
contactgegevens achteraan in deze brochure.
Het betreft:
— torenrompen die in het dakvlak zijn geplaatst,
— torentjes die niet via een dakluik te bereiken zijn,
— bol-, peer- of uivormige spitsen,
— moeilijk bereikbare punten zoals schoorstenen.

Ladder- en klimhaken bevestigen
De bevestiging en de kwaliteit van de haken zijn letterlijk van levensbelang voor iedereen
die ze gebruikt. De dakhaken en hun bevestigingssystemen moeten volgens de Europese
norm EN 517:2006 vervaardigd zijn en geplaatst worden volgens de voorschriften van de
fabrikant. De fabrikant is verplicht om plaatsingsvoorschriften te bezorgen in de lokale

inhoud

taal, met alle relevante informatie over opslag en montage.
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De haken moeten gemarkeerd zijn met:
— het nummer van de norm EN 517:2006 en EN 795:2012,
— de letter van het type A en/of B,
— de naam of het handelsmerk van de fabrikant.
De haken mogen nooit alleen in het dakbeschot vastgezet worden, maar steeds in een stevige constructie zoals de kepers van de dakconstructie of een extra rib tussen twee gordingen
of een evenwaardige oplossing. De minimale afstand tot aan de kop van de balk is 50 cm,
om te voorkomen dat het hout splijt. Bovendien is het uiterst belangrijk het juiste type te
gebruiken: A-types mogen uitsluitend belast worden volgens de richting van de dakhelling,
terwijl B-types in alle richtingen belastbaar zijn. Dit is vooral van belang aan zijkanten van
dakvlakken. Bij een val kan de persoon recht naar beneden vallen, maar ook naar links of
rechts. In dat laatste geval zou een A-type belast worden in een niet-toegelaten richting.

Ankerpunten bevestigen
Er zijn diverse modellen van ankerpunten op de markt. De nieuwe moeten voldoen aan de
Europese norm EN 795-2012. In het oog van het ankerpunt moet een musketon van een
vanglijn vrij beweegbaar vastgemaakt kunnen worden. Het materiaal van de ankerpunten
moet bestand zijn tegen corrosie; roestvrij staal geniet de voorkeur.
Elk ankerpunt moet bevestigd worden volgens een voorafgaande berekening en moet
geplaatst worden door een vakkundig persoon. De plaatser moet de ankerpunten daarna
uittesten of narekenen en de nodige documentatie opmaken over alle punten die de norm
opsomt. Indien bepaalde onderdelen van ankerpunten later niet meer visueel te inspec-

inhoud

teren zijn, moeten hiervan foto’s genomen worden, waarbij elk ankerpunt een duidelijk
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identificatienummer krijgt. Deze gegevens worden in voorkomend geval opgenomen in
het post-interventiedossier. De fabrikant bepaalt zelf de periodiciteit van de keuring van
de ankerpunten door een vakkundig persoon.

3.3 het plaatsen van veiligheidssystemen op hellende pannendaken
Voor hellende pannendaken bestaan er
aangepaste ladderhaken, die rekening
houden met de golving en de dikte van
de pan. De ladderhaken moeten in een
stevige constructie bevestigd worden,
zoals kepers. Het is aan te raden om
pannendaken geval per geval te bekijken met het oog op een goede en veilige toegankelijkheid.
Er bestaan ook systemen om ankerpunten onder gemarkeerde pannen te
plaatsen zodat hierop later beveiligd
kan worden. Onlangs zijn er nokbeveiligingssystemen voor pannendaken op
de markt gekomen waarbij onder de
nok een beweeglijk beveiligingssysteem verborgen zit en waarbij het zelfs
mogelijk is om beveiligd over te stappen
van de ladder naar de dakgoot. Sommige systemen kunnen uitgebreid worden
met laddersystemen en/of stellingsystemen zodat inspecties of onderhoudswerken sneller en goedkoper worden.

3.4 het plaatsen van veiligheidssystemen op platte daken
Tot een hellingshoek van maximaal 15° spreken we van een plat dak. Voor de veiligheid
mag het dak tot 1,5 m van de dakrand vrij betreden worden. In andere gevallen zijn
voorzieningen nodig zoals een (tijdelijke) borstwering, flexibele of stugge ankerlijnen
inhoud

(zie 3.1). Bij alle systemen is de plaatsing van cruciaal belang: alle gewenste dakranden
moeten beveiligd bereikt kunnen worden onder een maximale hoek van 30° links en
rechts van het gebruikte ankerpunt.
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Als er geen kooiladder is, moet ook de
overstap van de ladder naar het dakvlak
– als het maar enigszins mogelijk is –
beveiligd worden via een ankerpunt b
 oven
aan het dakvlak dat van op de ladder
bereikbaar is en dat beveiliging biedt om de
dakrand op circa 1,5 m afstand te verlaten
bij de overstap.
De ankerpunten zelf bevinden zich steeds
op minimum 2 m van elke dakrand zodat
de gebruiker er zich veilig op kan vast
maken voordat hij bij de dakranden komt.
Op bovenstaande figuur kunnen alleen bepaalde gedeelten van de dakrand veilig geïn
specteerd worden zonder risico op slingerbeweging bij een val; dankzij penduleankers of
bijkomende ankerpunten kan de hele dakrand wel veilig betreden en geïnspecteerd worden.

3.5 andere mogelijkheden
inhoud

Naast de bekende ankerpunten en ladder- of staphaken voor leien en pannendaken,
zijn er voor bepaalde daksystemen specifieke veiligheidsvoorzieningen o
ntwikkeld
die nog relatief onbekend zijn; voor zinken of koperen felsdaken bijvoorbeeld,
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bieden bepaalde fabrikanten a
angepaste
veiligheidsvoorzieningen aan – zie figuur.
Sommige anker

punten voor platte daken
kunnen wellicht ook op bijvoorbeeld roeven
daken toegepast worden aangezien ze op
dakhellingen van maximaal 15° geplaatst
kunnen worden. Vraag ook hier steeds advies voor de juiste plaatsing.
Op de daken kunnen ook looppaden, loopvlakken en treden aangebracht worden. Dat
zijn roestvrijstalen, geprefabriceerde platformen met een permanent karakter. De norm
EN 516 is hier van toepassing. Deze systemen betekenen vaak een zware esthetische
ingreep in monumenten. Daarom worden ze hier niet verder behandeld. Voor hun toepassing op beschermde monumenten is steeds een vergunning nodig van het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Voor kleine onderhoudswerken en voor regelmatig nazicht
van het monument is het te ingrijpend en te duur om vaste
stellingen te plaatsen. Ze worden verder dan ook b
 uiten
beschouwing gelaten. Rolstellingen bieden hier in sommige gevallen wel een oplossing. Hoogwerkers v ormen
meer en meer een valabel alternatief voor inspecties van
gebouw
onderdelen zonder veiligheidsvoorzieningen; ze
zijn in steeds hogere en handzamere varianten beschikbaar. Houd wel rekening met de toegankelijkheid en de
opstelling van deze toestellen. Deze methode vergt welis
waar extra kosten bij elke inspectie of onderhoudsbeurt,
maar maakt de kosten voor vaste veiligheidsvoorzieningen
kleiner.
Technologische evoluties zullen het wellicht mogelijk maken om andere inspectietech
nieken in te zetten voor toekomstige inspecties. Het gebruik van onbemande vliegtuigjes
of helikoptertjes werd al enkele keren vernoemd, maar bleef nog zonder concrete toepasinhoud

singen. Om gebreken vast te stellen, kunnen deze toestellen interessant zijn, maar voor
(nood)herstellingen zal het gebouw nog steeds toegankelijk moeten zijn via klassieke
methodes.
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3

HYGIËNE, VEILIGHEID EN GEZONDHEID
VOOR BEWONERS EN BEZOEKERS

Na alle vorige maatregelen zijn de gebouwen ongetwijfeld bouwkundig veilig toegankelijk
en bereikbaar, maar daarmee is lang niet alle gevaar geweken. Er loeren immers nog
heel wat risico’s om de hoek die de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid van mensen
bedreigen. In het belang van occasionele bezoekers (zoals de monumentenwachter) én
van de bewoner(s) is het onontbeerlijk om al deze veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.
Monumentenwachters schenken er tijdens de inspectie altijd aandacht aan.

1 gevaarlijke installaties
1.1 radioactieve bliksemafleiders (raba )
Tot in de jaren 1980 werden her en der radioactieve bliksemafleiders geplaatst op grote
kantoorgebouwen, appartementsblokken of andere hoge constructies, zoals kerktorens en
pylonen, en een enkele keer ook op een privéwoning. Toen dacht men – onterecht zo bleek
later – dat ze een betere bescherming boden tegen blikseminslagen. Aangezien het radio
actief materiaal van sommige exemplaren kan lekken, startte het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (FANC) in 2003 een campagne om alle RABA’s te laten weghalen door
een erkend bedrijf. Hoewel het grootste deel al verwijderd is, treffen we sporadisch nog
exemplaren aan. Sinds 1985 is het bij wet verplicht om deze RABA’s te melden aan het
FANC en ze te laten verwijderen. Meer informatie vindt u op www.fanc.fgov.be.
Monumentenwacht heeft een interne procedure opgesteld voor het omgaan met R
 ABA’s
op gebouwen om de veiligheid van de inspectieteams maximaal te garanderen. Elke
RABA wordt ook gemeld aan het FANC, wat trouwens wettelijk verplicht is.

1.2 elektromagnetische straling
Steeds meer hogere gebouwen – zoals kerken – worden uitgerust met antennes die
inhoud

elektromagnetische straling uitsturen. Tal van studies wijzen erop dat overmatige blootstelling aan deze straling op termijn gezondheidsproblemen kan geven. Vandaar dat er
stralingsnormen uitgewerkt zijn en veiligheidsafstanden bepaald zijn voor wie werkt in
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hun nabijheid. Tijdens onderhoudswerken of inspecties nabij zulke antennes, worden
daarom best een aantal richtlijnen gerespecteerd. Hier volgen de belangrijkste:
— beperk de blootstelling tot het strikte minimum;
— hoe groter de afstand tussen uzelf en de antenne(s), hoe beter; met als minimum de
geldende veiligheidsafstand voor het type antenne;
— contacteer de gsm-operator via het telefoonnummer vermeld op de antenne-installatie om ze uit te schakelen als het vorige onmogelijk is.
Meer informatie kunt u opvragen bij uw contactpersoon bij Monumentenwacht of via de
contactadressen achteraan in deze brochure.
Ook werden er ‘richtlijnen voor het plaatsen van telecommunicatieapparatuur in beschermde monumenten en gebouwen gelegen in stads- en dorpsgezichten’ opgesteld.
Die kunt u opvragen via www.onroerenderfgoed.be.

1.3 gebrekkige elektrische installaties
Al te vaak komen monumentenwachters – op
zolders of in weinig gebruikte ruimten – sterk
verouderde

elektrische

installaties tegen, gaande
van oude, stoffen bekabeling en open, onbeschermde contactdozen
tot gebrekkige verlengingen van kabels. Het is
niet altijd duidelijk of ze
nog aangesloten zijn op
het net. En omdat zolders
erg stoffig kunnen zijn, houden zulke situaties een brand- of elektrocutiegevaar in. Bij oude
luchtlijnen – die intussen erg zeldzaam zijn – is het gevaar op elektrocutie bijzonder groot

inhoud

tijdens het plaatsen of transporteren van aluminium ladders.
Als eigenaar of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor het goede onderhoud, de keuring en de veiligheid van de bestaande technische installaties, dus ook
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de elektrische installatie. Recentere installaties (van 1983 en later) moeten voldoen aan
het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en afhankelijk van het geval
(zie lijst met keuringen in het midden van deze brochure) periodiek gekeurd worden. Voor
installaties van vóór 1983 geldt er sinds 2012 een nieuwe wetgeving die eist dat er een
risicoanalyse wordt uitgevoerd van deze installaties, die zo nodig veilig gemaakt moeten
worden. Houd wel rekening met de mogelijk historische waarde van lichtarmaturen, stopcontacten en lichtschakelaars in een uniek interieur. Nieuwe elektrische bekabeling valt
immers te combineren met oude bakelieten schakelaars of armaturen … Overleg tussen
elektricien, erfgoedconsulenten van het Agentschap Onroerend Erfgoed en de eigenaar
is in deze situaties onontbeerlijk.

1.4 bewegende installaties (industriële panden, molens, klokken

…)

In industriële panden en molens maakt het werkende gedeelte soms integraal deel uit van
de inspectie door Monumentenwacht. Ook in de klokkenzolder of hoger in de kerktoren
schenken de monumentenwachters aandacht aan de luiklokken die – vaak automatisch –
in beweging gebracht worden.
Elke bewegende installatie houdt specifieke risico’s in; wettelijk is daar telkens een risico
analyse voor vereist. Tijdens het onderhoud of bij inspecties van Monumentenwacht kan
het nodig zijn om deze machines tijdelijk stil te leggen. Voor molens is er een interne
richtlijn om ze onder bepaalde voorwaarden draaiend na te kijken.

2 hygiëne
2.1 propere zolders
Alle zolder- en kapruimtes moeten proper zijn. Stof, vuil, duivenmest, rommel en restanten van werken, kunnen immers gevaarlijk zijn. Ze leveren niet alleen onveilige en
ongezonde arbeidsomstandigheden op, maar verhinderen ook een goede controle van
de bouwdelen. Bovendien vormen ze een potentiële aantrekkingspool voor houtborende
insecten en andere ongewenste dieren.
Vaak bevinden zich oude meubels of kunstvoorwerpen op de zolders. Waak erover dat
inhoud

waardevolle voorwerpen niet bij het vuilnis belanden, maar op een gepaste wijze worden
geïnventariseerd en opgeborgen.
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2.2 dieren in gebouwen
Duiven weren
Duiven moeten geweerd worden uit gebouwen. Duivenmest bevat tal van agressieve
chemische verbindingen die onder andere de gootbekleding en het voegwerk aantasten
alsook de touwen die Monumentenwacht gebruikt. Duivenmest kan bovendien aanleiding
geven tot aspergillose (duivenmelkersziekte) doordat bepaalde soorten schimmels er erg
goed op gedijen. Nestmateriaal en krengen veroorzaken vuilophoping, met verstoppingen van goten en afvoeren tot gevolg. Ook zijn duiven gastheer voor mijten, motten,
kevers en luizen.
Er bestaan diverse maatregelen om enerzijds de duivenpopulatie te beperken, en anderzijds gebouwen te beveiligen.

Kauw- en kraaiachtigen weren
Kauw- en kraaiachtigen maken grote nesten van takken, bekleed met hooi, dode
bladeren en wol. Voorkom vervuiling
door alle dak- en schoorsteenopeningen
zorgvuldig af te schermen tegen kau
wen (bijvoorbeeld met gaasdraad of een
roestvrijstalen roostertje). De nestvorming
levert brand- en/of CO-vergiftigingsgevaar op en met de takken komen kevers
en mijten het gebouw binnen. Deze insecten worden ook aangetrokken door
uitwerpselen. Laat alle dak- en schoorsteenopeningen dan ook regelmatig op
nestvorming nakijken en laat in voorkomend geval de takken en nesten zo spoedig mogelijk verwijderen.

Uilen en vleermuizen: gewenste diersoorten
Uilen en vleermuizen geven weinig overlast. De kerkuil heeft zelfs dringend nood aan
zolders als broedplaats. Bovendien is er doorgaans minder duivenoverlast in gebouwen
inhoud

waar een kerkuilenpaar woont. Ook voor vleermuizen vormen zolders ideale broedplaatsen. Deze beschermde diertjes produceren alleen wat uitwerpselen, doorgaans onschadelijk voor het gebouw, al kan de urine de afwerklagen aantasten.
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Meer informatie vindt u:
— in onze onderhoudstip Dieren in en op gebouwen - vogels, gratis te downloaden via
www.monumentenwacht.be
— bij de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, www.kerkuilwerkgroep.be
— bij de vleermuizenwerkgroep, www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep
— bij Vogelbescherming Vlaanderen vzw: www.vogelbescherming.be

2.3 schimmels: voorzichtigheid geboden

Mensen met gevoelige luchtwegen, allergieën
of een verzwakte gezondheidstoestand kunnen
heel wat lichamelijke ongemakken ondervinden van sommige schimmels. Het onderzoek
naar de eventuele schadelijkheid van (bepaalde) schimmels (zwammen) en hun mycotoxines
en vluchtige organische stoffen (VOS) is nog
volop aan de gang zodat we best het voorzichtigheidsprincipe hanteren. Gelukkig zijn
de meeste klachten over schimmels bijna altijd
‘goedaardig’ (hoofdpijn, irritatie van de luchtwegen …) en van voorbijgaande aard, maar
voorzichtigheid blijft voor iedereen geboden.

Een ‘schimmellucht’ in een ruimte is onmiskenbaar een opstapeling van vluchtige organische stoffen (VOS) en kan als dusdanig snel herkend worden. Schimmelsporen in de lucht
hebben geen specifieke geur en zijn dus heel wat moeilijker te herkennen. De preventie is
erop gericht om het contact – zowel door aanraking als door inademing – met deze stoffen
te voorkomen of sterk te beperken. Ademhalingsbescherming en eventueel handschoenen
en beschermende wegwerpkledij kunnen in erge gevallen noodzakelijk zijn.
Schimmels hebben meestal een geschikte voedingsbodem, een bepaalde vochtigheidsgraad en temperatuur nodig om goed te gedijen. Ze worden dan ook bestreden door in te
spelen op deze parameters. Probeer schimmelsporen zo weinig mogelijk te verspreiden
in de lucht (neem voorzorgsmaatregelen zoals ademhalingsbescherming bij het afborsteinhoud

len, speciale filters bij het stofzuigen of veeg schimmelplekken af met een licht vochtige
doek). Beperk ook het heen en weer lopen naar andere ruimtes; schimmelsporen verspreiden zich via schoenen en kledij.
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Het is mogelijk om schimmelstalen te (laten) nemen en die te laten onderzoeken op hun
schadelijkheid. Meer informatie krijgt u van uw contactpersoon bij Monumentenwacht of
via de contactadressen achteraan in deze brochure.

3 gezondheidsrisico’s uit bouwmaterialen
3.1 asbest
Volgens het KB van 16-03-2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
risico’s van blootstelling aan asbest, is elke eigenaar van een gebouw die werknemers in
dienst heeft of waar ‘vrijwilligers onder gezag werken’, verplicht om een asbestinventaris
op te stellen en die ter beschikking te stellen van externe werknemers die in dat gebouw
komen werken. Deze inventaris geldt niet voor de gedeelten van gebouwen, de machines
en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die normaal geen aanleiding kunnen geven
tot blootstelling aan asbest, tenzij er op deze plaatsen werken uitgevoerd worden. Verder
is elk nieuw gebruik van asbest verboden, zelfs bij vervanging van bestaande onderdelen. Als er asbest in een gebouw verwerkt werd, is het verplicht een beheersprogramma
op te maken dat de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk houdt voor de gebruikers
van dit gebouw. Alle informatie kan opgezocht worden via www.werk.belgie.be (trefwoord
‘asbest’ ingeven).
Als er tijdens een inspectie een vermoeden is van blootstelling aan asbest – dat is bijna
altijd het geval bij niet-hechtgebonden asbest dat beschadigd is –, wordt de inspectie
stopgezet en wordt dat vermeld in het verslag.

3.2 restproducten van bouwmaterialen
of behandelingen
Verschillende (bouw)materialen bevatten vluchtige
of gevaarlijke producten. Historische bouwmaterialen zijn vaak natuurlijke en onbehandelde materialen die weinig schadelijke producten bevatten.
Wel kunnen er op de houten dakconstructie met
een (vroegere) zinken dakbedekking zinkzouten
inhoud

voorkomen, die niet helemaal ongevaarlijk zijn
voor de gezondheid. Ook loodwit komt vaak voor
in oude verflagen op geschilderde oppervlakken
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en schilderijen, maar eveneens onder loden gootbekledingen in contact met eiken gootconstructies. Vers eikenhout (en cederhout) scheiden azijnzuur af dat lood en zink aantast.
Neem voorzorgsmaatregelen als in deze zolderruimtes of aan de loden goten gewerkt
moet worden.

Behandelde kappen met giftige stoffen
Wanneer een zolder behandeld wordt (of werd) tegen schimmels en houtborende insecten, is het aangewezen om bij de toegang tot de zolder een registratieplaatje aan te
brengen, waarop de uitvoerder, de gebruikte producten en de datum vermeld staan. Hout
werd vaak behandeld met giftige stoffen of met producten op basis van solventen. Bij
(langdurig) verblijf op de zolder zijn soms voorzorgsmaatregelen nodig.

4 gevaarlijke producten
Soms worden tijdens inspecties gevaarlijke en zelfs verboden producten aangetroffen
zoals lindaan en DDT. Het is in ieders belang dat deze producten op een gepaste manier
worden verwijderd. In de meeste gevallen kan dit via het containerpark. Ook met kwik uit
oude thermometers, barometers, schakelcontacten... moet zeer voorzichtig omgesprongen worden omdat het uiterst vluchtig is en zeer giftig bij opname via de luchtwegen. U
kunt de gepaste informatie opzoeken via www.antigifcentrum.be.
Bewaar alle gevaarlijke producten op een afgesloten en goed verluchte plaats en geef
ze een duidelijke etikettering. Om te voorkomen dat bepaalde producten (heftig) met
elkaar reageren, worden ze best apart opgeslagen. Vanaf bepaalde volumes is er voor
producten zoals ontvlambare stoffen zelfs een vergunning noodzakelijk. Meer informatie

inhoud

bij VLAREM.
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4

BESLUIT

De zorg voor onze monumenten begint ongetwijfeld bij een veilige bereikbaarheid van
alle onderdelen ervan. Zo wordt in de eerste plaats een efficiënt onderhoud mogelijk.
Dankzij goede voorzieningen kan dat immers veilig, snel en regelmatig gebeuren. Beslist niet te verwaarlozen is het kostenbesparende aspect: ‘snel’ betekent dat er minder werkuren betaald moeten worden, ‘permanente’ voorzieningen maken dat er niet
voor elk werk opnieuw hoogwerkers of omslachtige en dure stellingen geplaatst moeten
worden.
Daarnaast verhoogt een goede bereikbaarheid aanzienlijk de veiligheid van iedereen die
ooit in de gebouwen moet zijn. En dat zijn al bij al toch heel wat mensen: monumentenwachters tijdens hun inspecties, dakdekkers die onderhouds- en herstellingswerken
uitvoeren, onderhoudsploegen die de goten en afvoeren vrijmaken, schoorsteenvegers,
vertegenwoordigers van de werkgroep Vleermuizen of Kerkuilen die het bestand en de
voorzieningen komen controleren, mensen van de bliksemafleidingsinstallatie …
Voor de juiste plaatsing van de veiligheidsvoorzieningen kunt u terecht bij Monumentenwacht. De monumentenwachters geven graag toelichting bij wat er precies moet gebeuren. Er kan bijvoorbeeld in overleg een dakenplan opgemaakt worden om ladder- en
klimhaken, ankerpunten, dakluiken, dakvlakvensters of dakkapellen aan te brengen. Ook
voor advies over alle andere veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen die in deze brochure behandeld worden, kunt u bij Monumentenwacht terecht.
Financiële steun is mogelijk dankzij onderhouds-, renovatie of restauratiepremies van
het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente. Zij maken de hele ingreep betaalbaar
voor elke eigenaar-beheerder. (zie www.premiezoeker.be)
Ingrepen die een gebouw veilig toegankelijk maken, zijn investeringen die op vele terreinen renderen. Want een goed onderhouden monument houdt langer stand, hoeft minder
vaak restauraties te ondergaan, behoudt langer zijn identiteit en heeft meer uitstraling.
inhoud

Dat komt de hele gemeenschap ten goede. Als eigenaar voelt u zich daardoor des te
meer tevreden en gewaardeerd. En misschien kunt u zelfs wel voor het eerst uw monument in al zijn verscheidenheid leren kennen.
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Even belangrijk is de zorg voor de gezondheid en de hygiëne in uw gebouw. Verwijder
giftige stoffen of sla ze op in de juiste recipiënten met een duidelijke etikettering en
houd uw woning veilig en schimmelvrij. Dat komt in de eerste plaats uzelf ten goede,
maar ook al wie uw gebouw binnenkomt om er te werken of er samen met u van te

inhoud

genieten.
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Monumentenwacht is een organisatie van de vijf Vlaamse
provincies met een ondersteunende koepelvereniging. De
organisatie werd opgericht in 1991 om onderhoud te stimuleren en zo het behoud van waardevol erfgoed in V
 laanderen
te bevorderen. Dit omvat zowel bouwkundig erfgoed, waardevolle interieurs (met inbegrip van hun kunstvoorwerpen),
varend als archeologisch erfgoed. Monumentenwacht streeft
hiermee naar een integrale erfgoedbenadering en kan beroep
doen op multidisciplinaire inspectieteams.

monumentenwacht
Vlaanderen vzw
een initiatief van de Vlaamse provincies

inhoud

Vandaag werkt Monumentenwacht met de steun van de vijf
Vlaamse provincies en van de Vlaamse overheid.
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ADRESSEN update 2018
Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Erfgoedhuis Den Wolsack | Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen
T + 32 3 212 29 50
info@monumentenwacht.be
www.monumentenwacht.be

Monumentenwacht Provincie Antwerpen
Ruggeveldlaan 99 | 2100 Deurne
T + 32 3 360 52 34
monumentenwacht@provincieantwerpen.be

Monumentenwacht Limburg
Willekensmolenstraat 140 | 3500 Hasselt
T + 32 11 23 75 90
mowa@limburg.be

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Leopoldkazerne blok C | Gaspar de Craeyerstraat 2 | 9000 Gent
T + 32 9 267 61 55
monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

Monumentenwacht Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 | 3010 Leuven
T + 32 16 31 97 50
monumentenwacht@vlaamsbrabant.be

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Koning Leopold III-laan 31 | 8200 Brugge
T + 32 50 40 35 70
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monumentenwacht@west-vlaanderen.be

bibliografie

/ adressen 55

