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Doelstelling
De SBKG Gelderland stelt zich ten
doel binnen de provincie Gelderland
kerkrentmeesters behulpzaam te zijn
inzake restauratie, herstel en
onderhoud van gebouwen en hun
interieur (waaronder orgels) in de
meest ruime zin van het woord. Ook
andere gezindten/eigenaren kunnen
gebruik maken van onze diensten.

Wist u dat:
- kandidaten voor een nieuw
Europees Erfgoedlabel worden
gezocht.
http://europeeserfgoedlabel.crea
tiveeuropedesk.nl/
- de oudere verdragen – die van
Granada, Malta en Florence – die
vragen beantwoordt hoe we het
erfgoed het beste kunnen
beschermen. Het recente verdrag
van Faro beantwoord de vraag
waarom we dat doen.
- onderzoek voor herbestemming
nog steeds wordt gesubsidieerd.
- nieuwe BRIM-plannen moeten
worden uitgevoerd onder de
nieuwe kwaliteitsrichtlijnen
- er een handreiking is inzake
brandblusmiddelen voor erfgoed

U kunt ons vinden op internet:
www.sbkg.nl
e-mail: info@sbkg.nl

Kwaliteitsborging
Met een zich terugtrekkende overheid heeft ook de Monumentenzorg te
maken. De BRIM-regeling is al vereenvoudigd met als gevolg dat de
aanvraaggegevens volgens een vooraf bekend gemaakt model moet worden
aangeboden.
De procedure voor eventueel noodzakelijke afwijkingen tijdens de uitvoering,
vergt een nauwgezette administratie door meldingen vooraf. Ook de
afwikkeling van een plan is ook gebonden aan een strikt format.
Daar komt sinds 2015 bij, dat de eigenaar verantwoordelijk wordt gehouden
voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. De kwaliteitsnormen zijn
voorbereid en vastgelegd in uitvoeringsregels.
Nu is het bijna onmogelijk om van kerkrentmeesters te eisen dat zij op de
hoogte zijn van alle huidige en nog uit te brengen uitvoeringsregels, laat staan
de beoordeling daarvan in voorbereiding en uitvoering. Dit vereist ter zake
kundige begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van onderhouds- en
restauratiewerken.
De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen is uw partner.
Ook de subsidieregelingen van de provincie stellen kwaliteitseisen aan de
uitvoering door de inzet van bewezen restauratiekwaliteit.
De branche-organisaties en zeker enkele restauratiebedrijven hebben zich
gestort op certificering van hun specialisme. Andere bedrijven sturen ook
meer en meer op 'kennis en kunde' waarmee zij zich willen onderscheiden van
derden. Nu is er al jaren een ontwikkeling naar onderscheidende kwaliteit door
certificering of daaraan verbonden kwalificeringen.
Heeft de overheid dat als instrument opgepakt om de regeling te
'vereenvoudigen' en zo bezuinigingen door te voeren of reageren bedrijven op
de strakkere regelgeving? Beiden is waar. Het is onontkoombaar dat iedere
eigenaar hiermee wordt geconfronteerd.
Juist hierom roepen wij eigenaren op die hierin een risico zien, de
dienstverlening van de Stichting B.K.G. te integreren in de realisatie.
Brim-resultaten
Dé continuerende onderstroom van subsidie is de Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten (SIM), beter bekend als BRIM of Periodiek
InstandhoudingsPlan PIP. Dat is een meerjarenonderhoudsplan voor rijksmonumenten voor een periode van zes jaren dat vooraf dient te worden
aangevraagd.
Ook dit jaar hebben wij weer een zestal aanvragen ingediend die onlangs
allemaal een subsidiebeschikking hebben ontvangen. Het subsidie bedraagt
50% van de subsidiabel gestelde kosten. Belangrijk is te vermelden dat kosten
zijn gemaximeerd tot 3% van de verzekerde herbouwwaarde.
Voor volgend jaar staan er weer een aantal op nominatie.

Kerkinterieur van de Protestantse kerk te Zevenaar
Zevenaar, een kleine stad, strategisch gelegen op een oeverwal bij de Aa, die
bij Oud-Zevenaar in de Rijn stroomde. Nabij de inmiddels verdwenen burcht
Sevenaer ontstond in de 15de eeuw een nederzetting, waaraan in 1487 door de
hertog van Kleef stadsrechten werden verleend.
Rondom een driehoekige marktbrink verrees een bebouwing, die in de 16de
eeuw naar het noorden werd uitgebreid en die met vier poorten was versterkt.
In 1598 nam Prins Maurits Zevenaar in, maar het bleef een Kleefse enclave tot
1808. In 1816 kwam het officieel bij Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog
is Zevenaar vooral aan de noord- en oostzijde aanzienlijk uitgebreid, de
binnenstad is niet gespaard gebleven van ingrijpende stadsvernieuwing.
Veel kerken in het Gelderse zijn als een parel in de dorpskom of, zoals in
Zevenaar, aan de brink. Flankerend aan het dorpsplein, bijna weggestopt in de
schaduw van omringende nieuwbouw, staat het eenvoudige zaalkerkje (blijkens
jaartalankers in de westgevel 1658) met een driezijdige sluiting en een houten
klokkentorentje met haar slanke helmspits.
Tot de grotendeels uit de bouwtijd stammende inventaris behoren een barokke
preekstoel (1659), gemaakt door Henrick Wijtvelt, enkele herenbanken en een
door Conrad Ruprecht rijk gesneden orgelkas (1697).
Juist dit meubilair is in zijn ensemble van hoge waarde en alle aandacht waard.
In het kader van de BRIM zijn diverse technische problemen aan de meubels
opgelost waardoor het weer deugdelijk en zonder problemen kan functioneren.
Daarna zijn ook de vele oude waslagen weggehaald en zijn onderliggende
verfijnde details weer zichtbaar geworden. Door een nieuwe frisse boenwas
aan te brengen hebben de blank-eiken meubels weer haar rijke glans gekregen
waardoor het interieur is gaan stralen.
Aanvankelijk werden alleen de preekstoel en de Heerenbanken onderhanden
genomen maar de resultaten waren zo aansprekend dat ook het orgelfront is
meegenomen en uiteindelijk ook de eenvoudiger eiken banken in het
middenblok.
Wilt u zien en ervaren wat een deskundige opknapbeurt doet met het
interieur? Kom kijken in Zevenaar en vraag ons naar de mogelijkheden voor uw
kerkinterieur.

Provinciale regelingen
Voor eigenaren van rijksmonumenten
in Gelderland is ook de komende jaren
weer subsidie voor een rijksmonument
of een zelfstandig onderdeel daarvan
mogelijk.
Het gaat dan om restauratie van een
rijksmonument en/of het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen in
een rijksmonument. De afgelopen
jaren hebben wij al enkele
gerealiseerde projecten kunnen
begeleiden.
Ook nu wordt een viertal aanvragen
voorbereid, te weten de Grote kerk
van Harderwijk, de Grote kerk van
Nijkerk, de kerk op NederhemertZuid, de kerk in Ruurlo en mogelijk
ook de Jakobskerk van Winterswijk.
We weten dat het onderhouden van
monumenten constant de aandacht
vraagt. Maar ook dat er soms echt
ingegrepen moet worden om verlies
van monumentale waarden te
voorkomen of constructieve
problemen voor te zijn.
Zo kunnen sluipende lekkages of
condensatie de schilderingen
beschadigen, keveraantasting in
muurplaten en balkkoppen
spatkrachten geven en langzaam
zachter wordende leien tot lekkage
leiden.
Blijvende attentie op deformatie van
materialen maakt u alert op het
zoeken naar adequate oplossingen en
tijdige actie.

Wilt u meer informatie, belt u ons,
wij staan u graag te woord!
Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen in Gelderland:
Bouwbureau (SBKG)

Vossenhoek 16

8172 AB VAASSEN
tel. 0578 570157
fax.0578 570177
mobiel 06 5068 8957 (H.Bron)
mobiel 06 2112 4310 (G.Tutert)
e-mail info@sbkg.nl
secretariaat:
Meidijk 2
5305 VJ ZUILICHEM
mobiel 06 51340888

