
Sinds hij in november aantrad 

als directeur, heeft Armand 

Opreij een frisse wind laten 

waaien door Monumentenwacht 

Limburg (MWL). Er kwam één 

centrale kantoorlocatie, een 

nieuwe website en een nieuw 

bedrijfsconcept. Alles om de 

organisatie meer zichtbaar 

te maken. Dit weekend 

gebeurt dat letterlijk, als 

monumentenwachters afdalen 

langs de gevels van de Sint 

Janskerk in Maastricht.

Klim- en klauterwerk hoort erbij
ouwen, klimgordels, be-
vestigingsankers: het zijn 
niet meteen de materialen 
waar je aan denkt bij de 

inspectie van een gebouw. Maar 
voor Monumentenwacht Limburg 
is het heel normaal: de medewer-
kers beheersen de kunst van het 
abseilen. “Klim- en klauterwerk 
hoort erbij als we hoge monumen-
tale bouwwerken willen bekijken”, 
zegt directeur Armand Opreij. 

“Je kunt ook wel een drone de lucht 
in sturen, maar die kan niet even 
voelen of een dakpan los ligt of dat 
het lood loslaat. Onze monumen-
tenwachters doen dat wel. Tijdens 
de Open Monumentendagen dit 
weekend beklimmen zij het dak 
van de Sint Jan aan het Vrijthof. 
Al abseilend dalen ze af langs de 
gevels en intussen onderwerpen ze 
de kerk aan hun bouwkundig oog.” 

Onafhankelijk
Op de grond geven monumen-
tenwachters tekst en uitleg over 
het werk van de organisatie. Dat 
is geen overbodige luxe, meent 
Opreij. “Eigenaren van monumen-
tale gebouwen weten ons niet 
altijd te vinden. Vaak weten ze niet 
eens dat ze tegen een gereduceerd 
tarief inspecties en bouwkundig 
advies kunnen krijgen. Terwijl dat 
precies is wat we doen. Wij zijn een 
onafhankelijke, non-profitorgani-
satie, zonder commercieel belang 
dus, die monumenteigenaren 
adviseert en ondersteunt bij alle 
onderhoudsvraagstukken van hun 
kostbare bezit: van opname tot aan 
de oplevering van het werk. 

Wanneer onze wachters langs-
komen, beginnen ze met een 

conditiemeting, een inspectie om 
de bouwkundige staat van het 
gebouw in kaart te brengen. Wat 
er minimaal aan onderhoud moet 
gebeuren, leggen ze vast in een 
werkbeschrijving. Daarmee kan 
de eigenaar naar een aannemer. 
Maar onze aanbevelingen voor 
bouwkundige ingrepen zijn altijd 
sober en doelmatig. Als bijvoor-
beeld een deel van het voegwerk in 
een gevel slecht is, zullen wij niet 
snel adviseren om de hele gevel 
te vernieuwen. Marktpartijen, die 
een - commercieel - belang hebben 
bij meer verregaande ingrepen, 
denken daar nogal eens anders 
over.”

Hippe omgeving
Vanaf dit weekend is Maastricht de 
nieuwe thuishaven van Monumen-
tenwacht Limburg. De organisatie 
sluit haar kantoren in Roermond, 
Thorn en Heugem en werkt 
voortaan vanuit het monumentale 
Regouthuis aan de Boschstraat 
45. “Maastricht is een logische 
keuze”. Vindt Opreij. “Met 1695 
Rijksmonumenten is het de tweede 
monumentenstad van Nederland. 
Daarnaast zijn er nog eens bijna 
evenveel gemeentelijke monumen-
ten. We zitten daar nu letterlijk 
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tussen, maar we maken ook deel 
uit van het Sphinxkwartier. Een 
hippe omgeving, met industriële 
monumenten, die mooi aansluit bij 
onze ambitie om te vernieuwen. 
Hier kunnen we laten zien dat onze 
organisatie zelf geen monument 
is, maar voortdurend werkt aan 
vernieuwing en innovatie.” 

Monumentenwacht bekommert 
zich om alle soorten monumentale 
gebouwen: woningen, kerken, 
kastelen, windmolens, kruisen, 
kapellen en al het ander gebouwd 
erfgoed. “Daar horen ook naoorlog-
se monumenten bij. Op dit moment 
zijn we bijvoorbeeld betrokken bij 
onderzoek in de Gashouder, die 
wellicht een culturele bestemming 
krijgt. Het blijkt dat de stalen wan-
den van het gebouw bewegen. Voor 
ons is dat nieuw, maar juist daarom 
interessant.”  

Financiering
Goed onderhoud is de goedkoopste 
manier om het gebouw voor de 
toekomst te behouden, meent 
Opreij. Kleine reparaties en onder-
houdswerkzaamheden, zoals het 
schoonmaken van dakgoten of het 
plaatsen en vervangen van leien 
of dakpannen, voeren de wachters 

al uit tijdens de conditiemeting. 
“Daarna begint voor de eigenaar 
pas het echte werk. Wij stellen een 
onderhoudsplan met kostenra-
ming op. Desgewenst  begeleiden 
we zelfs de uitvoering door de 
aannemer tot aan de oplevering 
van het werk. Voor leden van 
MWL, met name voor kerken en 
kastelen, maken we ook meerja-
renonderhoudsplannen. Elke twee 
jaar komen we dan weer langs 
om te kijken hoe het monument 
erbij staat. Maar onze wachters 
hebben niet alleen verstand van 
bouwkundige zaken; we verzorgen 
ook subsidieaanvragen (SIM) 
bij de overheid. Vaak komen we 
jarenlang bij eigenaren aan huis. 
Onze wachters kennen dan niet 
alleen de bouwkundige staat van 
het pand, maar hebben ook een 
vertrouwensrelatie opgebouwd 
met de eigenaar, die stevig veran-
kerd is in de onafhankelijkheid van 
Monumentenwacht.” 

monumentenwachtlimburg.nl 

Monumentendagen Maastricht
  De Open Monumentendagen in Maastricht staan in het teken van de thema’s ‘Leermonumenten’ en ‘Ziekte 
en gezondheid’. Onderdeel is ‘De pest in Maastricht’, een wandelroute langs monumenten, met lezingen 
en rondleidingen over de geschiedenis van de gezondheidszorg in Maastricht. De route ‘Maastricht wordt 
steeds wijzer’ voert langs de geschiedenis van het Maastrichtse onderwijs. Voor wie liever de binnenstad 
mijdt, is er ‘La route de l’air pur’ naar monumentale plekken buiten de stad. 
De Open Monumentendagen zijn 12 en 13  september van 13.00 – 17.00 uur. Alle activiteiten in Maastricht 
vertrekken vanaf de Sint Janskerk aan het Vrijthof. 

Meer informatie: www.openmonumentendag.nl. 
Voor verschillende activiteiten wordt reserveren op prijs gesteld.

Herontdekte kelders en geheime tuinen

Net geen honderd zijn het er, de 

zoekresultaten die je krijgt als je ‘Limburg’ 

invoert als zoekopdracht op de website van de 

Open Monumentendag. Genoeg te doen dus, 

door de hele provincie. inhakend op het thema 

‘Leermonument’ openen talloze gebouwen, 

bekend en minder bekend, hun deuren. Zoals 

in Weert en sittard.

Monumenten vertellen iets over onze geschiedenis. 
We kunnen er dus altijd iets van leren. In Weert zijn 
dit weekend ongeveer twintig monumenten gratis te 
bezoeken. Bij sommige is er ook een ‘leeractiviteit’. 
Op zaterdag 12 september ligt de nadruk op 
monumenten in en rond de binnenstad. Er is een 
wandelroute, die langs alle open monumenten leidt. 
De route voert onder meer naar de Paterskerk, waar 
u de onlangs herontdekte kelders met het oudste 
fundament van de Aldenborgh kunt bezoeken. 
Bij het Stadspark, waar zowel de geschiedenis 
als de toekomstige plannen centraal staan, heeft 

u door de poort goed zicht op het terrein van 
kasteel de Nijenborgh: de voorburcht, grachten 
en de schootsvelden. De wandeling doet verder 
de Bethelkerk, het Fatima Huis, de Wilhelmus-
Hubertusmolen, de Mariakapel in de Ursulinenhof, 
het Franciscus Huis, de St.-Josephkerk en de St.-
Annamolen op Keent aan. 

Boomhut
Op zondag 13 september ligt het accent op het 
buitengebied. Een fietsroute van ongeveer 30 
kilometer brengt u naar de Lichtenberg, waar het 
Kunstcentrum, de Mariakapel en de voormalige 
Tekenlokalen (nu atelier Bernard Visser) open zijn. 
Kinderen tot 13 jaar kunnen bij het Kunstcentrum 
meedoen aan een workshop maquette boomhut 
bouwen. Aanmelden is niet nodig.
De wandel- en fietsroute zijn af te halen bij het 
informatiepunt, dat op 12 september voor Museum 
W: op de Markt staat en 13 september bij de St. 
Annamolen, Keenterstraat 1A. Of kijk op 
www.erfgoedhuisweert.nl.   

Tuinfestival
In Sittard kunnen alle opengestelde monumenten 
ook te voet of met de fiets worden bezocht. Tijdens 
de historische stadswandeling komt u langs een 
aantal kerken, Fort Sanderbout en de Agnetentuin. 
Eeuwenlang heeft het klooster Sint-Agnetenberg 
onderdak geboden aan vele onderwijsinstellingen. 
In 1830 werd hier de stadsschool met 
onderwijzerswoning ondergebracht. Op 13 
september van 14.00 - 17.00 uur is er in de 
‘geheime’ tuin van Agnetenberg (te bereiken via de 
Rosmolenstraat) een ‘afstandelijk’ tuinfestival. De 
Limburgse dialectfolkgroep Baroesjko treedt op en 
drie vertellers brengen historische verhalen tot leven. 
Ook kunt u hier plattegronden krijgen, waarmee u op 
eigen gelegenheid langs en door andere ‘geheime 
tuinen’ kunt wandelen.

Bij alle activiteiten tijdens de Open Monumentendag 
worden de landelijke regels tegen de verspreiding 
van het coronavirus gehanteerd. Meer informatie 
over de OMD in Sittard: 
www.vvvsittard-geleen.nl/omd/#. 

Kijk voor het complete programma in elke stad op 
www.openmonumentendag.nl. 

Erfgoedagenda september 
12 september
•   Open Monumentendag, activiteiten in de hele provincie, www.openmonumentendag.nl
•  Opening UniVorm - Jonge ontwerpers en de eigen collectie, t/m 3 januari 2021, dinsdag t/m zondag van 

11-17 uur, Erfgoedcentrum De Domijnen, Kapittelstraat 6, Sittard
•  Excursie groeve ’t Rooth, 10-12.30 uur, Rootherweg, Bemelen, www.limburgslandschap.nl

13 september
• Open Monumentendag,  activiteiten in de hele provincie, www.openmonumentendag.nl

Kijk voor alle informatie over deze en meer evenementen op 
www.facebook.com/erfgoedagendalimburg. 


