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Planvorming
Het Oude Bornhof bestaat uit 50 appartementen met de status van rijksmonument. Om de
energiekosten van de huurders te verlagen en het comfort te verhogen is in 2010 besloten dit
complex te verduurzamen.

Het was duidelijk dat de complexiteit van het project niet moest worden onderschat. Verduurzamen
van monumenten is maatwerk en het verduurzamen van 50 appartementen maakt het alleen maar
complexer. Daarom is er vanaf het begin voor gekozen om alle betrokkenen in de diverse stadia van
het project nauw te laten samenwerken. Dat bevordert niet alleen een goede communicatie, maar
maakt het ook mogelijk om gedurende het project van en met elkaar te leren.
Plan van aanpak
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In het kader van het project Duurzame Monumenten Zutphen zijn medio 2010 de eerste gesprekken
gestart. De Gemeente is vervolgens gedurende het gehele project nauw betrokken geweest bij de
diverse beslissingen.
Om een goed plan te kunnen maken moesten eerst zowel de energetische aspecten als de
cultuurhistorische waarde in beeld worden gebracht.
Aan bureau OOM is gevraagd te adviseren over de energetische aspecten. Meer specifiek ging het
daarbij om vragen als het verhogen van de isolatiewaarden van de buitenschil, kierdichting ramen en
kozijnen, aanpassen warmteafgiftesysteem en beperken warmtevraag. Daarnaast heeft OOM de
monumentale waarden van het complex in kaart gebracht.
Uit de rapportages van OOM bleek dat de bestaande dikke massieve buitengevels al een redelijke
warmteweerstand hebben. De meest efficiënte en effectieve ingreep was het isoleren en kierdicht
maken van de schuiframen De meeste ramen in het complex waren bij eerdere restauraties in de
jaren tachtig vervangen, waardoor de monumentale waarde van de ramen lager zijn ingeschaald dan
het totale beeld van het hof. Al met al geen eenvoudige klus, want schuiframen zijn vanwege hun
constructie moeilijker te verduurzamen dan ‘gewone’ ramen.
Stichting Wijnhuisfonds heeft mede op basis van het advies van OOM de volgende eisen
geformuleerd:
• toepassen van zo dun mogelijk isolerend monumentenglas,
• onderhoudsvriendelijk,
• minimaal dezelfde uitstraling als de bestaande ramen dus geen versobering van de
beeldkwaliteit
• gebruiksvriendelijk voor de huurder.
• het moet een leerbedrijf zijn
• uitvoerders moeten ERM gecertificeerd zijn of erkend o.g.v. de Kennis en Kunde regeling
(voorheen: Gelderse Voet)
• toepassing van de relevante URL richtlijnen waaronder 4009 (historisch schilderwerk) en
4010 (timmerwerk).
Daarnaast wilde de gemeente een aantal ramen behouden waarvan men vermoedde dat deze nog
origineel waren.
Restauratie- en uitvoeringsplan
Ontwikkelen van een prototype
Veel tijd is besteed aan de voorbereiding, met name aan het ontwikkelen van een prototype
schuifraam.
In goed overleg met de monumentenambtenaar van de gemeente Zutphen heeft architect Frans
Ambagtsheer het onderstaande optimaal gedetailleerde raam ontworpen.
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Detail bovendorpel en wisseldorpel

Het Wijnhuisfonds heeft twee ERM gecertificeerde schilderbedrijven gevraagd een gedetailleerd
uitvoeringsplan te maken met bijbehorende begroting. Het bestuur heeft gekozen voor
Schildersbedrijf Wolters b.v. uit Deventer. Voor de bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden wordt
Dijkman Bouw uit Warnsveld gecontracteerd.
Bij het eerste prototype is gekozen om de roeden zo dik mogelijk te maken. Men was bang dat
anders de ramen te slap zouden worden. Een proefraam wordt gemaakt en door het bestuur van het
Wijnhuisfonds en de gemeente beoordeeld. De liggende en staande houten roeden zijn van gelijke
afmeting terwijl dat bij de bestaande ramen niet het geval is. Deze versie wordt dan ook afgekeurd
omdat het te veel afweek van de bestaande ramen.
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Presentatie 1e proefraam

De verdere ontwikkeling van dit prototype heeft uiteindelijk geleid tot een raam met verticale
houten roeden en horizontale metalen roeden. Dun genoeg om visueel aan te sluiten bij de
bestaande ramen en dik genoeg om het Stolker glas in te zetten en het (nieuwe) schuifmechanisme
goed te kunnen laten functioneren. Gekozen is voor een omgekeerd profiel, waarbij aan de
buitenkant geen stofverf te zien is. Nadeel was wel dat hierdoor voor ieder raam een precies
passende mal gemaakt moest worden. In de opslag zijn de honderden mallen nog bewaard.
Variatie soort glas
Om de authentieke uitstraling verder te benadrukken wordt een tekening gemaakt van alle ramen en
daarop wordt aangegeven in welke (delen van) ramen getrokken glas moet worden toegepast.
Handhaving enkele oude ramen
Een aantal ramen is in de jaren ’80 bij de restauratie niet vervangen. In overleg met de gemeente
wordt besloten deze ramen te behouden.
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Definitieve versie met scherpe detaillering roedeverdeling

Vergunning en subsidie
Omdat de gemeente vanaf het begin betrokken is geweest bij de ontwikkeling is de
omgevingsvergunning geen probleem meer. De daarin opgenomen voorwaarden komen overeen
met hetgeen tussen partijen is afgesproken.
Uit praktische en financiële overwegingen is besloten het project in drie fasen uit te voeren
gekoppeld aan de bestaande schildercyclus van het complex in 2016, 2017 en 2018.
De eerste fase wordt geheel uit eigen middelen gefinancierd. Voor de laatste twee fasen is een
subsidie via de provincie Gelderland beschikbaar.
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Impressie werkzaamheden

Uitvoering
De voorbereiding heeft veel tijd in beslag genomen. In 2016 wordt gestart met het inmeten door
Dijkman Bouw van de woningen Oude Bornhof 33 t/m 53. Dat is een secuur werk want de ramen
kunnen terplekke, vanwege de gekozen constructie, niet meer worden aangepast. Na het in elkaar
zetten van de ramen gaan deze naar de werkplaats van Wolters waar onder perfecte
omstandigheden het glas wordt geplaatst en het geheel afgelakt wordt. Volgens een strak
georganiseerde planning worden ter plaatse de ramen gemonteerd en voorzien van tochtwering,
nieuwe touwen en katrollen en al het overige benodigde hang- en sluitwerk wordt aangebracht.

Nieuwe ramen staan klaar om gemonteerd te worden
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In 2017 wordt fase 2 opgestart; dit zijn de woningen Oude Bornhof 3 t/m 31. Voor deze fase is een
subsidie van de Provincie Gelderland in het kader van Functioneel Gebruik Erfgoed beschikbaar. In
goed overleg met medewerkers van de provincie wordt het project uitgevoerd en naar tevredenheid
opgeleverd door de aannemer. Met enige regelmaat wordt ter plaatse een overleg/ toezicht
ingepland.
In 2018 wordt de laatste fase uitgevoerd, de woningen Oude Bornhof 2 t/m 20. Vanwege de slechte
staat van de dakgoten, nok- en hoekkepervorsten komt hier wat meer de nadruk te liggen op het
restauratiedeel. Gelukkig wordt ook hiervoor via de provincie nog een subsidie ontvangen.
Oplevering
Na iedere fase zijn de werkzaamheden opgeleverd in het bijzijn van de hoofd- en nevenaannemer.
Gelukkig bereikten ons al snel na de oplevering berichten van huurders dat met name het
gebruiksgemak van de nieuwe ramen sterk verbeterd was, maar dat ook het comfort in de woningen
beter was geworden.
De werkzaamheden aan het Oude Bornhof waren heel leerzaam en hebben hun invloed op latere
restauraties en verduurzamingen. De ervaring worden ook actief gedeeld met anderen. Meerdere
gemeenten en andere geïnteresseerden zijn al wezen kijken. Ten behoeve van de database van het
GRC netwerk zijn kenniskaarten gemaakt. Binnenkort is deze database ook voor niet-leden van het
netwerk te raadplegen.
Niet onbelangrijk is ook te vermelden dat de verduurzaming van Het Oude Bornhof ook een pilot
project was in de ontwikkeling van de OOM toolkit.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Advies OOM
Bestektekening Face C
Processchema
Instructie aan uitvoerders
Voorbeeld verslag bouwvergadering
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