Utrechts Monumentenfonds wars van cosmetisch onderhoud

‘Als we iets doen,

doen we

Liever bepaalde kritische elementen goed aanpakken,
en de rest van het onderhoud uitsmeren over enkele
jaren, dan het beschikbare budget gebruiken voor
een ‘cosmetische’ schilderbeurt van een monumentaal pand. Dat is het beleid bij het Utrechts Monumentenfonds (UMF). “Als we iets doen, doen we het
goed.” Een van haar onderhoudspartners waarmee
zij dit vorm geeft, is Weijman Vastgoedonderhoud.

Weijman Vastgoedonderhoud in Veenendaal geniet landelijke bekendheid als
totaal onderhoudsbedrijf, dat ook werkzaamheden op basis van DBM-contracten
en RGS-overeenkomsten uitvoert, maar
de basis – schilderen sinds 1908 – wordt
niet verloochend. De laatste jaren is de
tak monumentaal schilderwerk structureel versterkt. Dit uit zich onder andere in
certificering door de Stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
(ERM) volgens de Erkenningsregeling Restauratie Schildersbedrijven, maar ook in
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Profielen
Het Utrechts Monumentenfonds (UMF) is in 1943 opgericht en heeft sinds 2016 de POM-status. Het ontwikkelde zich van een adviserende organisatie vlak na de Tweede Wereldoorlog, via een rebellenclub in de jaren zestig, zeventig en tachtig, tot de meer professionele en resultaatgerichte organisatie die het nu is. Het UMF, waar momenteel zes personen werken, koopt gebouwen in de
Utrechtse binnenstad aan om ze vervolgens te restaureren en te onderhouden. De bouwwerken worden geschikt gemaakt voor
gebruik (bewoning en bedrijvigheid) en vervolgens verhuurd als ‘levend’ erfgoed. Het UMF heeft ongeveer 109 verhuurbare objecten (veelal Rijksmonumenten) in bezit en daarnaast worden via de nevenstichting Fundatie Maria van Pallaes nog eens 23 woningen (gemeentelijke monumenten) beheerd. Het UMF verstrekt ook informatie en organiseert lezingen en excursies over het
gebouwde erfgoed van Utrecht.
Gestart in 1908 als schildersbedrijf is Weijman Vastgoedonderhoud uitgegroeid tot een belangrijke speler in de markt van resultaatgericht vastgoedonderhoud aan woningen, gebouwen en monumenten.
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‘Als we iets doen,
doen we het goed’
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Kennis en lef
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Innovatie
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