
Interieurschilderingen 
op hout (II)
Schade en Herstel

Historische schilderingen op hout zijn onvervangbaar en 
dragen bij aan de uniciteit van het interieur. Zelfs als ze 
fors beschadigd zijn, is herstel vaak goed mogelijk en zijn 
ze de moeite waard om te behouden.

Inleiding

Het verfraaien van het interieur is van alle tijden. Van oudsher 
worden houten onderdelen daarbij beschilderd. Denk aan schilde-
ringen op plafonds, vloeren, lambriseringen, deuren, schouwen, 
luiken, kasten en bedsteden. Zulke schilderingen kunnen decora-
tieve elementen bevatten of complete taferelen. De schilder 
gebruikte daarvoor verschillende decoratietechnieken zoals 
sjablonen, letterzetten, bieswerk, grisailles, marmer- en hout-
imitaties en verguldingen.

Schilderingen in een interieur staan meestal niet op zichzelf.  
Het kan gaan om historisch schilderwerk uitgevoerd in één enkele 
kleur (monochroom) of met meerdere kleuren of tinten (poly-
chroom). Het kan in het zicht zitten maar ook afgedekt zijn.

Deze ‘technische’ brochure geeft een handreiking hoe te handelen 
bij behoud en herstel. Het gaat daarom in op de gebruikte materi-
alen, de schades die kunnen ontstaan en het voorkomen daarvan. 
Iedere schildering vraagt om een behandeling op maat afhankelijk 
van het vervaardigingsproces en de technische problemen die in 
de loop van de tijd zijn ontstaan. Welke behandeling het best past, 
is vaak alleen op basis van onderzoek te bepalen.

Deze brochure sluit aan op de cultuurhistorische uitgave 
Interieurschilderingen op hout (I) waarde en betekenis van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Die vertelt het historische verhaal van 
beschilderde houten onderdelen en belicht vooral hun waarde en 
betekenis voor het interieur waartoe ze behoren.

Verlaagd plafond verhulde plafondschildering uit de bouwtijd. Westerstraat 40 te 
Enkhuizen. RCE IJ.Th. Heins 2000.

Lacunes zichtbaar tot op het hout, tekstbord 1, +/- 1600 Hervormde 
kerk in Heusden. RCE P. van Galen 1995.
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Historie

Beschilderd hout in een interieur is doorgaans onderdeel van de  
constructie en is daarmee nagelvast. Door veranderingen in het 
gebruik van de ruimte en de heersende mode is de kleurig geschil-
derde afwerking vaak uit het zicht verdwenen, maar wel bewaard 
gebleven! Zo zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw veel oude 
historische interieurs wit geschilderd. Ook zijn schilderingen 
beplakt met papier, karton of doek, of weggewerkt achter voorzet-
wanden of verlaagde plafonds. Door de tijd heen kan zo een 
‘lagenpakket’ van meerdere decoratiefases ontstaan zijn.
Soms werd een geschilderde decoratie gewaardeerd en hersteld. 
Maar schoonmaakacties en herstelpogingen met te grove methoden 
en agressieve middelen hebben heel wat schilderingen beschadigd.

Het restaureren van schilderingen was tot enkele decennia terug 
een ambachtelijk specialisme, uitgevoerd door decoratieschilders. 
Gaandeweg is onderzoek naar materialen en technieken steeds 
belangrijker geworden. In 1993 is de post-academische opleiding 
voor Conservering en Restauratie van beschilderde objecten en 
schilderijen gestart, met o.a. het specialisme Historische 
Binnenruimten. Hier werden en worden kleuronderzoekers en 
restauratoren opgeleid. Sinds 2007 is deze opleiding onder-
gebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd heeft 
het restaureren in musea wereldwijd een wetenschappelijk niveau 
bereikt, waarbij veel kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. 
Hierdoor nemen de mogelijkheden en technieken voor conservering 
en herstel snel toe wat steeds weer leidt tot nieuwe inzichten en 
een verdere professionalisering van het vak.

 Cultuurhistorische waarde

Veel schilderingen zijn verloren gegaan of aangetast door latere 
toevoegingen. Als ergens een ongeschonden schildering tevoor-
schijn komt, is dat heel bijzonder. Dit geldt voor middeleeuws 
werk, maar ook voor modernere schilderingen uit bijvoorbeeld de 
wederopbouwperiode. De waarde neemt toe als de schildering 
dateert uit de bouwtijd van het pand, of onderdeel is van een 
bijzondere decoratiefase, belangrijke verbouwing of interessante 
stijlperiode. Wanneer een beroemde bewoner of kunstenaar de 
decoratie heeft laten aanbrengen verhoogt dat ook de waarde. 

Eveneens wanneer de schildering onderdeel is van een groter 
geheel, zoals de architectuur of de detaillering van het vertrek. Ze 
reflecteren de tijdgeest en smaak in die periode; of van een regio.

Vanwege de cultuurhistorische waarde is het uitgangspunt bij 
restauraties zo min mogelijk in te grijpen en al het aanwezige 

Het bestuderen van het verfoppervlak met een digitale microscoop tijdens restauratie. 
Plafondschildering Regentenkamer, Burgerweeshuis Zierikzee. ©Roos Keppler 2014.

Door decoratieschilder Hartog Goldsteen beschilderd interieur (1910) van de Karnkamer 
van een boerderij uit Staphorst – boerderij is overgeplaatst naar Nederlands openlucht-
museum, Arnhem. Een witte waas op het beschilderde oppervlak. © Aleth Lorne 2013.
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materiaal als het kan te behouden. Bij voorkeur inclusief de 
historische gelaagdheid van meerdere decoratiefases en inclusief 
het versleten aanzien en de aanwezige patina, zodat de beleving 
van ouderdom behouden blijft. De behandeling is mede afhankelijk 
van de waarde die we toekennen aan de verschillende decoratie-
fases en de fysieke staat van de schildering.

Materiaal en techniek

Voordat herstelwerkzaamheden aan de schildering plaatsvinden  
is het nuttig om te weten welke materialen en technieken zijn 
gebruikt en wat de eigenschappen zijn van de houten onder grond. 
Deze info maakt schadebeelden makkelijker herkenbaar.  
Mogelijk zijn de schades te relateren aan de gebruikte materialen 
en technieken. Vervolgens is de juiste behandeling te bepalen.

Hout
De houten ondergrond van een schildering, ook wel de drager 
genoemd, is meestal een vast onderdeel van het gebouw. Hout  
is een organisch materiaal. Het zet uit onder vochtige omstandig-
heden en krimpt bij droogte. Bovendien heeft het in de breedte 
een grotere krimp dan in de lengte.

Voor constructie- en deels ook decoratieve elementen is vaak 
grenen en eikenhout toegepast. Zachtere houtsoorten zoals 
lindenhout worden veelal gebruikt voor de fijnere gesneden 
ornamenten. Vanaf het midden van de twintigste eeuw komt 
plaatmateriaal uit verlijmde houtsnippers of gelamineerd hout 
steeds meer voor, zoals hardboard, multiplex en triplex.

Constructie
In Nederland is van oudsher veel gebouwd met hout, zoals in  
de houtskeletbouw, waarbij de balklagen het plafond dragen en 
het plafond tevens de vloer is van de bovenliggende verdieping. 
Een betimmering bestaat meestal uit stijl- en regelwerk waarbij 
diverse houtverbindingen voorkomen. Zo kunnen houten onder-
delen zoals planken en balken met elkaar zijn verbonden door 
lijm, nagels of spijkers, of met behulp van messing-en-groef- of 
pen-en-gatverbindingen.

Verf
Verf bestaat uit pigmenten, bindmiddel en hulpstoffen zoals krijt, 
dat dient als vulmiddel. Deze ingrediënten bepalen samen met de 
manier van aanbrengen de eigenschappen van een verf. Belangrijk 
zijn het dekkend vermogen, de glans, hechting, hardheid en 
elasticiteit. Deze eigenschappen kunnen met de tijd veranderen.

Verfsoorten
Verfsoorten verschillen van elkaar door het gebruikte bindmiddel 
en het oplosmiddel waarmee de verf verdunbaar is. Dit kan water 
zijn, maar ook een vluchtige stof zoals terpentine of ethanol.  
Op houten ondergronden zijn allerlei soorten verf toegepast,  
zoals lijmverf (op basis van zetmeel of dierlijke lijm), lijnolieverf, 
tempera, of alkyd- en acrylverf (emulsie- of dispersieverf op basis 
van kunstharsen).
Het bindmiddel is naast pigment het belangrijkste, maar ook  
het meest kwetsbare deel van de verf. Beide zijn gevoelig voor 
atmosferische invloeden, wat maakt dat de verf bijvoorbeeld  
door blootstelling aan zonlicht en/of warmte kan gaan poederen 
of verkleuren.

Opbouw van de schildering
Een geschilderde afwerking is opgebouwd uit meerdere (verf)
lagen, ieder met een specifieke functie. Bij historische schilderin-
gen is de houten drager meestal voorzien van een lijmlaag met 
daarop een eerste ‘verflaag’ van lijm en krijt (krijtlijmgrondering) 
en daarna één of meer lagen grondverf. De grondering wordt 
tussentijds gladgeschuurd zodat de verf beter hecht en het bind-
middel van de opliggende verflaag minder intrekt. Dit voorkomt 
glansverschillen en matte plekken. Een monochrome afwerking 
bestaat globaal uit een voor- en een aflak. Een decoratieve of 
figuratieve voorstelling heeft meestal een integrale fond- of 
basiskleur, per geschilderde partij kan de fondkleur verschillen.

Historische monochrome afwerking op houten interieuronderdelen bleven  
behouden zoals zij werden aangetroffen in Museum Het Leids Wevershuis.  
© Veldman Rietbroek Smit



4
—

Interieurschilderingen op hout

Hierop zijn vervolgens de figuren of decoraties aangebracht. Soms 
zijn sporen te zien van een ondertekening. Die kan met houtskool, 
krijt of potlood uit de vrije hand of met een sjabloon zijn aange-
bracht. Als laatste komt er vaak, maar lang niet altijd, een vernis-
laag overheen.

Schade kan ontstaan aan de houten drager en aan de verflagen. 
Bij een slechte hechting met de ondergrond kan de verflaag gaan 
bladderen of zelfs geheel verloren gaan.

Vernissen
Vernis is opgeloste hars. Deze beschermt de onderliggende 
verflaag, verzadigt de kleuren en geeft diepte aan de schildering. 
Vernis kan transparant zijn of gekleurd. De kleur is afhankelijk van 
de gebruikte hars; er bestaan allerlei soorten met uiteenlopende 
eigenschappen. Soms worden kleurstoffen en pigmenten aan de 
vernis toegevoegd, wat een extra kleuring geeft, dit heet dan een 
glacis. Vernis vergeelt onder invloed van licht. Door vocht kan 
vernis wit uitslaan (creperen of blindslaan); er vormen zich dan 
kleine scheurtjes die de lichtreflectie verstoren.

Bladmetaal
Soms zijn ook verguldingen aangebracht van bladgoud, -zilver of 
-koper; dit zijn flinterdunne velletjes gewalst metaal. Vroeger 
werden ze geslagen, oude verguldingen zijn daardoor iets dikker. 
De basistechniek is de poliment- of watervergulding, waarbij het 
goud op een bolus ondergrond (een dunne laag van rode klei) tot 
een hoge glans gepolijst kan worden. Een minder glanzende 
techniek is de olievergulding waarbij goud met mixtion, een lijm 
op oliebasis, wordt geplakt. Hiervoor kan ook gelatine, eiwit of 
acryllijm op waterbasis zijn gebruikt. De vergulding is soms nog 
deels afgewerkt met een vernis of een glacis om een bepaald 
effect te krijgen. Verguldingen kunnen dof en sleets worden of 
verdonkeren door schoonmaak of vocht.

Aanbrengen van de verf
De schilder heeft allerlei soorten kwasten, penselen, spuiten en 
rollers tot zijn beschikking, hiermee worden verschillende verf-
structuren verkregen. Een kwaststreek geeft fijne strepen in de 
verflaag. Rollers zijn sinds de tweede helft van de twintigste eeuw 
in gebruik en geven een licht bobbelig oppervlak.
Onjuist materiaalgebruik en een verkeerde applicatie kan schade-
beelden geven. Zo vallen druipers en onregelmatig aangebrachte 
vernis bijvoorbeeld vaak pas op wanneer de vernis gaat vergelen.
Door het beschilderde oppervlak goed te bestuderen, is te achter-
halen welke schildertechniek is toegepast; soms is er zelfs een 
ondertekening te zien. Dit kan helpen bij een juiste interpretatie 
van het soort afwerking en de cultuurhistorische waardering ervan. 

Voorkomen van schades

De levensduur van de schildering wordt in grote mate beïnvloed 
door omgevingsfactoren zoals licht, vocht, temperatuurwisselingen 
en slijtage door gebruik. Daarnaast veroorzaakt ondeskundig 
schoonmaken en herstel schade aan de schildering.

Een mogelijke opbouw van een schildering is van beneden naar boven als volgt: 
houten drager (0), voorlijm en krijtlijmgrondering (1), grondlagen (2), onderteke-
ning (3), decoratieve laag (4), decoratieve laag (5), oorspronkelijk vernis (6), 
later aangebracht vernis (7). Tekening © Nina Boswerger.

Rondom de papegaai is in wit de ondertekening zichtbaar. Detail van deur in Hof van 
Moerkerken (1663/64) te Mijnsheerenland. © Merel Lantman 2011.
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Meestal is er niet één specifieke oorzaak van verval aan te wijzen. 
Schade kan in alle onderdelen van een schildering ontstaan; zowel 
in de houten drager als in de verschillende verflagen. Het is 
daarom verstandig advies in te winnen bij specialisten die ervaren 
zijn in het conserveren van hout en historische schilderingen.

Binnenklimaat
Een stabiel binnenklimaat vermindert de kans op verval en voor-
komt bijvoorbeeld schimmelvorming en afbladderende verf.  
Maar wat is het juiste klimaat? In een notendop: niet te warm,  
niet te vochtig en niet te licht.

De temperatuur en luchtvochtigheid bepalen het klimaat van een 
ruimte. Hoe hoger de temperatuur, des te meer vocht de lucht kan 
bevatten. Wanneer de temperatuur daalt, slaat het vocht als 
condens neer op koude oppervlakken. Door condens kunnen 
metalen onderdelen zoals spijkers gaan roesten, wat kan leiden 
tot verkleuring van de verf. Micro-organismen zoals schimmels 
houden van vocht en kunnen gaan groeien op organisch materiaal 
zoals hout, sommige verfbestanddelen en stoffige oppervlakken.

Sterk wisselende klimaatomstandigheden zijn funest voor het hout 
én voor de verflagen. Hoe meer wisselingen in het klimaat hoe meer 
het hout beweegt. Hierdoor ontstaan spanningen in  
het hout en in de verflagen en dat leidt tot scheuren, loslaten en 
afbladderen van de verf. Ook de verfhuid heeft hieronder te lijden, 
want o.a. hoge temperatuur of luchtvochtigheid kunnen vorming 
van loodzepen veroorzaken. Loodzepen ontstaan als reactie van olie 
en lood in de verf en hebben verschillende verschijningsvormen.

Een paar eenvoudige en goedkope maatregelen kunnen al zorgen 
voor een stabielere relatieve luchtvochtigheid (RV) en daarmee 

een beter binnenklimaat. Stook bijvoorbeeld niet te hoog en 
ventileer op geschikte momenten. Houd bij vorst de ramen 
gesloten, anders kan droge, koude buitenlucht de warme 
 binnenlucht afkoelen, met condensatie tot gevolg. Idealiter 
schommelt de temperatuur nauwelijks en ligt de temperatuur 
tussen de 15-20° C, met een relatieve luchtvochtigheid tussen de 
40-70%. Zorg ’s winters dat de binnentemperatuur boven 5° C 
blijft om bevriezing van leidingen en zo lekkages te voorkomen.

Monitoring van binnenklimaat
Om een stabieler klimaat te verkrijgen is het inzichtelijk om de 
ontwikkeling van de temperatuur en de luchtvoch tigheid een jaar 
lang bij te houden. Met bijvoorbeeld een thermo hydrograaf 
(mechanisch) of een datalogger (digitaal). Zo’n jaar meting brengt 
de variaties tussen de seizoenen en extreme pieken in het binnen-
klimaat in beeld. Dat biedt handvatten om te bepalen welke 
maatregelen nodig zijn om een stabiel klimaat te verkrijgen.

Licht
Daglicht en kunstlicht zijn onder alle omstandigheden schadelijk 
voor de schilderingen. Kleuren verbleken, het bindmiddel wordt bros 
en de vernislaag kan vergelen of blindslaan. Iedere hoeveelheid 
kunst- of daglicht die op een schildering valt, voegt een beetje 
schade toe die niet meer ongedaan te maken valt. Het is dus zaak 
de hoeveelheid licht en daarmee de ultraviolette straling (UV) in 
de ruimte zo veel mogelijk te beperken. Het plaatsen van vitrages 
maar beter nog, glasfolies die de UV straling buiten houden,  
zijn aan te bevelen.
Is de ruimte niet in gebruik, sluit dan de gordijnen en indien 
aanwezig binnen- of buitenluiken. Zo wordt ook de infrarode 
straling geweerd waardoor de ruimte niet opwarmt. Hiermee 
voorkomt u tevens het opwarmen van het verfoppervlak door 
direct invallend zonlicht.

Witte vlekken op het verfoppervlak leken in eerste instantie schimmel. Bij nadere 
beschouwing lijkt het om zogenaamde loodzepen te gaan. Alleen  onderzoek kan dit 
uitsluiten. Plafondschildering (1653) Pieterskerkgracht 9 Leiden. © René Gerritsen 2017.

Door het werken van de constructie is het lijstwerk achter de nagel blijven hangen en 
door krimp is de aanzet van het schilderwerk zichtbaar bij een plafond in Zierikzee. 
© Roos Keppler 2013.
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Gloeilampen en led-lampen verspreiden UV-straling van een 
acceptabel niveau, de straling van spaarlampen, tl-verlichting en 
halogeenlampen is veel sterker. Breng waar nodig filters aan die 
de UV-straling kunnen absorberen. Hoe groter de afstand tussen 
de lamp en het beschilderde oppervlak hoe beter.

Biologische aantasting
Een stoffige kamer die potdicht zit, met weinig ventilatie en een 
hoge relatieve luchtvochtigheid, is een broedplaats voor hout-
worm en schimmels. Sommige schimmels tasten hout aan dat 
langdurig vochtig is. Het hout verliest zo zijn sterkte en wordt 
zacht; dit heet houtrot. Oppervlakte-schimmels voeden zich met 
organisch materiaal zoals huisstof en komen op vrijwel ieder 
vochtig oppervlak voor. Zij manifesteren zich als een witte waas 
op of achter de schildering. Insecten kunnen schade toebrengen. 
Larven van houtborende kevers vreten gangen in het hout dat 
daardoor zijn stevigheid verliest. Vliegen, lieveheersbeestjes en 
spinnen produceren uitwerpselen, kleine zwarte puntjes, op het 
verfoppervlak. Ook uitwerpselen van andere dieren zoals vogels en 
(vleer)muizen geven schade. Voorkom schimmels en ongedierte 
door goed te ventileren, vooral in ruimtes waar vocht wordt 
ingebracht door bijvoorbeeld douchen of koken. Houd de ruimte 
schoon, controleer deze regelmatig en neem bij aantasting maat-
regelen in overleg met een ongediertebestrijder.

Gebruiksschade
Het gebruik van een vertrek kan eveneens tot schade leiden. Denk 
aan slijtage van een verflaag bij een deurknop of lichtschakelaar, 
het schuiven van meubels langs een houten lambrisering of over 
een beschilderde vloer.

De schade kan ontstaan zijn door eerder uitgevoerde reparaties, 
herindeling van een vertrek, (ver)plaatsing van wanden en  
(ver)leggen van leidingen. Evenementen waar veel mensen  
komen en waarvoor allerlei voorzieningen aangebracht moeten 
worden, kunnen een aanslag zijn op een historisch interieur.
Een voor de hand liggende manier om dit soort mechanische 
schade te voorkomen is het gezonde verstand gebruiken en 
zorgvuldig omgaan met de ruimte. Voor publieke ruimten kan  
het opstellen van een gebruiksprotocol helpen.

Schoonmaken
Laat het schoonmaken van een geschilderd oppervlak liefst over 
aan een specialist. Gebruik van water, schoonmaakmiddelen, 
oplosmiddelen, borstels of sponsjes kan vergaande schade toe-
brengen aan het verfoppervlak. Soms is dit niet direct zichtbaar  
en wordt de schade pas na enige tijd duidelijk. Als de schildering 
barstjes vertoont, kan water, zeep of oplosmiddel de verflagen 
binnendringen, waardoor de onderlinge hechting van de lagen 
verzwakt. Resten zeep tasten het verfoppervlak en het bindmiddel 
aan waardoor de verf verpoedert. Het verfoppervlak kan verkleuren 
en de vernislaag kan wit uitslaan.

Eerdere ingrepen
Ook andere ingrepen aan schilderingen kunnen onbedoeld schade 
hebben veroorzaakt. Zijn ontbrekende delen aangevuld of kleine 
verfschades bijgewerkt (geretoucheerd) met onstabiel materiaal, 
dan zullen die na verloop van tijd gaan opvallen doordat ze 
bijvoorbeeld mat worden of verkleuren.
Het afkrabben, afbijten en föhnen van de verf kan grote schade 
toebrengen aan het historische verflagenpakket, dat soms bestaat 
uit meerdere decoratieschema’s op elkaar. De waarde van die 
gelaagdheid is alleen te achterhalen door kleurhistorisch onder-
zoek vooraf.

Calamiteiten
Het gaat vaker mis dan je zou denken. Een groot risico voor 
schilderingen is het ontstaan van brand, of wateroverlast door 
bluswater, lekkages of regeninslag. Beperk het branden van 
kaarsen en roken, naast brandgevaar veroorzaakt dat roet- en 
nicotineaanslag op de schildering. Vermijd de bouw van natte 
ruimten zoals badkamers boven een vertrek met waarde volle 
schilderingen. Controleer periodiek goten en hemelwater afvoer 
om lekkages te voorkomen. 

Aangetast hout met boorgangen van de boktorlarve en kleine ronde uitvliegopeningen 
van de boktor. Planken van een gedemonteerd plafond, gemeentedepot Kampen.  
© Bernice Crijns 2018.
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Restauratie uit de jaren 70. Vogeltjesplafond Trippenhuis (KNAW) Amsterdam (c) Wim Ruigrok/Ruth Jongsma.

Restauratie 2015. Vogeltjesplafond Trippenhuis (KNAW) Amsterdam (c) Wim Ruigrok/Ruth Jongsma.
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Voorbeelden van schades en behandelingen 
Schadebeeld
voor en tijdens restauratie

Herstel
tijdens en na restauratie

Opstaande verf in de theekoepel (1727) van Kasteel Rosendael. Verfbladders zijn vastgezet (geconsolideerd). 

Ontbrekende delen zijn aangevuld in het houtsnijwerk van een penanttafel 
(begin 19e eeuw). Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten. 

Alleen de nieuwe delen en vullingen zijn opnieuw verguld. 

Ontbrekende delen worden in kaart gebracht. Veronicadoek (1518) Gewelfveld  
Grote kerk Alkmaar. 

Houten delen en schildering zijn aangeheeld. 
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Schadebeeld
voor en tijdens restauratie

Herstel
tijdens en na restauratie

 Gat veroorzaakt door elektriciteitsbuis in beschilderd plafond (1621) is aangeheeld 
met grenen hout en kiertjes zijn gevuld met zelf geprepareerde middelen op basis  
van houtstof. Hofje van Beijleveld te Alkmaar

Houten vulling is ontstoord met een minimale retouche. 

Waterschade in een gewelf door lekkage. Gewelfveld Grote kerk in Alkmaar. Waterschade geretoucheerd. 

Plafondschildering (+/- 1650) voor restauratie. Regentenkamer Burgerweeshuis te 
Zierikzee. 

Vervuild oppervlak is gereinigd, losse Verflagen zijn vastgezet, oude roestige nagels, 
vermold hout en vergeeld vernis zijn vervangen, en missende verf is geretoucheerd. 

©
 W

im
 R

ui
gr

ok
, 2

01
4.

©
 R

am
se

s H
er

tm
an

 2
00

7.
©

 R
am

se
s H

er
tm

an
 2

01
3.

 

©
 W

im
 R

ui
gr

ok
 2

01
3.

©
 R

am
se

s H
er

tm
an

 2
00

7.
©

 R
am

se
s H

er
tm

an
 2

01
3.



10
—

Interieurschilderingen op hout

Onderzoek

Een restauratie of andere behandeling vraagt om een grondige 
voorbereiding, waarbij de eigenaar/gebruiker, uitvoerder en in het 
geval van een monument, wettelijk toezichthouder – vaak de 
gemeente – samen optrekken. Dat is best een uitdaging, maar 
levert ook veel op. Vóór de ingreep is het zaak zo veel mogelijk 
relevante informatie te verzamelen. Dat kan door literatuur- en 
archiefonderzoek, en door onderzoek aan de schildering zelf.  
Deze fase biedt handvatten voor de verdere aanpak en behandeling. 
Verrassingen, zoals de aanwezigheid van meerdere decoratiefases 
of aangetast hout komen zo aan het licht. Door onderzoek vooraf 
zijn ongewenst oponthoud en onverwachte kosten te minimaliseren.

Onderzoek naar de oorzaak
Zodra schade zich voordoet, is het belangrijk de oorzaak zo snel 
mogelijk te ontdekken en weg te nemen. Pas daarna komt conser-
vering of restauratie in beeld. 

Weten wat je hebt
Onderzoek begint in feite met ‘kijken wat je in handen hebt’. Het 
gaat dan om vragen als: hoe zag de schildering er oorspronkelijk 
uit? In hoeverre is het uiterlijk veranderd? Hoe zag het interieur er 
verder uit en maakt de schildering deel uit van een ‘decoratie-
schema’? Wie waren de opdrachtgevers in het verleden? Wat is  
de betekenis van de geschilderde afwerking voor dit pand?

Zelf doen
Als eigenaar/gebruiker kunt u zelf aanvullende informatie verzamelen. 
Denk aan het traceren van de bewonersgeschiedenis, oude bouw-
tekeningen, bestekken, rekeningen en afbeeldingen. In rijks-, 
provinciale-, gemeente- en kerkarchieven zijn soms nog interessante 
gegevens te vinden. Er bestaan online beeldbanken met verrassend 
beeldmateriaal. De bibliotheek van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed heeft meestal bruikbare informatie en vergeet 
vooral de vorige eigenaren of gebruikers niet te bevragen. 
Sommige instanties geven cursussen in het doen van huizenonder-
zoek. De verzamelde informatie vormt de basis voor het bouw- en 
kleurhistorisch onderzoek.

Bouwhistorisch onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek brengt de bouwgeschiedenis in kaart 
en resulteert in een waardebepaling van de verschillende onder-
delen van het pand. Welke delen zijn het behouden waard en 
welke zijn minder van belang? De waardestelling helpt ontwerpvra-
gen beantwoorden zoals: waar plaatsen we een nieuwe trap? Kan 
deze aftim mering weg? Kan hier een doorbraak komen? Daarbij 
uiteraard rekening houdend met de beschilderde afwerking op 
deze onderdelen. Schakel hiervoor een bouwhistoricus in die 
werkt volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Dit 
onderzoek vormt een onderlegger voor het kleurhistorisch 
onderzoek.

Kleurhistorisch onderzoek
Kleurhistorisch onderzoek geeft uitsluitsel over de aanwezigheid 
van een of meerdere geschilderde afwerkingen en de chronologie 
daarvan. Kleuronderzoek kan bepalen of een afwerking een 
bijzonder waarde heeft en het de moeite loont deze te bewaren. 
Het is zelfs mogelijk te achterhalen welke kleur, verftype, schilder-
techniek en decoratieschema bij een specifieke periode horen. 
Door het uitvoeren van kleuronderzoek worden soms schilderingen 
(her)ontdekt en is de kleurstelling van een ruimte te achter halen 
die in dezelfde periode is aangebracht als de schildering. Deze 
resultaten helpen bij het maken van keuzes over het vrijleggen en 
restaureren van bestaand schilderwerk of het reconstrueren van 
een historisch kleurbeeld. Kleuronderzoekers werken volgens de 
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) 
Uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch onderzoek.

Strijklicht en andere lichtbronnen
Strijklicht kan helpen om niet zichtbare schilderingen op te sporen. 
Door een lichtbron aan de zijkant van het verfoppervlak te plaatsen, 
‘strijkt’ het licht eroverheen en zijn onregelmatigheden onder het 
oppervlak te zien. Dit kunnen zowel beschadigingen als decoraties 
in het schilderwerk van een eerdere fase zijn. Strijklicht maakt 
zichtbaar hoeveel van een decoratie nog aanwezig is. In bijzondere 
gevallen wordt een röntgenapparaat ingezet. Op die manier is 
ontdekt dat op de deuren van het Trippenhuis in Amsterdam 
voorstellingen met putti (kindjes) en dieren zijn geschilderd. Ook 
een UV-lamp kan zichtbaar maken wat in gewoon licht nog niet was 
opgevallen. Verschillende vernissen fluoresceren de UV-straling op 
een eigen wijze, terwijl overschilderingen deze juist absorberen en 
waardoor ze te herkennen zijn als donkere partijen.

Met een scalpel worden de verflagen trapsgewijs, een voor een, vrijgelegd, zodat een 
kleurentrap (stratigrafie) of een vrijlegvenster ontstaan. © Vera Tolstoj/ BBOR Krijn  
C. Van den Ende 2017.
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Conditieopname
De conditieopname is nodig om een behandelvoorstel te kunnen 
opstellen. Wanneer een schildering in het zicht is, kan een conditie-
opname de huidige toestand van de afwerking èn die van de 
houten drager inzichtelijk maken. Het helpt bij het visueel zicht-
baar maken van de hoeveelheid schades aan de schildering. Het is 
een opname van de technische staat van de schildering. De eerste 
stap is het (laten) maken van goede overzichtsfoto’s om de huidige 
situatie vast te leggen. De restaurator kan op de foto’s schades als 
opstaande verf, afbladderende verf en verkleuringen aangeven. 

Analyses en testen
Diverse analyses en testen geven aanvullende informatie over de 
schildering en helpen bij het maken van het behandelingsvoorstel 
en de uitvoering.
Hout is te dateren door dendrochronologisch onderzoek, en verflagen 
door analyse van de gebruikte pigmenten en bindmiddelen, want 
sommige materialen werden vóór of pas na een bepaald jaar 
gebruikt. Door analyses weet u wat u heeft en is een schildering 

beter te dateren. Dit helpt bij de waardering van het object en het 
bepalen van de juiste restauratiemiddelen en technieken.
Met reinigings- en oplosbaarheidstesten aan het verfoppervlak 
bepaalt de restaurator hoe oppervlaktevuil, vernis, retouches of 
overschilderingen al dan niet met vullingen op zo mild mogelijke 
wijze te verwijderen zijn.

Deur (ca. 1662) met diverse decoratiefases uit verschillende perioden. Bij demontage 
van de achttiende-eeuwse profiellijst (links) kwam een schildering uit de zeventiende 
eeuw aan het licht, behorend bij de eerste bouwfase en belangrijkste bewoners van 
het pand. Een viool spelend engeltje - Amsterdam Trippenhuis (KNAW).  
© Wim Ruigrok/Ruth Jongsma

Het identificeren van pigmenten met draagbare meetapparatuur (XRF), Grote Kerk 
Alkmaar. © Bernice Crijns, 2010.

Links: Deur met schildering van een vrouw (1664) vóór behandeling.  
Rechts: Verschillende arceringen en kleuren geven schade aan. Blauw: lacunes in de 
verflaag; Groen: overschildering; Rood: krabsporen van kat. © Merel Lantman 2012.
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Besluitvorming

Uit al deze onderzoeken rolt niet zomaar een pasklare oplossing. 
Wel zijn op basis daarvan helder onderbouwde beslissingen te 
nemen over de behandeling en het beoogde eindresultaat. De 
aanpak verschilt van geval tot geval en varieert van conserveren 
en restaureren tot een combinatie hiervan. Daarbij geldt altijd  
het uitgangspunt: ‘Behoud gaat voor vernieuwen’.

Behandelingsvoorstel
Een restaurator kan adviseren over de historische waarde, de aard 
en omvang van de aantasting (conditieopname), wat de meest 
gewenste behandeling is en hoe deze uit te voeren. Hij omschrijft 
dit in een behandelingsvoorstel. Dit voorstel biedt diverse moge-
lijkheden tot herstel, afhankelijk van wat het object nodig heeft,  

de wensen van de eigenaar, de eisen van toezichthoudende  
instanties, en de technische en financiële mogelijkheden. De opties 
kunnen variëren van een minimale conserverende behandeling, 
zoals alleen het verwijderen van losliggend stof, tot een uitgebreide 
behandeling van zowel de schildering als de houten drager.

Stappenplan
Het behandelingsvoorstel krijgt concreet vorm in een stappenplan. 
Dit plan verschilt per object, afhankelijk van de omvang en of het 
gaat om een geregistreerd monument. Pak een groot project 
gefaseerd aan, zodat kosten, planning en beoogd resultaat over-
zichtelijk blijven. Houd er rekening mee dat tijdens de uitvoering 
nieuwe inzichten kunnen groeien, die nopen tot een verandering 
in de behandeling. Globaal zou een stappenplan voor een groot 
project er als volgt kunnen uitzien.

Eigenaar/opdrachtgever Deskundige/specialist Vergunning- en subsidieverleners
indien het gaat om een monument

Signalering van een wens of probleem

Zoekt in overleg met de gemeente en/of de architect 
een geschikte deskundige/specialist

Bespreekt wensen en mogelijkheden met opdrachtgever
Biedt offerte aan voor onderzoek/conditieopname op 
locatie

Overlegt met gemeente over de situatie en of een 
vergunning nodig is

Adviseert eigenaar/opdrachtgever over de aanpak met 
informatie en stappen mbt vergunning en/of 
subsidieaanvraag

Vooroverleg met relevante partijen over wensen en mogelijkheden

Verleent opdracht voor onderzoek/conditieopname Doet onderzoek/conditieopname op locatie

Formuleert onderzoek/conditieopname of een 
(concept) behandelvoorstel met kostenraming

Besluitvorming met relevante partijen vindt plaats op basis van onderzoek/conditieopname of (concept) behandelvoorstel

Vraagt indien nodig een vergunning aan Verleent al dan niet de vergunning met voorwaarden

Vraagt eventueel subsidie(s) aan en schrijft indien 
mogelijk fondsen aan

Verleent al dan niet subsidie met voorwaarden

Schrijft definitief behandelingsvoorstel met specifieke 
kostenraming en indien gewenst een offerte voor 
proefrestauratie (conserverend of meer) 

Verleent indien gewenst opdracht voor een 
proefrestauratie

Doet indien gewenst eerst een proefrestauratie

Formuleert de bevindingen in een (concept) 
restauratieverslag

Besluitvorming met relevante partijen op basis van de proefrestauratie en (concept) verslag

Kan op basis van proefrestauratie de behandeling 
aanpassen en kosten wijzigen

Verleent opdracht voor de behandeling

Voert doorlopend overleg met deskundige/specialist 
tijdens uitvoering

Voert behandeling uit met tussentijdse verslaglegging 
van bevindingen

Toetst vergunningsvoorwaarden via periodiek overleg 
tijdens uitvoering

Levert restauratie op

Officiële oplevering met relevante partijen

Relevante partijen maken afspraken over nazorg/onderhoud/beheer

Levert eindrapportage op Toetst subsidiabele voorwaarden

Eigenaar, specialist en betrokken instanties zorgen samen voor toegankelijke archivering van de documentatie voor toekomstige ingrepen 

Eigenaar volgt aanbevelingen voor beheer
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Conserveren

Conserveren verwijst naar maatregelen en handelingen die genomen 
worden om schilderingen te behouden. Er is een verschil tussen 
preventieve- en actieve conservering. Preventieve conservering is 
erop gericht een optimale omgeving te creëren voor de schildering, 
zoals handhaving van een stabiel binnenklimaat, schoonhouden 
van het vertrek, controleren en bestrijden van ongedierte en 
bladvrij houden van dakgoten. 
Bij actief conserveren wordt direct – maar zo min mogelijk – ingegrepen 
op de schildering en de drager. Doel is het verval zo veel mogelijk 
tegen te gaan, omdat de schildering anders geheel verloren kan 
gaan en er niks meer te behouden valt. Denk aan herstel van een 
houten drager die door houtworm is aangevreten. Een stabiele 
drager is noodzakelijk voor het behoud van de hele schildering. 
Andere stabiliserende handelingen zijn bijvoorbeeld het verwijde-
ren van oppervlaktevuil, het vastzetten van losse verfbladders 
(consolideren) en het opvullen van lacunes.

Bestrijden van actieve houtborende insecten
Meestal worden vloeibare middelen op het verfoppervlak gestreken, 
maar die dringen niet door tot de houten drager. Injecteren met 
een spuit is dan de oplossing. Maar let op, vloeibare bestrijdings-
middelen kunnen schade veroorzaken. Producten op waterbasis 
zijn af te raden omdat ze het hout en soms de verfcomponenten 
laten zwellen. Andere vloeibare producten, op basis van vluchtige 
stoffen (oplosmiddelen) kunnen de materialen van de schildering 
oplossen. Een bijkomend nadeel is dat een onomkeerbare verzadi-
ging van de kleuren van de schildering kan ontstaan.

Een effectievere methode is het gebruik van gas. Dit kan wel door 
de verflagen heen de houten drager bereiken. Alleen het enige 
toegestane gas, sulfuryl fluoride, kan ook de verf- en vernislagen 
aantasten. Pigmenten kunnen verkleuren en vernissen kunnen 
vergelen of dof worden. Bovendien is sulfuryl floride niet goed 
voor het milieu en de gezondheid. 
Veiliger voor mens en object is de zuurstofarme aanpak. Het 
object wordt dan voor minstens vier weken, afhankelijk van de 
temperatuur tijdens de behandeling, verpakt in een folie, en de 
zuurstof rondom het object wordt vervangen door stikstofgas.  
Zo ontstaat een omgeving met minder dan 0,5% zuurstof waarin 
geen enkel organisme kan overleven.
Onder alle omstandigheden is het aan te raden om eerst advies 
in te winnen bij een specialist alvorens bestrijdingsmiddelen toe 
te passen.

Consolideren en reinigen
Een van de eerste handelingen aan een vervuilde en beschadigde 
schildering is het consolideren (vastzetten van losse delen) en 
reinigen ervan. Vetaanslag door een open keuken en roet van 
kaarsen of een open haard geven op een beschilderd oppervlak een 
vuillaag. Dit vuil trekt vocht en schimmels aan die de verf- en 
vernislaag aantasten. Voordat een specialist begint met reinigen zal 
die eerst de losse verf of de onstabiele drager consolideren. 
Verfbladders zijn goed vast te zetten met lijm en warmte. De keuze 
voor een dierlijke of synthetische lijm is afhankelijk van het binnen-
klimaat. Opliggend stof en vuil zijn daarna met een stofzuiger en 
een zachte kwast te verwijderen. De stofzuiger zuigt de in de lucht 
dwarrelende deeltjes op, maar mag het oppervlak nooit raken.
Een hardnekkige vuillaag is op diverse manieren aan te pakken 
afhankelijk van het object en de problematiek. De gekozen 
methode kan het verschil maken tussen behoud of beschadiging 
van de schildering. Pas op, er zijn veel kant-en-klare reinigings-
middelen op de markt die de verflaag kunnen aantasten. Een 
restaurator zal daarom reinigingsmiddelen op maat maken, 
afhankelijk van de situatie. Zo heeft hij de benodigde werkzame 
stof zelf in de hand.

Restaureren

Nadat de schildering is geconsolideerd en gereinigd zijn verdere 
behandelingsstappen mogelijk. Een restauratie is erop gericht de 
schildering “terug” te brengen naar een vooraf afgesproken 
toestand. Restauratie is vaak technisch niet direct noodzakelijk; 
het gaat meestal om het wegnemen of vervangen van esthetisch 
storende zaken. Voor het menselijk oog zijn schades veel zicht-
baarder dan de voorstelling zelf. De blik wordt er als het ware 
naartoe getrokken, waardoor het overzicht verloren gaat. Door de 
lacune (beschadigd oppervlak) te vullen en op kleur te brengen 
(retoucheren) ontstaat een rustiger totaalbeeld en zal de schildering 
beter tot zijn recht komen (‘leesbaar’ zijn). 

Een wapenschild (verm. 19e eeuw) is aangetast door houtworm waardoor stukken 
afbreken. Het wordt behandeld in een zuurstofarme tent. Wapenschild uit kasteel 
Amerongen. © Maurice Steemers 2018.
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Andere restauratieve ingrepen zijn het verwijderen van vergeeld 
vernis, verouderde retouches, storende overschilderingen en 
opvallende vullingen, en deze opnieuw aanbrengen. Uiteraard 
geldt ook hier weer dat de restauratieve ingrepen van geval tot 
geval verschillen.

Vernis vervangen
Door veroudering kunnen vernissen vergelen, craqueleren en 
blindslaan. Dit gaat ten koste van de kleuren en de diepte van de 
schildering, en de voorstelling is zo minder ‘leesbaar’. In zo’n 
situatie kan de vernislaag vervangen worden. Soms zijn schilderin-
gen in een later stadium opnieuw gevernist met een moderne 
synthetische vernis. Zo’n vernis wordt met de tijd onoplosbaarder 
door vernetting op moleculair niveau (cross-linking). Dit kan een 
reden zijn om deze vernis af te nemen.

Onderzoek en testen bepalen de mildste methode en middelen 
om de vernis te verwijderen. Dat is belangrijk, omdat oplosmid-
delen in de verflagen doordringen en deze op moleculair niveau 
aantasten. Na vernisafname brengt de restaurator een nieuwe, 
stabiele en reversibele vernis aan op de schildering.

Retouches verwijderen en retoucheren
Retouches kunnen door veroudering in glans verschieten, of 
donkerder of lichter worden. Bijvoorbeeld als het pigment zinkwit 
aanwezig is, verkleurt dit met de tijd en ontstaan storende lichte 
plekken. Voor een rustig beeld is het doorgaans nodig ondeugdelijke 
retouches weg te halen. Vaak lossen ze al deels op bij het verwijderen 
van de vernis. Het (opnieuw) retoucheren van beschadigde plekken 
gebeurt met verf die bestaat uit lichtechte pigmenten in een 
stabiel en reversibel bindmiddel. De restaurator gebruikt daarbij 
(bewust) een van het oorspronkelijke schilderwerk licht afwijkende 
techniek of materiaal, zodat het voor de oplettende beschouwer 
duidelijk blijft welke onderdelen authentiek zijn. Het aanbrengen 
van een retouche kan op verschillende manieren: van een minimale 
retouche waarbij alleen ontstoord wordt in een neutrale kleur tot 
een volledig onzichtbare retouche, waarbij de schildering geheel 
wordt aangevuld. Of variaties daartussen. Bij de restauratie aanpak 
hoort het maken van een keuze in de manier van retoucheren. 
Deze is afhanglijk van de het object en beschikbare middelen in 
tijd en geld.

Restaurator zet losse verf vast met een penseel op een door Joan Collette beschilderd 
triforiumluik (1926). Jozefkerk te Enschede. © Bernice Crijns 2012.

Het verwijderen van meerdere vernislagen in een aantal stappen. Plafondschildering 
(+/-1650) Burgerweeshuis, Zierikzee. © Roos Keppler, 2014.

Vernis verwijderen en vervangen van gecorrodeerde nagels en omliggend aangetast 
hout. Plafondschildering (+/-1650) Burgerweeshuis te Zierikzee. © Roos Keppler, 2014.
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Storende vullingen verwijderen
Vullingen kunnen in het verleden slordig zijn aangebracht. Zij zijn 
bijvoorbeeld uitgesmeerd over de schildering, verwijdering hiervan 
maakt veel van de originele voorstelling zichtbaar. De oppervlakte-
structuur kan afwijken, of ze zijn van ondeugdelijk materiaal 
gemaakt. Dit verstoort de schildering en kan aanleiding zijn om  
de vullingen te verwijderen en te vervangen. Wanneer ze te hard 
zijn om te verwijderen worden ze afgedund.

Overschilderingen wegnemen
Soms zitten meerdere schilderingen of decoraties op elkaar en 
bestaat de wens een eerdere decoratiefase in het zicht te brengen. 
Dit kan alleen als de latere overschilderingen goed gedocumenteerd 
zijn, hun waarde is meegewogen in de beslissing, er geen schade 
aan de onderliggende schildering optreedt bij het vrijleggen, en de 
relatie met omringend werk niet wordt verstoord. Het resultaat van 
het vrijleggen kan door kleine verschillen in aanpak sterk variëren 
en voor onomkeerbare schade zorgen. Het is dan ook zeer specia-
listisch werk.

Vernieuwen

Wanneer de schildering gedeeltelijk verdwenen of niet meer te 
herstellen is, kan een kunstenaar of decoratietieschilder deze 
opnieuw aanbrengen. Zulk historisch schilderwerk noemen we 
een reconstructie en valt buiten de reikwijdte van deze brochure.

Documenteren

Het documenteren door middel van fotografie en schrift, van alle 
conserverings- en restauratieactiviteiten is van wezenlijk belang 
voor toekomstige ingrepen. De documentatie kan worden opge-
nomen in het huisarchief en overgedragen aan de volgende eigenaar. 
De informatie kan ook worden ondergebracht bij betrokken instanties 
zoals de gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kwaliteitscriteria en referenties
Laat u of uw architect vooraf adviseren door een restaurator over 
de mogelijkheden en de specialisten die u het beste kunt betrek-
ken. Doe dit vóór u een offerte aanvraagt bij de schilder. 
Vanzelfsprekend heeft de specialist aantoonbare ervaring met het 
type werk; vraag ook enkele referenties op. Soms is het mogelijk 
enkele onderzoeksrapporten of restauratieverslagen in te zien. 
Een specialist die actief lid is van een beroepsgroep ter bevorde-
ring van de kwaliteit van zijn/haar professie heeft de voorkeur.
Zorg dat u duidelijke afspraken maakt en leg deze schriftelijk vast.
Wat wel eens tot verwarring bij opdrachtgevers leidt: een schilder 
maakt nieuw werk, een restaurator behoudt bestaand werk. Beide 
zijn geen beschermde beroepen; iedereen kan zich zo noemen.  
De term restauratieschilder lijkt in de tweede helft van de twintigste 
eeuw te zijn ontstaan voor schilders die zich specialiseren in nieuw 
schilderwerk op basis van oude decoratieve technieken zoals 
vergulden, bronzen en hout- en marmerimitaties. Deze schilder en 
de restaurator van historische schilderingen hebben dus andere 
competenties.

Lacunes ontstoord met dezelfde kleur maar ander materiaal, theekoepel (1727) 
Kasteel Rozendael © Ruth Jongsma, 2004.

Testen bepalen de meest milde methode om de overschilderingen op een van de 
deuren van het Trippenhuis in Amsterdam weg te nemen en de schildering in het zicht 
te brengen. © Ruth Jongsma.
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Omgevingsvergunning en subsidies

Bij onderhoud en restauratie van een monument krijgt u te maken 
met een aantal wetten en regels. Stem uw wensen vroegtijdig af 
met de gemeente; die is uw eerste aanspreekpunt voor de 
omgevingsvergunning.
Onderhoud en restauratie van schilderingen is specialistisch werk 
en vergunningsplichtig voor monumenten. Neem ruim voordat u 
plannen ontwikkelt contact op met de gemeente voor het zoge-
noemde vooroverleg. Zo voorkomt u oponthoud later in het 
traject. Het vooroverleg maakt duidelijk welke vereisten horen bij 
de werkzaamheden en de vergunningsaanvraag. In sommige 
gevallen vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst. Het kan 
zijn dat u voor de aanvraag van een vergunning uw plannen moet 
onderbouwen met een onderzoek en behandelingsvoorstel, 
bijvoorbeeld conform het Factsheet Een behandelvoorstel voor monu-
mentaal schilderwerk van de Rijksdienst. Gelet op de specifieke kennis 
die voor de uitvoering is vereist, kunnen aan de vergunning 
voorwaarden verbonden zijn.

Financiële ondersteuning
Onderzoek en onderhoud van schilderingen is subsidiabel in het 
kader van de instandhoudingsregeling. Daarnaast biedt de 
Provincie soms ook restauratiesubsidies. Bekijk voor actuele 
informatie over subsidieregelingen en fondsen de website van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verken verder de mogelijk-
heden die crowdfunding biedt.

Nuttige adressen
Restauratoren, onderzoekers, architecten, bouwhistorici en 
schilders zijn o.a. verenigd in de volgende branche- of 
beroepsorganisaties:
• Restauratoren Historische Binnenruimten  

www.historischebinnenruimten.nl
• Vereniging Restauratoren Nederland (RN) www.restauratoren.nl
• Art restorer association (ARA) www.aranederland.nl

• Restauratoren vereniging noord (RVN) www.rvnrestauratie.nl 
Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR): 
branchevereniging

• Bond van Nederlandse Bouwhistorici  
(https://www.bouwhistorici.nl/)
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Informatie en advies

Wilt u meer weten of advies over dit onderwerp, neem dan contact op  

met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: InfoDesk, 033 – 421 7 456, 

info@cultureelerfgoed.nl.
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