Isolatie van een monument in de praktijk

Herstel van historisch stucwerk: 
opname-aanpak-kosten

Wil je leren hoe je verantwoord en met zorg een monument isoleert
en de energievraag reduceert? Dit is een uitdagende opgave. De
constructie van het monument is ontworpen zonder isolatie. Wat
doet het aanbrengen van isolatie in dak, gevel en vloer bouwfysisch
met het monument? Wat kan of mag er historisch gezien en wat juist
niet? Wat zijn de voorwaarden voor de ventilatiebehoefte en het
aanbrengen van de isolatie?

Wil je leren hoe je schade aan historisch stucwerk in kaart brengt?
En hoe je een herstelplan opstelt voor historisch bijzonder stucwerk?
Meesterstucadoor Jan Poortvliet leert je aan de hand van de
restauratie van landgoed Reuversweerd hoe je dit het beste aanpakt.
Voor wie?
Medewerkers van restauratie- en stukadoorsbedrijven, medewerkers van
architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters en medewerkers

Voor wie

gemeentelijke overheden

Het Gelders Restauratie Centrum biedt erkende en
praktijkgerichte opleidingen voor vakmensen in de
restauratiesector.
Om monumenten te behouden en toekomst te geven, zijn nieuwe restauratie
specialisten nodig. Mensen die het vak van de meester zelf willen leren. De
creatieve geesten die werken met hun hoofd, handen en hart.
Aanmelden voor de cursussen
Kijk op geldersrestauratiecentrum.nl en klik op cursussen. Bij de cursus naar
keuze vind je het aanmeldformulier om je in te schrijven.

Medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van
architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters en medewerkers van

Is dit iets voor jou?

gemeentelijke

In deze praktijkgerichte cursus krijg je inzicht in het herstellen van historisch
stucwerk op een manier die historisch juist is en technisch van hoge kwaliteit.

Is dit iets voor jou?

Hierbij draait het om een goede opname, beoordeling en analyse van schade aan

In deze praktijkgerichte cursus krijg je antwoord op een aantal belangrijk vragen.

het stucwerk en de eigenschappen van de ondergrond. Hierbij ligt de nadruk

Welke keuzes maak je om wel of niet te isoleren en waarom? Hoe voer je het

vooral op het plafond (ornamenten, versieringen en lijsten). Vervolgens leer je

isolatieplan op een juiste wijze uit? Waar zitten de kwetsbare plekken, hoe ga je

een goed plan van aanpak te maken met de juiste materialen, werkwijzen en

daarmee om en zorg je ook daarbij voor een zorgvuldige uitvoering? Wat houdt

inzicht in de kosten.

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met:
Jos Nij Bijvank
06 20 407 317
info@geldersrestauratiecentrum.nl

damp-open en damp-dicht precies in en wat stelt voor eisen aan de te gebruiken
isolatiematerialen? Welke mogelijkheden zijn er voor het isoleren van de ramen?

Meer informatie

Docenten: Jaap Poortvliet en Ruud Derksen
Start: Najaar 2022. Datum volgt, check op geldersrestauratiecentrum.nl

Florijnweg 3, 6883 JN Velp (industrieterrein de Beemd)

Docenten: Marc Stappers (RCE) en Ron Spaan

Deze cursus duurt van 09.00 – 12.15 uur.

geldersrestauratiecentrum.nl

Start: Najaar 2022. Datum volgt, check op

Kosten: € 150,00 ex. btw. Inclusief koffie/thee en lunch.

geldersrestauratiecentrum.nl
Deze cursus duurt van 09.00 – 16.00 uur.
Kosten: € 295,00 ex. btw. Inclusief koffie/thee en lunch.

Cursussen Erfgoedwerkplaats
Reuversweerd
Leren in de restauratiepraktijk op buitenplaats Reuversweerd

De volledige
omschrijving van deze
cursus vind je hier:

De volledige
omschrijving van deze
cursus vind je hier:

in Brummen.

Ieder zijn vak

Vijf praktijkgerichte cursussen

Opname en herstelplan van schilderwerk bij
restauratie van historische gebouwen

Repareren en kleuren van monumentale gevels

Ontwerp en inpassing warmte- en ventilatieinstallatie bij een monument

Het Gelders Restauratie Centrum biedt op Buitenplaats Reuversweerd
vijf korte cursussen aan. Die worden gegeven door experts van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en van gespecialiseerde
(bouw)ondernemingen. Je krijgt in korte tijd praktisch inzicht in het
herkennen, beoordelen en het aanpakken van problemen bij het
restaureren. Die kennis en vaardigheden kun je direct toepassen in de
praktijk.

Wil je inzicht in de wijze van beoordelen en herkennen van situaties
bij schade of achterstallig onderhoud bij het (buiten)schilderwerk van
historische gebouwen? In deze cursus leer je een goede aanpak te
maken met de juiste materialen en werkwijzen. En je leert de omvang
van de werkzaamheden te beoordelen.

Veel monumentale gevels hebben schade die het mooie beeld verstoort.
Maar herstel is vaak niet zo simpel. In deze cursus leer je hoe je (ver)
storende schades en kleuren in de gevel aanpakt. Je krijgt inzicht in wat
er wel en niet mogelijk is en ontdekt hoe mooi het resultaat kan zijn.

Wil je leren hoe je een warmte- en ventilatie-installatie uitwerkt in
een systeem dat voldoet aan de energetische vraag? En hoe je een
gebouw het hele jaar voorziet van warmte en frisse licht? Op basis
van de componenten energiebesparing door isolatie, duurzame
opwekking en opslag van energie en een efficiënte installatie maak je
een optimaal plan op maat.

Voor wie?
Voor wie?

Medewerkers van restauratie- en metselbedrijven (metselaars/uitvoerders),

Medewerkers van restauratie- en schilderbedrijven, medewerkers van architecten-

medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters en

Voor wie?

Buitenplaats Reuversweerd is een rijksmonument in de buurtschap Cortenoever

en adviesbureaus, monumentenwachters en medewerkers van gemeentelijke

medewerkers van gemeentelijke overheden.

Medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van

van de gemeente Brummen. Het huis is gebouwd in empirestijl. Het dateert uit

overheden.

architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters en medewerkers van
Is dit iets voor jou?

1830 en stond sinds april 1945 leeg. Oorspronkelijk was het in het bezit van de

gemeentelijke overheden

Gelderse familie Colenbrander. Sinds 2017 is de heer Janssen de nieuwe eigenaar

Is dit iets voor jou?

Monumentale gevels lopen meestal schade op tijdens hun levensduur, ondanks het

en wordt het monumentale pand grondig gerestaureerd tot huis voor gesprek en

In deze praktijkgerichte cursus leer je een gedegen herstelplan op te stellen voor het

onderhoud. Soms blijven er schades achter die het beeld van de gevel verstoren

Is dit iets voor jou?

reflectie. Het volgen en bestuderen van dit bijzondere restauratieproces in de

historisch schilderwerk. Je krijgt een theoretische inleiding en vervolgens ga je op

zoals boorgaten, verfsporen of nieuwe gevelstenen die afwijken van kleur. Deze

Je leert een warmteplan te maken dat gebaseerd is op de drie belangrijkste vragen:

praktijk is boeiend en leerzaam. Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) heeft de

de bouwplaats het schilderwerk bekijken van het hoofdhuis van Reuversweerd. We

schades zijn te herstellen maar de mogelijkheden zijn vaak niet bekend. Soms blijft

1.	Wat is de huidige warmtevraag bij het monument (in de verschillende ruimten)

nieuwe eigenaar bereid gevonden om zijn monument open te stellen voor

doen daarbij een opname en analyse. Daarna bespreken we op welke manier, met

dit beperkt tot het zoeken en vervangen van enkele passende gevelstenen. Maar

welke materialen, en tegen welke kosten het herstel het best uitgevoerd kan worden.

vaak is het lastiger en vraagt de situatie om meer aandacht zoals:

cursisten. Dit is een unieke kans om te leren van een restauratieproject in

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd, Piepenbeltweg 5
6971 JH Brummen

2.	Welke warmte-installatie is het meest geschikt of noodzakelijk bij de

•

vernieuwen of opvullen van grotere muurvlakken met ‘nieuwe’ stenen

warmtevraag én comforteisen: laag-temperatuur of hoog-temperatuur en de

Docenten: Raimond te Morsche en een medewerker van

•

bijkleuren van nieuw voegwerk

keuze voor het afgiftesysteem.

RIGO-verven.

•

vinden van stenen in de juiste kleur van de gevel

Start: Donderdag 16 juni 2022 van 09.00 tot 12.15 uur.

•

herstellen van bestaande gevelstenen

uitvoering.

Cursuslocatie

en hoe is deze reduceren door isolatie van dak, gevel en vloer?

3.	Hoe wek je energie op voor de warmtevraag en eventuele opslag daarvan,
zodat je het hele jaar voldoende duurzame energie hebt.

Kosten: De kosten zijn € 150,00 ex. btw. Inclusief koffie/
thee en lunch.

Docenten: Jos Te Brake, Cheryl Rohof en Brenda Kamphuis

Docenten: Fred Soplanit en Ron Spaan

Start: Donderdag 23 juni van 09.00 tot 12.15 uur.

Start: Najaar 2022. Datum volgt, check op geldersrestauratiecentrum.nl

Kosten: € 150,00 ex btw. Inclusief koffie/thee en lunch.

De cursus duurt van 09.00 – 12.15 uur.
Kosten: € 150,00 ex. btw. Inclusief koffie/thee en lunch.

Aanmelden voor de cursussen kan op geldersrestauratiecentrum.nl.
Klik op cursussen en schrijf je in via het aanmeldformulier.

De volledige
omschrijving van deze
cursus vind je hier:

De volledige
omschrijving van deze
cursus vind je hier:

De volledige
omschrijving van deze
cursus vind je hier:

