
            
 

            
 

Op 16, 17 en 18 april vindt de Nederlandse Restauratiebeurs plaats in de Brabanthallen te Den 

Bosch. In algemene zin het evenement voor opdrachtgevers van een restauratie – of het nu gaat 

om herstel van objecten of monumenten.  

De derde beursdag, 18 april, biedt een gevarieerd programma, dat in het teken staat van beheer 

en behoud van monumentale panden. Van een symposium (over de vraag waarom wij 

monumentale architectuur bewaren) tot advies op maat in het Restauratieatelier. En van een 

expositie van natuurlijke bouwmaterialen tot een veiling van objecten van de Stichting Onterfd 

Goed. Zie www.restauratiebeurs.nl voor uitgebreide informatie. 

Het programma is bedoeld voor particuliere en geïnstitutionaliseerde eigenaren, beheerders en andere 

gebruikersgroepen van monumentale bebouwing. Mensen met een passie voor het beheer en het 

behoud van hun bezit. En vragen hebben als: hoe blijvend van hun erfgoed te genieten? Hoe 

restauratiekwaliteit te herkennen en een restauratie te begeleiden? Hoe gedegen kwaliteitseisen te 

stellen? De beurs vindt die dag plaats van 10:00 uur tot 17:00 uur in de Brabanthallen te Den Bosch.  

Symposium ‘Waarom bewaren we monumentale architectuur?’ 

14:00 uur tot 16:00 uur in grote beurstheater 

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar – voorregistratie noodzakelijk 

Een symposium over de wezenlijke vraag ‘Waarom is het belangrijk te zorgen voor ons cultureel 

erfgoed’. Onder leiding van moderator Annette Ter Kuile wordt deze vraag vanuit verschillende 

perspectieven belicht. Prof. Dr. Matthijs Schouten refereert vanuit zijn expertise als bioloog/ecoloog 

wat erfgoed is en waarom we ons erfgoed zouden moeten koesteren. Vervolgens gaat Prof. Dr. Johan 

de Haan dieper in op welke keuzes er gemaakt worden bij de instandhouding van ons erfgoed, met 

historische interieurs als voorbeeld. Prof. Dr. Yme Kuiper biedt een kijkje in het ‘dagelijkse leven’ van 

de particuliere eigenaar. Met aandacht voor onderwerpen als zelfredzaamheid en maatschappelijk 

draagvlak. Onder leiding van de moderator wordt het symposium afgesloten met een paneldiscussie 

met de aanwezigen. In het panel zijn naast de sprekers onder meer ook Adrienne Vriesendorp 

(Duivenvoorde) vertegenwoordigd. Voor het volledige programma klik hier.  

Het inhoudelijke programma wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de stichting digitaal portaal 

Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB).  

 

BIO-BOS  

Expositie van natuurlijke, biologische en circulaire bouwmaterialen 

Gehele dag 

Natuurlijke bouwmaterialen leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezondere 

samenleving. Ook de mogelijkheden en toepassingen van dergelijke materialen voor monumenten en 

karakteristieke bebouwing zijn talrijk. Om de informatie en kennis over deze producten toegankelijk te 

maken wordt tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs een de grootste expositie van natuurlijke, 

biologische en circulaire bouwmaterialen georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met het 

Instituut voor Bouwbiologie & Ecologie Benelux. De expositie heeft een hoog informatief karakter. Er 

http://www.restauratiebeurs.nl/
http://www.restauratiebeurs.nl/2014-09-08-13-05-30/thema-programma


            
 

wordt een selectie aan natuurlijke materialen voor casco, afbouw en isolatie getoond. Maar ook 

voorbeelden van innovaties. ‘Pure en natuurlijke (bouw)materialen verrijken ons cultureel erfgoed in alle 

opzichten – nu en in de toekomst’. 

 

Veiling Stichting Onterfd Goed 

11:00 uur tot 12:30 uur 

De Stichting is als enige organisatie in Nederland gespecialiseerd in het adviseren van musea, 

overheden en bedrijven bij het verbeteren van hun collecties en in het vervolgens herbestemmen van 

de af te stoten objecten.    Samen met externe deskundigen bepaalt de stichting welke objecten 

behoren tot het Nederlands erfgoed. Deze brengt zij onder bij andere musea en erfgoedinstellingen. 

De stukken die over blijven worden ter adoptie (= te koop) aangeboden aan verzamelaars en andere 

liefhebbers, of hergebruikt door kunstenaars, ontwerpers, studenten en onderzoekers. Tijdens de 

Restauratiebeurs in Den Bosch veilt Onterfd Goed op zaterdag 18 april van 11.00 tot 12.30 uur een 

speciale selectie van objecten. De veilingcatalogus is vanaf  1 april zichtbaar op de website: 

www.onterfdgoed.nl  

 

Het Restauratieatelier 

Gehele dag 

 

In vervolg op de succesvolle start in 2014, wordt voor de tweede maal het Restauratieatelier geopend. 

U kunt hier terecht met uw monumentale, historische of antieke objecten. Bij een deskundig 

restaurator kunt u gratis advies krijgen over een noodzakelijk herstel of restauratie met een daarbij 

behorende kosteninschatting. De adviezen worden aangeboden door vakkundige restauratoren van 

Aart Restorers Association en Restauratoren Nederland. Kleine objecten kunt u meebrengen naar het 

Restauratieatelier op de beursvloer en voor grotere objecten kunt u volstaan met foto’s, beschrijven 

e.d. Wilt u vooraf weten of u uw object mee kunt nemen naar de beurs? Vraag het via 

atelier@restauratiebeurs.nl  

Aanwezig zijn? Hier de registratiecode voor gratis entree.  

Op de website www.restauratiebeurs.nl vindt u de meest actuele informatie over het totale 

beursprogramma. De normale entreeprijs is € 15,-. De beursorganisatie nodigt u graag uit om deze 

dag gratis mee te maken. Met de registratiecode SKBL15 kunt u via de site een entreekaart 

downloaden. Indien u ook bij het symposium aanwezig wilt zijn, kunt u dit bij uw registratie aangeven. 
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