
Erfgoed &     
   Ambacht   
  Event

Ontmoetingspunt voor monumenteigenaren

Herenhuis lezersaanbieding
Als lezer van Herenhuis ontvangt u een 

aantrekkelijke korting op de toegangs-

prijs. U betaalt dan slechts € 12,50 per 

persoon. Voor een passe-partout 

betaalt u € 29,95. Deze kortingen 

gelden alleen in de voorverkoop via 

www.erfgoedenambacht.nl. Gebruik 

hiervoor de kortingscode HH2020.



I
ssabella van Baaren -van Issabella Interiors- nam vorig jaar 

het initiatief voor dit inspirerende erfgoedevent. Haar werk 

als interieurontwerper voert haar naar de meest bijzondere 

panden en plekken. Toen ze merkte dat bij veel van haar 

klanten grote behoefte bestaat aan kennis over erfgoed en 

ambacht, zinde ze op een manier om specialisten en monumentei-

genaren samen te brengen. Het idee voor een event was geboren.

Veertig standhouders
‘Die eerste editie, vorig jaar maart, was zo’n succes dat ik onmid-

dellijk besloot om er een jaarlijks evenement van te maken’, vertelt 

Issabella. ‘Naast de bijna veertig standhouders uit verschillende 

vakgebieden, bieden we een uitgebreid kennis- en inspiratiepro-

gramma met lezingen en masterclasses over onder andere monu-

mentenglas en de restauratie van wandschilderingen en ornamen-

tenplafonds.’ Zelf verzorgt zij samen met goudleerrestaurator 

Sebastiaan van Soest een boeiende lezing over wandbespanning 

door de eeuwen heen. 

Goudleerbehang
De lezingen en masterclasses vinden plaats in de voormalige 

kapittelzaal. Deze zaal is rijkelijk voorzien van achttiende-eeuws 

goudleerbehang. Voor iedereen met een hart voor monumenten al 

een belevenis op zich! Het volledige programma en een overzicht 

van alle standhouders is te vinden op www.erfgoedenambacht.nl

Op vrijdag 20 maart vindt in de Utrechtse Janskerk de tweede jaargang van het Erfgoed 
& Ambacht Event plaats. Op deze unieke locatie komen monumenteigenaren in contact 

met tientallen specialisten op het gebied van restauratie, interieur en duurzaamheid. 
Een hoofdrol is weggelegd voor de historische Goudleerkamer.  

Informatie
Het Erfgoed & Ambacht Event vindt plaats op 

20 maart tussen 11.00 uur en 18.00 uur. De 

tijdstippen van de lezingen en masterclasses 

vindt u op www.erfgoedenambacht.nl    

De entree, aan de kassa, bedraagt € 19,95. U 

kunt ook voor € 39,95 een passe-partout kopen 

(alleen in voorverkoop). Naast uw entree geniet 

u dan de gehele dag van gratis thee en/of koffie 

en wordt u een heerlijke lunch aangeboden. 

Aanmelden kan alleen vooraf via 

www.erfgoedenambacht.nl 

Adres:

Janskerk Utrecht

Janskerkhof 26

3512 BN Utrecht

‘Ambachtelijker 
dan dit wordt 

het niet’
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Deelnemers 
aan het woord

Het Erfgoed & Ambacht Event biedt u gelegenheid om 
direct in contact te komen met specialisten die u als 

monumenteneigenaar beslist zou moeten kennen. De 
deelnemers nemen uitgebreid de tijd voor uw vragen. 

Neem foto’s en/of (aan)tekeningen mee om 
problemen of plannen te illustreren. Vier 

standhouders stellen zich alvast aan u voor…

Voegbedrijf Heldoorn
Voor Frederik Heldoorn, eigenaar en oprichter van 

Voegbedrijf Heldoorn, is het de tweede keer dat hij aan 

het evenement deelneemt. Hij hoopt dat bezoekers met 

gerichte vragen komen. Het conserveren van monumenten 

gaat hem aan het hart. ‘Wonen in een monument is een 

bewuste keuze. Eigenaren en bewoners investeren tijd en 

geld in hun historische pand. Om het op hun beurt weer 

door te kunnen geven aan een volgende generatie.’ 

Frederik is opgegroeid in een bouwfamilie en kent de traditie van het ambachtelijk 

bouwen door en door. Hij en zijn medewerkers zullen tijdens het evenement het 

vervaardigen van een ambachtelijk snijvoeg demonstreren. Vragen over het 

onderhoud van voegwerk? Last van vochtproblemen of vochtdoorslag in uw 

muren? Neem foto’s mee en leg het voor aan Frederik.   

Meer informatie: www.voegbedrijfheldoorn.nl 

Vincent van Drie
Meubelrestaurator Vincent van Drie gaat uit van het 

verhaal achter een object. Voordat het echte werk 

begint, probeert hij het meubelstuk te doorgronden. 

Waar komt het vandaan? Welke materialen zijn er 

gebruikt? Wat bezielde de maker om het op deze 

wijze vorm te geven? Inzoomen op de millimeter. 

‘De details vertellen het verhaal’, aldus Vincent. 

‘Zonder deze achtergrond kan ik niet restaureren. 

Als restaurator sta je immers in dienst van de 

vervaardigings- én gebruikstraditie. Je maakt met de restauratie mogelijk dat 

weer een nieuw hoofdstuk aan het verhaal wordt toegevoegd.’  Met zijn deelname 

aan het evenement wil Vincent laten zien dat restaureren ambachtoverstijgend is. 

‘Een ambachtsman creëert een object, een restaurator conserveert en voegt er 

juist zo weinig mogelijk aan toe.’ 

Meer informatie: www.vincentvandrie.nl

‘Wonen in een 
monument is een 
bewuste keuze’

40 Herenhuis | januari/februari 2020



QuintaLisque
Liske Stellema, directeur van het 

nog jonge bedrijf QuintaLisque, is 

sinds september 2018 de exclusieve 

leverancier van de wand- en 

vloertegels van New Terracotta, een 

groep ambachtslieden en kunste-

naars die werken in de traditie van 

de Portugese tegelproductie. 

‘Ambachtelijker dan dit wordt het 

niet’, aldus Liske. ‘Hun new azulejos, 

worden stuk voor stuk met de hand vervaardigd. Van 

kleipoeder tot fabricageproces, van glazuur tot kleurpig-

ment. Het idee is eigenlijk heel simpel. Eeuwenoude 

technieken worden gecombineerd met eigentijdse 

esthetiek, creativiteit en kunstzinnigheid. De glazuur-

meesters maken van elke tegel een uniek kunstwerk.’

In de Janskerk vindt u een selectie van hun meest 

populaire vormen, afmetingen, kleuren en glazuren. Ook 

laat Liske u het unieke proces zien waarop de tegels 

worden vervaardigd. 

Meer informatie: www.quintalisque.com 

De Jongh Schildersbedrijf BV
In 1890 startten drie gebroeders De 

Jongh een schildersbedrijf dat nu, 

bijna honderddertig jaar later, is 

uitgegroeid tot een begrip binnen de 

monumentenwereld. De meester-

schilders beheersen zowel moderne 

als klassieke schilder- en decoratie-

technieken, zoals marmerimitaties 

en vergulden. Richard van Mierlo, de 

huidige directeur, is trots op de 

kennis en kunde van zijn team. ‘We 

kunnen voor elk project putten uit 

een breed gespecialiseerde groep ambachtslieden.’ Het 

bedrijf werkt volgens het gildesysteem: het vak wordt 

van meester op leerling overgedragen. ‘Veel van onze 

mensen zijn vanuit een opleiding bij ons stage komen 

lopen, hebben zich vervolgens onder de hoede van een 

meester verder bekwaamd en behoren nu tot de besten 

in hun vakgebied.’ Richard investeert veel tijd en geld om 

technieken, kennis en ervaring te ontwikkelen, in te 

zetten en te behouden. Zodat het ambacht niet verloren 

gaat en restauraties met de juiste deskundigheid kunnen 

worden uitgevoerd. Dat is meteen ook de voornaamste 

reden voor zijn deelname aan het Erfgoed & Ambacht 

Event: kennis delen met bezoekers die haar op waarde 

weten te schatten. 

Meer informatie op www.dejonghwaardenburg.nl 

Little Greene produceert 

in haar eigen fabriek in 

Wales een hoogwaardige 

kwaliteit verf in een 

schitterende collectie 

kleuren. Daarnaast 

hebben ze een prachtig 

archief met mooie 

behangdessins. Zowel de 

verf- als behangcollectie 

zal gepresenteerd 

worden op het Erfgoed & 

Ambacht Event.
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