Bespanningen en behangen in Nederland door de eeuwen heen

Sprekers: Sebastiaan van Soest & Issabella van Baaren

In ieder monument schuilt historie. Elk pand, elke ruimte, elk detail heeft een verhaal. Sommige
herinneringen zijn doorverteld en/of vastgelegd in schilderijen, boeken en archiefstukken. Andere
zijn verloren gegaan. Bijzonder is de geschiedenis van wandbespanningen. Goudleerspecialist
Sebastiaan van Soest en initiator Issabella van Baaren verzorgen tijdens het landelijk evenement
een uitgebreide lezing over wandafwerkingen door de eeuwen heen. De materialen zullen
tastbaar aanwezig zijn.
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Monuglas

Spreker: Bart Vroegh

Elk gebouw en ook elk monument heeft zijn eigen behoeften qua uitstraling, comfort en plan
van aanpak, ook als het om de juiste toepassing van glas gaat. Het juiste glas draagt bij aan
de schoonheid, het comfort en de beleving van het gebouw. Geen wonder dat juist bij het
uitzoeken van glas voor monumenten de zoektocht naar het beste glas in z’n soort zo belangrijk
is. Bart Vroegh van Monuglas gaat u de basisprincipes vertellen over de toepassing van glas
bij een monument. Naast kwaliteit en duurzaamheid zal behalve het esthetische aspect ook de
functionaliteit worden uitgelicht.
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Welkom in de wereld van William Morris

Spreker: Herma van Solkema

William Morris wordt beschouwd als de geestelijke vader van de Arts-and-craftsbeweging. De
Arts-and-craftsbeweging zette zich af tegen de massaproductie van de industriële revolutie.
De ambachtensector moest aandacht krijgen en vakmanschap stond dan ook centraal. Het
vakmanschap begon al aan de tekentafel en werd voortgezet tot in elk detail van de productie.
Zo staat William Morris ook bekend om zijn blokdrukstoffen en -behang. Zijn stijl is representatief
en geeft een voorkeur aan naturalistische vormen weer. Herma van Solkema neemt u tijdens haar
lezing mee in de wereld van William Morris. Behang en stoffen zullen tastbaar aanwezig zijn.
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Quintalisque – New Terracotta

Spreker: Bert Schwitters
Men neme klei, pigmenten en glazuur. Voeg daar aan toe een grote dosis kennis, ervaring,
vakmanschap en liefde. Plaats alles in gloeiend hete oven. Na afkoelen met zorg en aandacht
placeren.
De naam van dit bedrijf drukt exact uit wat het maakt: New terracotta. Keramische producten
waarbij je meteen merkt dat het hier niet om tegels gaat, maar om vuurwerk dat uw wanden
en vloeren kan versieren en verluchten. Ambachtelijk gemaakt, ja, dat zeker, maar voor New
Terracotta betekent ambacht meer dan traditionele decoratie en toegepaste kunst. Bert
Schwitters neemt u in zijn lezing graag mee in de wereld waar ze geen gewone tegels maken,
maar fine tiles: waar handmatig gewerkt wordt met klei, pigmenten en glazuur. Laat u inspireren
met de ‘fine works of arts’ en hoe dit tijdloos toe te passen in zowel een modern als klassiek
interieur.
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Little Greene ‘Colours of England’

Spreker: Sander Sprengers & Issabella van Baaren

Niets en niemand kan zonder kleur. Elk monument vraag daarom ook om een gebalanceerd
kleurenplan. De basis hiervan is gebaseerd op een aantal onderdelen. U kunt denken aan de
historie van het pand, materiaalgebruik, functionaliteit, identiteit, lichtval en nog veel meer.
‘Colours of England’ van Little Greene is een collectie van 128 tijdloze kleuren, met authentieke
tinten uit de belangrijkste periodes van de decoratieve geschiedenis van de afgelopen 300 jaar.
Sander Sprengers en Issabella van Baaren nemen u mee in de wereld van de geheime kleuren
en de praktische toepassing daarvan.
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Delfgou – Architectuur en Monumenten

Spreker: Gerben Meussen & Herman van Essen

Wat is de rol van de restauratiearchitect? Hoe helpt de architect u met het zoeken naar een
balans in het spanningsveld tussen uw programma van eisen en de monumentale waarden
van het gebouwde erfgoed? Hoe creëren we samen het bewustzijn dat leidt tot weloverwogen
handelingen met betrekking tot het monument? Hoe werken we toe naar dat fraaie eindresultaat?
Aan de hand van een tweetal projecten nemen architecten H. van Essen en G. Meussen u mee
in hun monumentenwereld en krijgt u antwoord op bovenstaande vragen. Ondersteund door
actueel beeldmateriaal krijgt u een kijkje in de werkzaamheden van de restauratiearchitect en de
toegevoegde (monumenten) waarde ervan.
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Monumentenwacht Utrecht

Voordat u kunt beginnen met de restauratie van uw pand is het belangrijk een inspectierapport
op te stellen. Een inspectierapport is een belangrijke basis om een goed onderhoudsplan op te
stellen. Gebreken worden hierdoor tijdig opgespoord. Bij het inspecteren komt veel vakkennis
kijken en daarom is van het uiterste belang dat een erfgoedgoedprofessional de inspectie
uitvoert. Monumentenwacht Utrecht is er voor alle eigenaren van cultuurhistorisch waardevol
erfgoed. Hun missie is om monumenten voor de toekomst te behouden. De wachters van
monumentenwacht Utrecht hebben een technische en/of bouwkundige achtergrond. Deze
enthousiaste groep mensen met een voorliefde voor historische panden geeft een onafhankelijk
en professioneel advies, of het nu gaat om een woonhuis of een torenspits! Monumentenwacht
informeert u graag door middel van een lezing over de aanpak van onderhoud en restauratie
van uw monument.
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