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Vakgroep Restauratie – Terugblik 2015 

De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven (BRL-ERB). 

Speerpunten van het beleid zijn: borging van restauratiekwaliteit, continuïteit in werkzaamheden en 

ondersteunen van onderwijs voor de kleine gespecialiseerde restauratiebranche. De Vakgroep Restauratie 

profileert zich actief in de markt als groep van restauratie bouwbedrijven, die bij uitstek deskundig zijn 

voor het verrichten van onderhoud, restauraties en herbestemming aan monumenten. 

 

Onderwijs 

In 2014 is binnen het sectorbreed gedragen 

Platform Erfgoed Opleidingen een project 

van start gegaan met als doel het 

behouden en verbeteren van de 

restauratieopleidingen.  

Vakgroep-voorzitter Flip van de Burgt is voorzitter van dit platform. Het projectplan ‘Centrum voor 

RestauratieTechniek’ omvat ambitieuze verbetervoorstellen, die in een periode van 4 jaar worden 

doorgevoerd. Veel Vakgroep-leden zijn actief in deelprojecten, die onder andere gericht zijn op het 

ontwikkelen van nieuwe opleidingen voor restauratietimmeren en -metselen op niveau 4, het 

onderbrengen van de kennis uit de erkenningsregelingen in de lesstof van restauratieopleidingen, het 

organiseren van een doorlopende leerlijn door het opzetten van een opleiding ‘HBO-Associate Degree’ en 

het opstarten van een pilot voor een ‘restauratiepaspoort’. 

 

Belangenbehartiging 

In de loop van 2015 vindt geregeld op voorzitters- en directieniveau overleg plaats met partijen als OCW, 

RCE, Bouwend Nederland, NRF en Monumentenwacht. Ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving, subsidies, onderwijs, marktprognoses en kwaliteitsborging komen hierbij aan bod. De 

Vakgroep ontmoet voorts twee maal per jaar een groep belangrijke spelers vanuit het veld in het 

zogeheten “Breed Overleg Monumentenzorg”, dat zij organiseert en voorzit. 

 

Vereniging en leden 

De Vakgroep Restauratie kent vier gremia; ledenvergadering, 

bestuur, onderwijscommissie en pr-commissie. Eind 2015 telt 

de vereniging 38 leden.  

Foto: Nieuwe leden in 2015 v.l.n.r. Anthony de Graaf van Bouwgroep Dijkstra 

Draisma uit Dokkum en Martin Oosterom van De Heeren Bouwmeester uit 

Woerden. Zij krijgen hun ERB-certificaat uitgereikt door Vakgroep-voorzitter 

Flip van de Burgt. 
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In 2015 vinden drie ledenvergaderingen plaats. In 

Amsterdam, waarbij tevens een bezoek wordt gebracht 

aan museum Van Loon. In Bredevoort, met een bezoek aan 

de steengroeve in Winterswijk en in Leiden waar, 

voorafgaande aan de vergadering, het Aalmarktproject 

wordt bezocht. In de ledenvergaderingen wordt door het 

bestuur verslag uitgebracht over de ontwikkelingen op de 

diverse aandachtsgebieden. 

 
Foto: Bezoek van de ledenvergadering aan het Aalmarktproject van du 

Prie Bouw- en Ontwikkeling in Leiden 

 

PR-beleid 

De aangesloten leden voldoen allen aan de 

Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Zij 

werken met hart en ziel aan de vele monumenten die 

Nederland rijk is, zoals kerken, woonhuizen, boerderijen, 

molens, etc. Ook in 2015 wordt actief uitgedragen richting 

monumenteneigenaren en restauratieprofessionals dat de 

keuze voor een Vakgroep-lid een betrouwbare keuze is. Het 

restauratievakmanschap is geborgd via de certificering.  

Foto: Restauratie woonhuis aan de Steenschuur  

in Leiden door Burgy Bouwbedrijf in Herenhuis  

nr. 5 2015 

In de tijdschriften Monumenten en Herenhuis worden, naast advertenties, geregeld redactionele artikelen 

geplaatst over uitgevoerde projecten. Verder is de vereniging aanwezig op de Erfgoedfair in Bergen op 

Zoom en op de Restauratiebeurs in Den Bosch. Ook brengt de Vakgroep geregeld digitale nieuwsberichten 

uit aan een bestand van ca. 2.200 geïnteresseerden en 

een informatiebulletin aan ca. 6.000 

erfgoedprofessionals. Via regelmatige twitter-, LinkedIn 

en Facebookberichten worden ook nog eens vele 

duizenden belangstellenden bereikt. 

 
Foto: Restauratie Fort Everdingen door Heijmans Civiel - Restauratie 

in tijdschrift Monumenten nr. 6 2015 

 

 

 

Bestuur Vakgroep Restauratie in 2015 

Flip van de Burgt (voorzitter), Roel Maas, Pim Schipper, Eric Hoffman, Gerard den Hoed, Nicole van Tienen 

en Kasper Burgy. 
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