Brochures Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Deze brochures zijn als PDF in te zien en te downloaden.
Algemene Wet- en regelgeving
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Leidraad Brim subsidiabele instandhoudingskosten
Brochures Wetten en regelingen
1. Financiële steun voor rijksmonumenten (gewijzigde 2e druk 2007)
3. Een lening voor rijksmonumenten (gewijzigde 2e druk 2008)
4. Wet op de archeologische monumentenzorg (2007)
5. Behoud in situ (2007)
6. Archeologie en ruimtelijke ordening (2007)
7. Bescherming van stads- en dorpsgezichten (2e druk 2005)
Brochures Techniek
1. Hydrofoberen van gevels (gewijzigde 5e druk 2007)
2. Voegwerk (gewijzigde 5e druk 2007)
4. Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel (gewijzigde 5e druk 2009)
5. Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en herstel 2 (3e druk 2001)
6. Luidklokken en beiaarden (2 e druk 2001)
7. Instandhouding van historische houten vensters (gewijzigde 3e druk 2005)
8. Vocht en zouten in metselwerk (gewijzigde 3e druk 2005)
9 .Overlast door duiven (gewijzigde 4e druk 2005)
10. De kwaliteit van riet als dakbedekking (4e druk 2005)
11. Onderhoud van rieten daken (gewijzigde 3e druk 2005)
12. Het pannendak (3e druk 2008)
13. Het keuren van natuurstenen leien (gewijzigde 2e druk 2009)
14. Het conserveren en repareren van houten historische vensters en deurpartijen
(gewijzigde 2 e druk 2004)
15. Mechanische torenuurwerken, monumenten van techniek (2e druk 2004)
16. Algen, mossen en korstmossen (3e druk 2008)
17. Het reinigen van gevels (2 e druk 2001)
18. Instandhouding en herstel van historische natuurstenen graftekens (gewijzigde 3e
druk 2005)
19. Instandhouding van historische graftekens van ijzer, kunststeen en hout
(gewijzigde 2e druk 2003)
20. Brandbeveiliging in molens (2000)
21. Schimmels in hout (gewijzigde 2e druk 2007)
22. Insecten in hout (gewijzigde 2e druk 2007)
23. Herstel en onderhoud van terrazzovloeren (2001)
24. Plaatsing van telecommunicatieapparatuur op, in en aan monumentale gebouwen
(gewijzigde 2e druk 2003)
25. Kleuronderzoek (gewijzigde 2e druk 2005)
26. Houten vloeren (2e druk 2008)
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27. Duurzame monumentenzorg (2001)
28. Natuursteen in Nederland (2002)
29. Verwering van natuursteen in het exterieur (2002)
30. Natuursteen, De steenkeuze in de restauratiepraktijk (2002)
31. Aantasting van gebrandschilderd glas en glas-in-lood (2002)
32. Instandhouding van smeedijzer in het exterieur (2003)
33. Bladkoper op monumenten (2003)
34. Bladlood op monumenten (2003)
35. Bladzink op monumenten (2003)
36. Veilig werken in en op monumenten (2003)
37. Het gebruik van kalkmortel (2003)
38. Historische orgels in Nederland (2004)
39. Graffiti op monumenten (2004)
40. Beton. Schade en analyse (2004)
41. Bescherming van glas-in-lood (2004)
42. Onderhoud en restauratie van glas-in-lood (2004)
43. Vensterglas (2005)
44. Beton, Onderhoud en herstel (2006)
45. Beton: herstel en uitvoering (2006)
46. Bouwglas (2006)
47. Preventieve bestrijding van insecten in hout (2007)
48. Stalen ramen en deuren (2008)
49. Keramische vloertegels uit de twintigste eeuw (2008)
Brochures Cultuurhistorie
1. Leidraad voor praktijkgericht bouwhistorisch onderzoek (2e druk 1998)
4. De wederopbouw (1940-1965) nader bezien ( 2001)
5. Vroeg-naoorlogse woonwijken (2004)
6. Beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen (2005)
7. Infrastructuur (2006)
8. Bouwfragmenten (2006)
10. Fabrieksschoorstenen (2008)
11. Gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten (2008)
12. Beekdalen en archeologie (2008)
13. Tegels in de twintigste eeuw (2008)
14. Archeologie en resten van dieren (2008)
15. Licht op zolder (2008)
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