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Behoefte- en wensenonderzoek
onder restauratiebedrijven
Limburg
Het belang van voldoende instroom en doorstroming van
nieuwe vaklieden in de restauratie- en herbestemmingssector is een belangrijk en terugkerend thema. In algemene zin
blijkt dat deze instroom en doorstroom onvoldoende is om
aan de behoefte te voldoen. ROP-Zuid heeft daarom bouwen restauratiebedrijven in Limburg gevraagd hoe zij tegen
dit vraagstuk aankijken.
In afstemming met de provincie Limburg heeft ROP-Zuid
een behoefte- en wensenonderzoek uitgevoerd onder
restauratiebedrijven. Het doel daarvan is om in beeld te
brengen wat er binnen deze bedrijven speelt, om vervolgens samen op zoek te gaan naar oplossingen en verbeteringen te bewerkstelligen. Het onderzoek is uitgevoerd in
het voorjaar van 2020.
De vragen van het onderzoek richten zich op de behoefte

Broederskapel Saint Louis in
Oudenbosch schittert weer
Op 4 juni 2019 is gestart met de grootschalige restauratie en
renovatie van de Broederskapel van Saint Louis in Oudenbosch. De 155 jaar oude kapel was niet meer waterdicht en
moest worden voorzien van een nieuw dak. Om dit te
verwezenlijken is de bitumen dakbedekking verwijderd en
vervangen door een nieuwe zinken afdeklaag. Bijzonder aan
het werk is dat zinken onderdelen, zoals versieringen en
ornamenten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijk staat zijn
teruggebracht.
Specialist in ambachtelijke dakbedekkingen
De opdracht voor deze speciale klus, waar heel veel vakwerk
bij komt kijken, is uitgevoerd door JVK Daken uit Breda. Dit is
een bedrijf dat helemaal gespecialiseerd is in ambachtelijke
dakbedekkingen (dakdekkers, leidekkers, loodgieters, zinken koperslagers). JVK Daken, dat beschikt over een grote
eigen werkplaats in Ossendrecht, is ook een opleidingsbedrijf voor personen die zich willen bekwamen in dit vakgebied. Graag willen ze leerlingen in de praktijk het vak laten
leren. Jurgen van Keulen: ‘Ze krijgen bij ons een gedegen
opleiding; wij brengen ze de kneepjes van het vak bij.
Daarmee krijgen ze een heel goed toekomstperspectief.’
Bij de restauratie van de Broederskapel werd eerst samen
met architectenbureau RDH uit Breda de tekeningen
doorgelopen. Kon alles – wat achter het tekenbureau was
ontworpen – wel in de praktijk worden uitgevoerd? Was het
bij bepaalde onderdelen niet beter om het juist wat anders
uit te voeren? De jarenlange ervaring van de vakmannen
van JVK Daken kwam hier goed van pas. Waar nodig werden
hier en daar detailleringen aangepast.

Een leerling krijgt uitleg van een leermeester
aan nieuwe vaklieden voor de restauratie- en herbestemmingssector. De optie om statushouders op te leiden voor
het restauratievak is bijvoorbeeld onderzocht. In de volgende nieuwsbrief zullen de resultaten en analyse van dit
behoefte- en wensenonderzoek verder gepresenteerd
worden. Mocht je interesse hebben in de uitkomsten van
het volledige onderzoek: stuur dan een e-mail naar
s.vantrijffel@monumentenhuisbrabant.nl.

Vervolgens… aan het werk! In de werkplaats van het bedrijf
werden zo veel mogelijk de prefab onderdelen gemaakt,
waarna ze ter plaatse verder werden bewerkt en bevestigd.
De sierlijsten werden deels handmatig en deels machinaal
geprofileerd. Om deze bijzondere klus goed te kunnen
uitvoeren werd speciaal voor dit werk een nieuwe laser
aangeschaft.
Het resultaat is verbluffend. Veel details van destijds zijn nu
zelfs verbeterd. De koepel schittert weer, zelfs op druilerige
dagen. Het is letterlijk en figuurlijk een mooie eye-catcher.

De activiteiten van ROP-Zuid worden ondersteund door
de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Limburg.

Roy als herintreder in dienst bij
‘Mergelbouwsteen Kleijnen’
Op 18 augustus 2020 heeft ‘Mergelbouwsteen Kleijnen’ in Valkenburg de
35-jarige Roy in dienst genomen. Roy heeft de afgelopen vier jaren bij VDL
Nedcar gewerkt. Voordat hij bij VDL Nedcar begon, had hij ook al een aantal
maanden bij mergelbouwsteen Kleijnen gewerkt.
Werken in de restauratie: mooi en afwisselend werk
Gedurende de tijd dat Roy bij VDL werkte, heeft hij altijd de lijntjes naar
‘Mergelbouwsteen Kleijnen’ open gehouden. Want eigenlijk was het werken
in de restauratie toch wel erg mooi. Het werk was afwisselend, en hij kon
zijn vakmanschap volop tot uitdrukking brengen.
Na vier jaren productiewerk bij VDL begon het zo bij Roy te kriebelen dat hij
contact opnam met ‘Mergelbouwsteen Kleijnen’. Daar werd enthousiast
gereageerd. Het bedrijf had immers goede ervaringen met Roy en ze
konden een goede vakman wel gebruiken. Roy kreeg een contract voor
onbepaalde tijd aangeboden. Daar had hij wel oren naar, zeker ook omdat
hij de komende jaren zich verder kan bekwamen.
Roy: ‘ik heb altijd geweten dat restaureren in mijn bloed zit en dat er geen
mooier en afwisselender werk is dan restaureren. Mergelbouwsteen
Kleijnen heeft er voor gezorgd dat ik mijn passie weer kan uitvoeren.’

Ontdek of het restauratievak bij je past
Ben je allround timmerman of metselaar?
Spreken oude gebouwen je aan? Ben je
benieuwd hoe een monument in elkaar zit en
wat ervoor nodig is om het te restaureren? Volg
dan het NCE-keuzedeel Basis Restauratie
Timmeren/Metselen op MBO-3 niveau om je
kennis te verrijken.
Allround timmerlieden en metselaars kunnen
via het NCE-keuzedeel Basis Restauratie
Timmeren/Metselen ontdekken wat het
restauratievak inhoudt en welke vaardigheden
en instelling nodig zijn om restauratievakman
te worden.
Het Keuzedeel Basis Restauratie Timmeren/Metselen duurt 4 dagen en staat gepland op 6, 13,
28 oktober en 3 november op de locatie van
BouwSchool Breda. Het Keuzedeel is de eerste
stap om een volwaardig restauratievakman te
worden.
Schrijf je in voor het Keuzedeel MBO-3 Restauratie Timmeren/Metselen via de volgende link:
https: //www.erfgoedopleidingen.
nl/nce-opleidingen/keuzedeel-mbo-3-restauratie-timmeren-metselen

Klokkenstoel Geertruidenberg
geplaatst
In de vorige ROP-Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan de herbouw
van de klokkenstoel. Aan dit project werkten in totaal negen leerlingen
van het Dongemond College mee onder begeleiding van leermeesters en
erfgoedspecialisten.
Corona bedierf de geplande officiële in gebruik name
De klus is vakkundig geklaard en het lag in de bedoeling om op 4 mei,
tijdens dodenherdenking, de klok vanuit de gerestaureerde stoel weer te
laten klinken. Dat kon ten gevolge van de Covid 19 pandemie helaas geen
doorgang vinden. De in gebruik name vindt nu dit najaar plaats.
Vervolg samenwerking met Dongemond College
Inmiddels wordt alweer nagedacht door de gemeente Geertruidenberg,
ROP-Zuid, plaatselijke erfgoedverenigingen en vrijwilligers om een
vervolg te geven aan dit opleidingsproject. Met het Dongemond College
is een unieke en effectieve samenwerking tot stand gekomen. Om jonge
mensen te enthousiasmeren voor het restauratievakgebied is er namelijk

geen betere leerschool dan ze zelf aan de slag te
laten gaan met een restauratieproject, dat
zichtbaar in de gemeenschap blijft. Met gepaste
trots kunnen zij dan zeggen: ‘daar heb ik aan
meegewerkt’.

Het team dat zorg droeg voor de restauratie

De klokkenstoel wordt geplaatst.

