Restauratie-architecten op
weg naar kwaliteitsborging
Agnes van Alphen | Na een voorbereiding en meningspeiling van bijna twee jaar, wil een substantieel

deel van de restauratie-architecten in ons land gehoor geven aan de roep van de buitenwacht,
én aan de eigen wensen om kwaliteit van architectenwerk in de restauratie een vorm van waarborg te geven. Een initiatiefgroep bestaande uit architecten G. van Hoogevest, K. van de Ende,
M. Fritz, F. Sturm en J.W. Walraad, aangevuld met E.J. Nusselder (RDMZ) en U. Hylkema, heeft in
een derde bijeenkomst met de achterban een concept voor een erkenningsregeling gepresenteerd
dat de basis moet gaan vormen voor het certificaat “Erkend Restauratie Architect”.

Groepsfoto van alle aanwezigen tijdens de 3de toogdag van restauratiearchitecten op 1 september 2005 te ‘s-Hertogenbosch

St. Jan te ’s-Hertogenbosch

Toogdagen | De eerste bijeenkomst van restauratie-architecten, door

Haarlem”. In dit manifest werden de uitgangspunten en te borgen kwaliteitsaspecten voor
een nog te ontwikkelen certificeringsregeling
vastgelegd.

insiders ook wel “architectentoogdag” genoemd, vond plaats op 14 mei
2004 in Den Haag. Naast uitwisseling van vakinhoudelijke kennis door
bezoeken aan onder meer de restauratie van het voormalig Rijksarchief en
het historische “Huis van Amsterdam” werd door de architecten uitvoerig
van gedachten gewisseld over hoe zij zich zouden kunnen onderscheiden
in de markt als deskundig op het specifieke gebied van de restauratie.
Met de verkregen informatie ging de initiatiefgroep verder aan de slag.
De input vanuit deze eerste toogdag werd verder verfijnd tijdens de tweede
bijeenkomst op 10 december 2004 in Haarlem waarbij vanzelfsprekend
ook weer de inhoud van het vak door bezoek aan markante projecten deel
van het programma vormde. Dat men daarnaast daadwerkelijk bereid was
stappen te ondernemen op het gebied van kwaliteitsborging kwam in deze
tweede toogdag vast te staan met de opstelling van de “Verklaring van
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Concept erkenningsregeling op
papier | De resultaten vanuit de eerste twee
toogdagen zijn door Hobéon Certificering B.V.
uit Den Haag vertaald in een schets voor een
erkenningsregeling die tijdens de derde toogdag op 1 september 2005 in Den Bosch aan de
achterban is voorgelegd. Uiteraard zal nog wat
worden geschaafd aan het concept maar dat de
erkenningsregeling er komt is inmiddels een
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gegeven. Zodra alle details zijn ingevuld zullen de eerste architecten op
gaan voor het certificaat “Erkend Restauratie Architect”. Een predikaat dat
als “plus” moet worden gezien boven op de algemene en all-round kwalificatie als architect.

Kennisoverdracht staat centraal | Ook in Den Bosch is weer
uitvoerig aandacht besteed aan de bijzondere aspecten van restauratieprojecten. Zo gaven F. Sturm, B. de Bont en M. van Roosmalen toelichtingen op
de restauraties van de Kathedraal St. Jan en de Binnendieze. In de bijeenkomsten van de architecten staan deze overdracht van kennis en de onderlinge gedachtenwisseling en meningsvorming steeds weer centraal. Het
behoeft haast geen toelichting dat in de certificeringsregeling het belang
van opleidingen en kennisborging binnen het vakgebied een essentieel
onderwerp vormt.

‘n Oetel langs de Binnendieze in ‘s-Hertogenbosch

Predikaat: Erkend Restauratie Architect is pré voor
de allrounder | Niet iedere allround architect is voldoende toegerust
om restauratieprojecten op zich te nemen. Voor de eigenaren van monumenten zal het predikaat “Erkend Restauratie Architect” straks duidelijk
maken bij welke architecten zij met een gerust hart de restauratie van hun
monument kunnen onderbrengen. Dat deze vorm van erkenning van de
restauratie-architect prima aansluit bij politiek-bestuurlijke ambities op
rijks-monumentengebied is een niet onbelangrijke en “mooi meegenomen”
n
bijkomstigheid.			
				
Informatie over het certificeringstraject “Erkend Restauratie Architect” kan worden verkregen
bij Hobéon Certificering, 070-3066800 (contactpersonen W. Blomen en M. in ’t Veld).
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Kademuur in ‘s-Hertogenbosch
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