Restauratiearchitecten
gaan van start met
erkenningsregeling GEAR

AGNES VAN ALPHEN | Na een periode van brede discussie is tijdens de 4e toogdag in de kapel van Kasteel

De Haar, op 18 mei 2006 het startschot gegeven voor de ‘Gezamenlijke Erkenningsregeling van
Architecten werkzaam in de Restauratie’ (GEAR). De eerste architectenbureaus zijn begonnen met
de voorbereidingen om het GEAR-certificaat snel in de wacht te slepen. Ook de achterliggende
Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie (VAWR) is opgericht. Hierin zullen GEARbureaus zich gaan verenigen.
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Kennisuitwisseling op een uniek
restauratieproject | Het was al weer de
vierde keer dat de restauratiearchitecten bijeen
kwamen om vakinhoudelijke kennis uit te wisselen. Dit keer waren architecten C. Bouwstra
en P. van Vliet uitvoerig aan het woord over de
restauratie van De Haar. De aanpak werd met
een fotopresentatie en grondige toelichting
uitgelegd. Ook gaven de architecten interessante rondleidingen aan de 60 belangstellende
collega’s, zodat alle ins en outs van dit unieke
project met vakgenoten werden gedeeld.

VAWR-motor | De motor achter deze
toogdagen is de Vereniging van Architecten
Werkzaam in de Restauratie. De VAWR is
opgericht om onderlinge kennisuitwisseling
tussen architecten werkzaam in de restauratie
te bevorderen en een betere profilering van
het specialisme van de ‘restauratiearchitect’ te
realiseren. Door tijdens toogdagen bijzondere
projecten te bezoeken, vindt een efficiënte
verdieping plaats van de vakkennis.
De aanwezigen op de 4e bijeenkomst van restauratiearchitecten, 18 mei 2006,
Restauratie architecten C. Bouwstra (links) en

Kasteel De Haar

P. van Vliet (rechts) die uitleg en rondleidingen
gaven

Met het opzetten van een erkenningsregeling maakt deze groep vervolgens
ook duidelijk waar de architectenexpertise op het gebied van restauratie
zit. Zo kunnen monumenteneigenaren de juiste partij inschakelen bij de
uitvoering van restauratieplannen. Tevens wordt met invoering van de
GEAR tegemoet gekomen aan de aansporingen van andere restauratiepartijen werkzaam in de restauratie, die een borging van het specialisme belangrijk achten voor het smeden van een sterke kwaliteitsketen.

RDMZ en Erfgoedinspectie steunen de ontwikkeling | Dat dit initiatief in goede aarde valt bij de Rijksdienst voor de

De riddertoren. Een van de onderdelen van de
restauratie die werden toegelicht

Monumentenzorg bleek uit de support die A. de Vries namens de directie
uitsprak tijdens de 4e toogdag in De Haar. Hij gaf aan dat de RDMZ vaak
de vraag krijgt van monumenteneigenaren om een restauratiearchitect
aan te bevelen. De Vries vindt het een goede zaak dat een branche zelf op
deze vraag in speelt door zelf een erkenningsregeling te ontwikkelen, die
is gebaseerd op het scheppen van waarborgen en het leveren van kwaliteit.
Ook H. Magdelijns van de Erfgoedinspectie juichte tijdens deze toogdag
de ontwikkeling en invoering van de GEAR toe, omdat het de verhoging
van het kwaliteitsniveau in de monumentenzorg bevordert. Vanuit het
inspectiewerk zal deze dienst zeker in aanraking komen met deze erkenningsregeling. Al met al een geslaagde 4e toogdag met veel vakinhoudelijke
informatie, veel steun van belangrijke partijen en veel belangstelling van
restauratiearchitecten. De VAWR verwacht dan ook dat tijdens de 5e toogdag de eerste GEAR-certificaten kunnen worden uitgereikt!
■
Informatie over de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de
Restauratie (GEAR) kan worden verkregen bij Hobéon Certificering BV, 070-3066800
(contactpersonen W. Blomen en M. in ’t Veld).
Informatie over de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) kan
worden verkregen bij het verenigings-secretariaat 033-465 9465 / info@vawr.nl (contactpersoon mevr. A. van Alphen).

MONUMENTEN | 09 -’06

21

