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In navolging op onze studiedag ‘Gevelreini-
ging’, bekennen we dit najaar kleur door een 
gerelateerd thema te behandelen. In de lan-
ge geschiedenis van de WTA studiedagen is 
het thema Kleur reeds tweemaal eerder aan 
bod gekomen. In 1994 onder de naam ‘Kleur 
bekennen’ en in 2003 onder ‘Kleur, pigment 
en verf in de restauratie’.

Dit najaar organiseert WTA Neder-
land-Vlaanderen een studiedag over buiten-
verfsystemen op historische gebouwen. Een 
onderwerp dat voortdurend onze aandacht 
heeft omdat verfsystemen onze historische 
gebouwen beschermen, de onderhoudscy-
clus beïnvloeden en niet onbelangrijk, door 
kleurgebruik, de beleving van het erfgoed 
verrijken. Tijdens de studiedag komen 
onderwerpen aan bod die ingaan op de 
diverse vakgebieden rondom dit thema. We 
behandelen materiaaltechnische aspecten 
van de diverse verfsystemen in relatie tot 
de ondergrond. Welke verfsystemen horen 
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bij welk materiaal en hoe kan men dit in de 
historische context plaatsen? Welke aan-
dachtspunten horen hierbij? Hoe verhouden 
historische verfsystemen, zoals lijnoliever-
ven, zich tot synthetische verfsystemen?

We geven inzicht in de recente ontwikke-
lingen rondom de gevaren die kleven aan 
gevaarlijke stoffen in verfsystemen. Welke 
handvatten worden vanuit regelgeving gebo-
den om hier zorgvuldig en veilig mee om te 
gaan?
Ook nut en noodzaak voor het uitvoeren 
van kleurhistorisch onderzoek aan zowel 
traditioneel als modern erfgoed staan op 
ons programma. Hoe kan men kleurgebruik 
door de eeuwen heen interpreteren en hoe 
is dat te verenigen met de huidige opvattin-
gen rondom kleurgebruik? Met een aantal 
recente en zeer interessante case-studies in 
Nederland en Vlaanderen, nemen we u mee 
om de belangrijke link tussen praktijk en 
wetenschap te tonen. 
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09.15 Ontvangst en registratie

09.45 Welkom en opening
 Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen
 Roald Hayen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), dagvoorzitter
 
10.00 Gevelafwerkingen in Vlaanderen van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw
 Ann Verdonck, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

10.30 Gevelafwerkingen, make-up of wondermiddel ?
 Roald Hayen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

11.00	 Koffie-	en	theepauze

11.30	 Kleuronderzoek.	En	dan?
 Renate Oosterloo, Oosterloo Restauratie & Mariël Polman, RCE
 
12.00	 Rubens’	portiek	en	paviljoen,	een	nabeschouwing
 Rudi Mertens, MAATWERK_ARCHITECTEN

12.20	 Lunch

13.30	 Rondleiding	in	het	Rubenshuis		

14.15  25 jaar WTA Nederland-Vlaanderen
 Dionys Van Gemert

14.35 Veilig bewerken van verfsystemen 
 Emil Schellekens, Rijksvastgoedbedrijf

15.05	 Koffie-	en	theepauze

15.35 Terug naar de basis: De toepassing van lijnolieverf bij de restauratie 
	 van	Huize	De	Paauw
 Dominique Vermeulen, Wevers & Van Luipen

16.05	 Geschilderde	afwerking	op	historische	gevels,	enkele	concrete	cases
	 Sofie	Beyen	&	Sarah	Vaelen,	Studio	Roma

16.35 Vragenronde en afsluiting

17.00	 Drankje	ten	afscheid
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Naam  :

Bedrijf  :

Adres  :

Postcode :   Plaats :

Btw-nummer :

Telefoon :

E-mailadres :

Indien van toepassing onderstaande aankruisen
Lid WTA  (€ 115,-)
Niet WTA-lid (€ 180,-)
Lid ICOMOS (€ 135,-), lidnummer:
Student (€ 20,-), inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling meesturen

Bovenstaande persoon schrijft zich in voor de studiedag ‘Buitenverfsystemen op 
historische	gebouwen’ op vrijdag 21 oktober 2022, Rubenshuis (Kolveniershof), 
Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Deze dient uiterlijk vijf werkdagen voor het 
plaatsvinden van de studiedag te zijn bijgeschreven op de rekening van de WTA 
Nederland-Vlaanderen onder vermelding van het factuurnummer. 

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering van een inschrijving eerder dan 2 weken 
voor aanvang van de studiedag is aan annuleringskosten 50% van het inschrijfgeld 
verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag te worden voldaan. 
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 

Met	het	invullen	en	opsturen	van	dit	inschrijfformulier	schrijft	u	zich	in	voor	de	studiedag	
en gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden en het bewaren en gebruik van uw 
gegevens voor correspondentie met betrekking tot deze en toekomstige WTA-NL-VL 
studiedagen.

Deze inschrijving (digitaal) sturen aan:
Kristine Loonbeek | secretariaat@wta-nl-vl.org 
KBC: BE52738027352709 | ABN AMRO: NL31ABNA0427726158 
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