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Een gevel vormt in zekere zin het gezicht 
van een gebouw of constructie. In het geval 
van historische gebouwen is de gevel een 
beeldbepalend element waar vaak een be-
langrijke erfgoedwaarde aan toegeschreven 
wordt. Onder invloed van diverse factoren 
kan een gevel, door de tijd heen, een ver-
vuilde aanblik bieden en kan de behoefte bij 
een eigenaar ontstaan om deze te reinigen.

Diverse vragen kunnen hierbij gesteld wor-
den: Hoe en waarom vervuilen gevels? Wat 
is de specifieke oorzaak van de vervuiling in 
mijn geval? Is een reiniging vanuit technisch 
en vanuit monumentenoogpunt wenselijk 
of nodig? Welke methoden voor reiniging 
bestaan er en wat zijn stappen en rand-
voorwaarden bij het uitvoeren ervan? Het is 
immers belangrijk de juiste methode toe te 
passen, afhankelijk van de gevelmaterialen 
en de staat waarin deze zich bevinden. Hoe 
evalueer je tenslotte een reiniging en zijn 
vervolghandelingen nodig?

NEDERLAND-VLAANDEREN 

Reinigen van 
 monumentale gevels

De laatste WTA-studiedag over gevelreini-
ging ging door in 1996. Ondertussen zijn 
de geesten geëvolueerd naar een andere 
benadering, en heeft ook de wetenschap 
niet stilgezeten. Tijdens deze WTA-Neder-
land-Vlaanderen studiedag, zal worden 
ingegaan op de filosofie van het al dan niet 
ingrijpen bij vervuiling van een gevel, op de 
oorzaken van verandering van uiterlijk van 
een gevel, op hoe de overheid tegenover het 
reinigen van gevels van monumenten staat 
en uiteraard ook op het uitgebreid gamma 
aan technieken dat er bestaat, met aandacht 
voor welke techniek in welk geval het meest 
aangewezen is.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden 
aan innovaties in het vakgebied: het laser-
reinigen wordt gedemonstreerd.  Dit alles 
uiteraard geïllustreerd met sprekende prak-
tijkgevallen uit Vlaanderen en Nederland. 
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09.15 Ontvangst en registratie

09.45 Welkom en opening
 Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen
 Nathalie Vernimme, Onroerend Erfgoed, dagvoorzitter

10.00 Eeuwig jong of toch natuurlijk verouderen?
 Rob van Hees, TUDelft

10.30 Gevelvervuiling? Wat, waar, wanneer, waarom?
 Yves Vanhellemont, WTCB

11.00	 Koffie-	en	theepauze

11.15 Visievorming van het Agentschap Onroerend Erfgoed: 
 gevelreiniging, balans tussen theorie en praktijk
 Inge De Backer, Agentschap Onroerend Erfgoed
 
11.45 Uitreiking & Presentatie WTA NL-VL studieprijs 2021

12.15 Lunch

12.30 Algemene ledenvergadering (alleen voor leden WTA)  

13.15  Demonstratie (laser)reinigingstechnieken door WTA-leden
 Mogelijkheid voor een begeleide wandeling door het Museumpark

14.30	 Een	overzicht	van	gevelreinigingsmethodes	
 Michiel Van Hunen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15.00	 Koffie-	en	theepauze

15.20 Case-studies
 Anne Gorlé, Patine Architecten

15.50 Ontstoren van het Paleis op de Dam - Amsterdam 
 Hans Vlaardingerbroek, Bureau Vlaardingerbroek

16.20 Vragenronde en afsluiting

16.45 Drankje ten afscheid
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22 APRIL 2022 - HET NIEUWE INSTITUUT

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 ‘Reinigen van monumentale 
gevels’ op vrijdag 22 april 2022, Het Nieuwe Insituut (HNI), Museumpark 25, 3015 CB 
Rotterdam.

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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