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Persbericht 

 

De WTA Nederland-Vlaanderen houdt een studiedag over het thema: 
 

       Wand- en Plafondschilderingen     

 
Vrijdag 26 april 2013 

Groote Sociëteit Maastricht   
 

 
In Nederland en Vlaanderen treffen we in historische interieurs dikwijls wand- en plafondschilderingen aan. Het kan gaan om 
stijlkamers, kerken, musea, openbare gebouwen of ander erfgoed.. Die schilderingen op een steenachtige ondergrond hebben de tijd 
vaak bijzonder goed doorstaan. Maar er zijn ook schilderingen waarvan nog slechts enkele fragmenten bestaan, of waarvan men weet  
dat ze er zijn, maar die in de tijd overgekalkt of overschilderd zijn. Schilderingen uit de tijd van Cuypers in het Rijksmuse um zijn daar 
bekende voorbeelden van, maar ook kerkinterieurs uit de tijd van de reformatie. 
 
Tijdens de studiedag “Wand- en Plafondschildringen” zullen Angelique Friedrichs (SRAL, Maastricht), Bernard Delmotte (conservator-
restaurator), Anne van Grevenstein (emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam),  Anna Bergmans (erfgoedonderzoeker, 
Onroerend Erfgoed),Claudia Junge (restaurator, fort De Bilt), Hilde De Clercq (KIK, Brussel) en Rob van Hees (TNO/TU Delft) elk vanuit 
hun eigen kennis en ervaring, ingaan op de problematiek rond het onderzoek, behoud en restauratie van wand- en 
plafondschilderingen. 

De studiedag begint met een overzicht van de plafond- en wandschilderingen op een steenachtige ondergrond, zoals we die in 
Nederland en Vlaanderen aantreffen. Er zullen ook verschillende technieken voor het aanbrengen van de schilderingen aan de orde 
komen. De problematiek van de achteruitgang van de kwaliteit van de schilderingen wordt besproken en er zal ingegaan worden op de 
technieken van behoud en restauratie. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt  en 
de technieken die hierbij gebruikt worden: microscopie, ultravioletfluorescentie, röntgenfotografie, infraroodfotografie en reflectografie en 
verder microscopisch onderzoek van verfdwarsdoorsneden. 

Aan de hand van enkele casestudies worden restauratietechnieken behandeld en wordt ook ingegaan op het vrijmaken van 
overschilderde schilderingen, onder andere bij de restauratie van schilderingen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het conserveren van 
de schildering in samenhang met zijn ondergrond komt aan de orde, evenals het stellen van een diagnose en welk onderzoek nog nodig 
is rond een bepaald product, techniek en de ontwikkeling ervan. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden zullen tenslotte lessen 
getrokken worden uit verkeerde keuzen van onderhouds - en restauratietechnieken.  

Deze studiedag gaat zowel in op de principiële keuzes, beslissingsprocessen, diagnosestelling als op de praktijkoplossingen en 
uitvoeringstechnieken, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. 
 
De prijs voor deelname aan deze studiedag is € 120.- voor WTA-leden, en € 160.- voor niet-leden, inclusief koffie, lunch en syllabus. 
Studenten kunnen tegen overlegging van een inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling aan de studiedag deelnemen voor een 
bedrag van € 45,-. 
 
Aanmelden kan door insturen van bijgaand aanmeldingsformulier, en overschrijving van het juiste bedrag, voor Nederland op 
rekeningnummer 42.77.26.158 van ABN-AMRO te Oosterhout en voor België op rekeningnummer 738-0273527-09 van KBC te 
Kruishoutem, t.n.v. WTA NL-VL. Bij de bevestiging van uw aanmelding krijgt u het aangepaste programma en de routeomschrijving. 
WTA Nederland-Vlaanderen heet u van harte welkom op deze studiedag. 
 
Voor praktische informatie staan de secretariaten tot uw beschikking: 
 
Secretariaat         Correspondentieadres België 
A. Bloemaerthoek 11  KULeuven p/a Mevr.Kristine Loonbeek 
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 – B 3001 Heverlee 
T +31 (0) 162  471 840  T +32 (0) 16 - 321654   
F +31 (0) 162  471 841  F +32 (0) 16 - 321976 
E ton.bunnik@wta-nl-vl.org   E Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
ABN-AMRO Oosterhout N-B rnr.: 42.77.26.158   KBC Kruishoutem rnr 738-0273527-09 
KvK:  H.R. Delft nr. 40398619   www.wta-nl-vl.org 
 
Let op:Vanaf 2012 wordt de informatie uitsluitend verspreid via e-mail. Wilt u blijvend geïnformeerd worden, stuur dan uw e-mail adres 
aan de secretaris, ton.bunnik@wta-nl-vl.org.  

mailto:ton.bunnik@wta-nl-vl.org
mailto:Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be
http://www.wta-nl-vl.org/
mailto:ton.bunnik@wta-nl-vl.org


  
WETENSCHAPPELIJK-TECHNISCHE GROEP VOOR AANBEVELINGEN INZAKE BOUWRENOVATIE EN MONUMENTENZORG 

NEDERLAND  -  VLAANDEREN 

 

Persbericht Wand- en Plafondschilderingen 26 april 2013, versie 14-01-2013  

Studiedag vrijdag 26 april 2013 
Locatie Groote sociëteit Maastricht , Vrijthof 36, Maastricht  
Onderwerp Wand- en Plafondschilderingen  
Dagvoorzitter  

 
   Voorlopig programma met sprekers en werktitels/onderwerpen 
 
09.15 Ontvangst en registratie van de deelnemers 
   
09.45 Opening door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen 
 
09.50 Welkom door de dagvoorzitter 
 
10.00 Angelique Friedrichs, SRAL, Maastricht 

Muurschilderingen van de middeleeuwen tot en met het interbellum in Nederland; een 
geschiedenis in vogelvlucht. 

   
10.30 Anna Bergmans, erfgoedonderzoeker Onroerend Erfgoed / docent interieurgeschiedenis Universiteit 

Gent 
Muurschilderingen in Vlaanderen: belangstelling en betekenis 

 
11.00 Bernard Delmotte, restaurator 

Casestudy Vlaanderen  

 
11.30 Rob van Hees, TNO/TU, Delft 
 De St. Servaaskerk te Maastricht. Ontwikkelingen in een restauratievisie.  
   
12.00- Gezamenlijke lunch 
13.00  
 
12.30- Ledenvergadering WTA Nederland-Vlaanderen  
13.00  
 
13.00 Rondleiding St. Servaas 
 
14.30 Anne van Grevenstein, voorheen Universiteit van Amsterdam  

De restauratie van de Oranjezaal in het Paleis Huis ten Bosch: Een multidisciplinaire aanpak. 

 
15.00 Hilde De Clercq,  KIK, Brussel 

Vooronderzoeken ter ondersteuning van materiaal-technisch haalbare conservatie/restauratie 
opties 

 
15.45 Koffiepauze 
 
16.00 Claudia Junge, restaurator SRAL, Maastricht / Restauratieatelier Fort op de Biltstraat, Utrecht  
 De restauratie van de Balzaal in Paushuize te Utrecht  
 

16.30 Afsluitende discussieronde 
 
Sluiting door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen  
 
16.45 Drankje ten afscheid 



  
WETENSCHAPPELIJK-TECHNISCHE GROEP VOOR AANBEVELINGEN INZAKE BOUWRENOVATIE EN MONUMENTENZORG 

NEDERLAND  -  VLAANDEREN 

 

Persbericht Wand- en Plafondschilderingen 26 april 2013, versie 14-01-2013  

Studiedag vrijdag 26 april 2013 
Locatie Groote sociëteit Maastricht , Vrijthof 36, Maastricht  
Onderwerp Wand- en Plafondschilderingen  

  
Ondergetekende : 
 
Naam   : 

 
Firma   : 
 

Adres   : 
 
Postcode  : 

 
Woonplaats  : 
 

Btw-nummer  : 
 
Tel.   : 
 

Fax   : 
 
E-mailadres  : 

 
Indien van toepassing onderstaande aankruisen 

 Lid WTA  (gegarandeerde toegang, mits 30 dagen voor de studiedag ingeschreven) 

 Lid ICOMOS, lidnummer:……………. 

 Student (inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling overleggen) 
 

Schrijft in voor de studiedag ‘Wand- en Plafondschilderingen’ op vrijdag 26 april 2013.  
Het bedrag van € 160,00 voor niet WTA-leden, € 120,00 voor WTA- en ICOMOS leden en € 45,00 voor studenten, dient 
uiterlijk vijf werkdagen voor het plaatsvinden van de studiedag te zijn bijgeschreven op de rekening van de WTA 

Nederland-Vlaanderen (afschrift binnen bij WTA Nl-Vl) onder vermelding van:  factuurnummer en Studiedag ‘Wand- en 
Plafondschilderingen, 26 april 2013.  
 

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

gebeuren.  
Voor Nederland op rekeningnr.: ABN-AMRO Oosterhout N-B 42.77.26.158 
Voor België op rekeningnummer 738-0273527-09 van KBC te Kruishoutem, t.n.v. WTA NL-VL.. 
 

 
 
.................... 

(handtekening) 
 
Opsturen aan: 

 
Secretariaat        Correspondentieadres België 
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