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Restauratiebestek 
Binnen de sector al langer een 
wens om tot een modelbestek 
voor restauratiewerk te komen.   
 
Want: vrij veel slechte 
bestekken: structuur en inhoud 
weinig uniform, onjuistheden, 
verouderde standaard teksten, 
etc  
 
15 jaar geleden al eerste 
initiatieven voor modelbestek 
Maar wie gaat het uitvoeren?  
Wie gaat het betalen? 
 
Nu goed kader: programma 
Restauratiekwaliteit 
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• Duidelijke en breed gedragen richtlijnen binnen de 
restauratiebranche 

• Het voldoende beschikbaar en herkenbaar zijn van 
gekwalificeerde marktpartijen 

• Opdrachtverlening op basis van een compleet en 
eenduidig restauratieplan met bestek 

• Transparante markt en informatie voor iedereen 
beschikbaar 

Waarborgen van de uitvoeringskwaliteit van onderhoud 
en restauratie aan monumenten, door: 



Rolduc 1900 



5 Rijksmuseum 2010 
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Stimuleren gebruik richtlijnen, via Stabu bestek 

 
 



Samenwerking met Stichting Stabu 

 

Project loopt sinds 2013 

Opdracht van RCE aan Architectenbureau Fritz, Marjella Prins 
voor coördinatie van het project. 

Werk wordt uitgevoerd samen met een begeleidingscommissie. 

 

In het begin zocht Stabu ook nog naar juiste vorm 
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Marjella Prins, projectleider architectenbureau Fritz 



waarom maken we een bestek 
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20 bestaand werk   

21 demonteren / verwijderen 

bestaand 

demonteren tbv hergebruik / opslag, 

merken, (nader) onderzoek, 

bescherming, documenteren 

22 reinigen bestaand reinigen 

23 voorbehandelen ondergrond  impregneren, isoleren, fixeren, drogen, 

bevochtigen,   

24 injecteren bestaand   injecteren 

25 herstellen bestaand werk herstellen / reparatie / permanente 

bescherming / aansluiting / aanheling  

26 aanpassen bestaand werk wijziging detail, reconstructie / 

aanvulling 

27 herplaatsen bestaand werk herleggen / herplaatsen 

28 nabehandeling / onderhoud / 

oppervlaktebehandeling 

afdekken, bevochtigen, patineren 

bestaand werk, schoonmaken, 

naspoelen, periodieke 

werkzaamheden, onderhoud bestaand 

werk, oppervlaktebehandelingen, 

nabehandeling 
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1. conserveren 



2. repareren 



3a. kopiëren 



3b. imiteren 



3c. verbeteren 



20 bestaand werk   

21 demonteren / verwijderen 

bestaand 

22 reinigen bestaand 

23 voorbehandelen ondergrond  

24 injecteren bestaand  

25 herstellen bestaand werk URL 1. conserveren 

URL 2. repareren 

URL 3a. kopiëren 

URL 3b. imiteren 

26 aanpassen bestaand werk URL 3c. verbeteren 

27 herplaatsen bestaand werk 

28 nabehandeling / onderhoud / 

oppervlaktebehandeling 















Voordelen voor alle partijen: 

• Opdrachtgevers 

 gevraagde kwaliteit eenduidig vastgelegd via URL 
 restauratieladder 

• Vergunningsverleners: 

 niveau van ingrijpen is helder 

• Architecten & adviseurs 

 schrijven bestek gaat sneller 
 actuele informatie 

• Aannemers 

 meer uniforme opbouw/structuur  

 gevraagd kwaliteit eenduidig vastgelegd 

Wat hebben we eraan? 



 

 

Gelegenheid tot het stellen van vragen of 

het maken van opmerkingen. 


