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Inleiding  
Op deze CD-rom vindt U bestekstermen, die gebruikt kunnen worden in een bestek voor een natuur-

steenwerk. De bestekstermen omvatten twee verschillende gebieden. Deel A omvat een reeks beschrij-

vingen van soorten natuursteen, deel B een reeks beschrijvingen van bewerkingen van natuursteen.  De 

beschrijvingen vallen uiteen in definities, bepalingen en toelichtingen.  

De bestekstermen zijn op initiatief van de RDMZ samengesteld door een werkgroep. In de werkgroep 

werden zoveel mogelijk partijen betrokken die op het gebied van de natuursteenrestauratie een rol spe-

len. De werkgroep was samengesteld uit: 

Ing. A.J. van Bommel (rijksgebouwendienst) 

C. van den Braber (gemeentelijke monumentenzorg) 

Ir. R. Brouwers (architect) 

M.L.A. Janssens (bisschoppelijk bouwbureau) 

G.A. Overeem (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 

H. Pallada (bouwkostendeskundige) 

S. Schellevis (natuursteenadviseur) 

Ing. H.J.G. Spierings (gemeentelijke monumentenzorg) 

J.W. Stevels (natuursteenbedrijf) 

Drs. H.J. Tolboom (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 

Ing.  P.D. van Vliet (architect) 

Onder voorzitterschap van Drs. F.C.A. van der Helm ( Rijksdienst voor de Monumentenzorg)  

 

De bestekstermen zijn op hun inhoud getoetst door de consulenten regio-service en medewerkers van 

de afdeling Instandhoudingstechnologie van de Rijksdienst voor  de Monumentenzorg, diverse ge-

meentelijke monumentenzorgers, architecten, het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf, het Opleidingscen-

trum Natuursteen en een aantal natuursteenbedrijven.De bestekstermen voor de soorten natuursteen 

zijn bovendien bewerkt en aangevuld door Drs. C.W. Dubelaar van het Nederlands Instituut voor Toe-

gepaste Geowetenschappen TNO.  

Aanleiding 

De bedrijfstak die zich bezighoudt met natuursteen is in de afgelopen eeuw sterk veranderd. In het be-

gin van de vorige eeuw was het nog moeilijk onderscheid te maken tussen een bedrijf dat werkte in de 

restauratie of een bedrijf dat werkte in de nieuwbouw. In beide bedrijfstakken werden vrijwel dezelfde 

technieken en materialen gebruikt. De technieken voor het bewerken van natuursteen en de soorten na-

tuursteen die verwerkt worden zijn in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd.  Er is in Nederland nog 

maar een klein aantal bedrijven waar men de technieken, die honderd jaar geleden gebruikelijk waren, 

nog meester is en waar men ruime ervaring heeft met de natuursteensoorten die aan onze monumenten 

voorkomen. De RDMZ hecht er waarde aan dat deze technieken en materialen ingezet worden bij de 

instandhouding van onze monumenten. De zorg voor monumenten is onmogelijk zonder kennis van de 

technieken en materialen die men daarbij nodig heeft. In de bestekstermen wordt deze kennis vastge-

legd en beschikbaar gesteld voor diegenen die bij de instandhouding betrokken zijn. 

Doelstelling 

De bestekstermen zijn opgesteld om de prestatie die verlangd wordt van de steenhouwer/leverancier  

eenduidig te omschrijven voor wat betreft materialen en bewerkingen. De RDMZ heeft er belang bij 

dat dergelijke eenduidige omschrijvingen voor de werkzaamheden in de restauratie worden gehanteerd.  

Eén van de taken van de RDMZ is het toetsen van de materialen en technieken die gebruikt worden om 

onze monumenten in stand te houden. De bestekstermen geven de uitvoerende partijen inzicht in de 

prestaties die daarbij van hen verlangd worden. Ook voor de prijsvorming is een gestandaardiseerde 

omschrijving van de prestatie van belang. Wanneer een opdracht duidelijk geformuleerd is kan ook op 

gelijke basis geoffreerd en geselecteerd worden. 

Over het gebruik van de bestekstermen 

De bestekstermen worden digitaal ter beschikking gesteld aan alle betrokkenen, om opname van de 

omschrijvingen in een bestek te vergemakkelijken. Van het stuk mag daarom vrijelijk gebruik gemaakt 

worden. De RDMZ gaat er op zijn beurt van uit dat er géén wijzigingen of aanvullingen van de be-

stekstermen op eigen gezag worden aangebracht. Om restauratiebestekken en begrotingen te kunnen 

beoordelen acht de RDMZ het gebruik van de hier voorgestelde terminologie dringend gewenst.  



 

Indien de bestekstermen bij het schrijven van bestekken of werkomschrijvingen worden gehanteerd, 

dienen ze in het betreffende contractstuk van toepassing verklaard te worden. 

art. X: Met de in dit bestek (in deze werkomschrijving) gebruikte termen en begrippen, gevat tussen 

de tekens ‘«’ en ‘»’, wordt verwezen naar de begrippen zoals aangegeven in Bestekstermen voor A. 

Natuursteensoorten, B. Bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen, uitgegeven door de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg op 14 november 2001. De in de voornoemde Bestekstermen bij 

de betreffende termen gegeven bepalingen alsmede de bepalingen bij termen waarnaar wordt verwe-

zen zijn hier van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Actualisering 

De bestekstermen zijn nog niet compleet. Met name deel A, over de soorten natuursteen, wordt in de 

komende jaren aangevuld. Omdat er voortdurend veranderingen plaatsvinden in de bedrijfstak zijn er 

dus voortdurend aanvullingen en wijzigingen nodig om de bestekstermen actueel te houden. De actua-

lisering  zal jaarlijks doorgevoerd worden. De geactualiseerde versie is op te vragen via de website van 

de RDMZ ( www.monumentenzorg.nl). Op de website wordt duidelijk aangegeven wanneer er een 

nieuwe versie beschikbaar is.  

 

Reacties, aanvullingen, op- of aanmerkingen kunt U sturen naar: 

 

Drs.H.J.Tolboom 

Postbus 1001 

3700  BA ZEIST 

Tel.: 030-6983422 

e-mail: H.Tolboom@monumentenzorg.nl 

 


