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Restauratiebeurs VAKWERK 

Voor de derde keer op rij organiseert Maison l’Art Nouveau tijdens Open 

Monumentendag de Restauratiebeurs VAKWERK in Dordrecht. Op de 

restauratiebeurs kunnen bezoekers kennismaken met diverse vakmensen die bij het 

onderhoud en de restauratie van een monument onmisbaar zijn. Zo kan men 

ontdekken hoe een decoratieschilder niet-van-echt-te-onderscheiden marmer 

schildert, meekijken over de schouder van een meubelrestaurator, of zich laten 

informeren over het schilderen met lijnolieverf. Andere ambachten die 

vertegenwoordigd worden op de restauratiebeurs zijn restauratie stucadoren, 

klassiek beeldhouwen en het restaureren van antiek houtsnijwerk. 

Naast ambachtslieden zijn er ook specialisten aanwezig die u kunnen adviseren op 

het gebied van bouwhistorie en historische interieurs. Daarnaast zal  schrijfster Laura 

Roscam Abbing over haar onderzoek naar de in Dordrecht opgerichte Koninklijke 

Nederlandse glasfabriek J.J.B.J. Bouvy (1850-1926) komen vertellen. Natuurlijk 

brengt zij haar eerdere boeken ‘Een herenhuis vol ornamenten 1880-1920’ en ‘Een 

jaren dertig huis, 1920-1940’ mee.  

Initiatiefnemer en eigenaar van Maison l’Art Nouveau Olga Harmsen beoogt met deze 

restauratiebeurs eigenaren van monumentale panden te inspireren en hen vooral te 

laten zien wat er mogelijk is op het gebied van restauratie. “Te vaak hoor ik klanten 

zeggen dat ze niet weten hoe ze een restauratieproject aan moeten pakken. Men 

heeft geen idee van wat er allemaal mogelijk is. Maar met de juiste kennis kunnen 

we ons erfgoed vakkundig laten restaureren en in stand houden voor toekomstige 

generaties. Gespecialiseerde vakmensen zijn er genoeg.” 

Kortom, een Erfgoed Fair voor iedereen met een Passie voor Restauratie & 

Erfgoed! 

De restauratiebeurs is GRATIS toegankelijk! 

Datum: Zaterdag 8 september 2018 (tussen 10:00 uur en 17:00 uur) 

Locatie: Arend Maartenshof, Dordrecht 
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Voor meer informatie en beeldmateriaal neemt u contact op met: 

Olga Harmsen | Tel: 06-40221696 | E-mail: olga@maisonartnouveau.nl 

Extra informatie en een introductie van de deelnemers leest u hier:  

http://maisonartnouveau.nl/restauratiebeurs-vakwerk/  
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