
----------PERSBERICHT---------- 

Restauratiebeurs ‘VAKWERK’ tijdens Open Monumentendagen in Dordrecht. 

Dordrecht – Op zaterdag 10 september 2016, tijdens het weekend van de Open 

Monumentendagen, organiseert projectbureau Maison l’Art Nouveau een 

Restauratiebeurs. Deze beurs zal plaatsvinden in ‘Vakwerk’, de voormalige 

melkfabriek aan de Cornelis de Wittstraat 12, te Dordrecht. 

Tijdens 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 en genieten van 

de geur van het vuur van de smid. Andere ambachten die vertegenwoordigd worden 

op de restauratiebeurs zijn o.a. steenhouwen, decoratie stucadoren, vergulden en 

glasetsen. 

Naast ambachtslieden zijn er ook specialisten aanwezig op het gebied van 

gevelrenovatie, houtrestauratie, lijnolieverf en historische interieurs. Bovendien kan 

de bezoeker met vragen terecht bij organisaties als de Vereniging Bewoond Bewaard 

(belangenbehartiger van particuliere eigenaren-bewoners van monumenten) en de 

Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentezorg).  

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.” 

Vakwerk, de industriële loods waarin de beurs zal plaatsvinden is rond 1900 in 

vakwerkconstructie opgetrokken. Ooit deed deze loods dienst als ijs- en melkfabriek. 

Vandaag hebben ontwerper Robin van der Werff  en architect Rogier Kraaijeveld er 

hun werkplaats. Zij willen van Vakwerk een plek maken waar circulair denken en 

doen samenkomt. Het gebouw zelf beschouwen zij als een water- en winddichte huid 

die de activiteiten binnen beschermt tegen de elementen. Werkplaats, kantoren en 

ontmoetingsruimten kunnen worden opgebouwd in losse, modulaire units. Zo blijft het 

karakter van de hal behouden, en kan de schoonheid van de vakwerkgevels en de 

dakconstructie sfeerbepalend zijn voor het interieur. De ‘huid’ moet echter nog in 

goede staat gebracht worden; conservering en reparatie van het staalskelet zijn 

hierbij aandachtspunt.  

Kortom, restauratiebeurs Vakwerk is een mini-erfgoedfair die u niet mag missen als u 

in een monumentaal pand woont, of als u gebruik wilt maken van de gelegenheid om 

een uniek stukje Dordts industrieel erfgoed van binnen te bekijken.  



 

De restauratiebeurs is GRATIS toegankelijk! 

Restauratiebeurs Vakwerk 

Cornelis de Wittstraat 12, Dordrecht 

Zaterdag 10 september 2016 

10:00 uur - 17:00 uur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olga 

Harmsen: 06-40221696 

 


