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  Jaarverslag november 2014 tot en met december 2015  
van de Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut 

 

Inleiding 
Op 26 november 2014 heeft het bestuur van Bond Heemschut het projectplan en daarmee de 
oprichting van de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) goedgekeurd.  
De aanleiding voor de oprichting is het op grote schaal revitaliseren en slopen van gebouwen uit de 
wederopbouwperiode (circa 1946 tot 1970). In die gebouwen is veel architectuurgebonden of 
monumentale kunst aanwezig. Deze kunstwerken zijn indertijd in het kader van de 1,5%-regeling 
gerealiseerd. Kunstenaars hadden deze regeling, waarbij 1,5% van de totale bouwsom van 
overheidsgebouwen aan kunst werd besteed, bevochten. Later volgde het bedrijfsleven.  
De geringe waardering voor deze kunstwerken is onterecht. Allereerst hebben deze werken een 
eigen beeld- en vormentaal waarbij vooral het optimisme in de nieuwe tijd naar voren komt. Na alle 
ellende van de Tweede Wereldoorlog wordt gewerkt aan een ‘Herrijzend Nederland’.  Ten tweede 
worden tot dan toe weinig gebruikte technieken toegepast zoals het sgraffito, een (gekleurde) 
lijntekening in cement of stuc, en op grote schaal keramische tegeltableaus en mozaïeken in alle 
variaties en uitvoeringen. Tenslotte is de materiaalkeuze ook eigenzinnig: beton, bitumenverf, 
cortenstaal en aluminium.  
Uiteraard hoeven niet alle kunstwerken uit de wederopbouw die met sloop bedreigd worden, 
worden gered. Cultuur- en kunsthistorische, sociaal-maatschappelijke en esthetische kwaliteiten en 
wegingen gaan aan een traject voor behoud (lees: redding) vooraf. Daarbij is een belangrijke leidraad 
de website ‘Help wandkunst opsporen’ van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Maar ook 
maatschappelijk draagvlak voor het behoud van een kunstwerk kan aanleiding zijn om voor behoud 
te pleiten.  
Behoud is niet voldoende. Behoud heeft alleen zin als er onmiddellijk een herbestemmingslocatie is. 
Indien herplaatsing niet gebeurt kan het kunstwerk alsnog verloren worden beschouwd. 
De steeds toenemende sloop van wederopbouwpanden en de meldingen over bedreigde 
kunstwerken bij het bureau van Bond Heemschut, heeft geleid tot de oprichting van de WMK. 
Trajecten van redding, conservering/restauratie en herplaatsing zijn langdurig en moeizaam. Met een 
bundeling van krachten is zo’n langdurige tijdspanne vol te houden. Bovendien levert elk 
werkgroeplid zijn eigen expertise. 
 
Doel van de WMK 
De WMK heeft tot doel expertise te leveren aan provinciale commissies van Heemschut en alle 
andere erfgoedorganisaties die zich bezig houden met de redding, de conservering/restauratie en 
herplaatsing van architectuurgebonden of monumentale kunst uit de wederopbouwperiode. Naast 
erfgoedorganisaties wordt regelmatig een samenwerking aangegaan met wijk- en buurtbewoners; zij 
zijn vaak degenen die alarm slaan. Door deze burgerparticipatie in het reddings- en 
herplaatsingstraject gaat monumentale kunst niet alleen meer leven maar neemt de waardering 
ervoor toe. 

Samenstelling van de WMK 
In oktober 2014 is gestart met de volgende leden: 
Gerard van den Berg, ruimtelijk vormgever, Breda 
Willem Heijbroek, biochemicus, Tholen 
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Johanna Jacobs, kunsthistoricus, Putte 
Ruud Kuipers, jurist, Nieuwegein 
Erik Luermans, kunsthistoricus, Tiel 
Yvon Né, dichter en beeldend kunstenaar, Breda 
Norman Vervat, kunsthistoricus, Hilversum.  
Sedert 2 september 2015 zijn Erik Luermans en Yvon Né geen actief lid meer van de WMK maar wel 
beschikbaar voor specifieke opdrachten. 
 
Gelieerd aan de WMK 
Met de in behandeling zijnde en afgeronde projecten groeit de ervaring maar ook het noodzakelijke 
netwerk aan specialistische kennis. Zijdelings met de WMK verbonden is Restauratie Breda. De 
restaurator, Raymund Bervoets, en technisch adviseur, Jeroen Leijendekkers, van genoemd bedrijf 
begeleiden reddings- en/of herplaatsingstrajecten of voeren deze zelf uit.  
Sinds juni 2015 is Bouwbedrijf Balemans in Breda, een middelgroot restauratie-aannemersbedrijf, 
verbonden aan de WMK. Dit bedrijf dat voor de WMK in een straal van ruim 60 km rond Breda, zelf 
wil opereren, is opgenomen in de Vakgroep Restauratie bestaande uit 36 restauratie-
aannemersbedrijven verspreid over het hele land. Mocht de WMK buiten genoemde straal van 60 km 
rond Breda een restauratie-aannemer nodig hebben dan zal Jacco Balemans als contactpersoon 
binnen de vakgroep optreden. 
Tenslotte is sinds november 2015 Van Sabben Tegelwerken in Oud-Beijerland, in de persoon van 
Arno van Sabben, aan de werkgroep gelieerd. Dit eenmansbedrijf heeft een enorme expertise 
opgebouwd ten aanzien van de uitname en restauratie van tegel- en mozaïekwerken.  
 
 
Overzicht van gerealiseerde en lopende projecten van de WMK 

1) December 2014 tot mei 2015: tweedelig keramisch geglazuurd wandreliëf (3,80 x 8 meter, 
1959) van Hugo Brouwer (1913-1983) rond de ingang van de voormalige Rijks HBS, nu 
Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7 in Breda; gedemonteerd, gerestaureerd en wordt op 
termijn herplaatst bij de Openbare Scholengemeenschap Graaf Engelbrecht, Ganzerik 3 in 
Breda. 

2) Vanaf 2004 tot heden: keramisch mozaïek met zeedieren (1,5 x 84 meter, 1958-1960) van 
Louis van Roode (1914-1964) in het voormalige Hotel Britannia aan de Boulevard Evertsen in 
Vlissingen. In november 2015 is de intentie uitgesproken dat de projectontwikkelaar het 
mozaïek wil behouden. 

3) 2013 tot heden: belangrijke restanten uit het ‘Gesamtkunstwerk’ van Peter Struycken (1939) 
op het voormalige station van Breda: twee kiosken en een volledig betegelde tunnel.  

4) September 2014 tot heden: wandschildering ‘Compositie’ (4,5 x 25 meter, 1963) van Frieda 
Hunziker (1908-1966) in de Goeman Borgesiusschool aan de Aalbersestraat 35 in Amsterdam 
Nieuw-West; de school is nog in gebruik omdat naar een andere locatie voor nieuwbouw 
wordt gezocht. De WMK houdt regelmatig contact met de deelgemeente over de stand van 
zaken. 

5) Februari 2015 tot heden: sgrafitto met afbeelding van sportende mensen (2 x 8 en 2 x 2 
meter; 1961) van Alfred August van Werven (1920-1977) tegen de voormalige gymzaal aan 
het Oranjeplein in Vroomshoop. De WMK heeft de politieke partijen benaderd en voorzien 
van relevante informatie zodat op 10 november 2015 de gemeenteraad heeft beslist dat het 
kunstwerk behouden blijft en een herplaatsingslocatie krijgt in de nieuw te bouwen brede 
school. 

6) Maart 2015 tot heden: de demontage van het sgrafitto ‘Compositie van elementen uit de 
alchemie’ (3,90 x 3,60 en 3,90 x 3,60 en 4,30 x 3,40 meter, 1960) van Lex Horn (1916-1968) in 
het voormalige Biochemisch Laboratorium Clusius van de Universiteit aan de 
Wassenaarseweg 64 in Leiden is mede onder druk van de WMK tot stand gekomen. Op 
verzoek van de WMK is de uitname begeleid door een restaurator. De WMK heeft gratis 
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opslag tot 1 juni 2016 geregeld. Een herbestemmingstraject is ingezet. ProQR is 
geïnteresseerd in herbestemming maar weet nog niet op welke termijn (3 à 4 jaar) er 
nieuwbouw plaatsvindt. Gesprekken zijn gevoerd met ambtenaren van de gemeente Leiden 
en Historische Vereniging Oud Leiden. Met laatstgenoemde vereniging wordt samen 
opgetrokken. Op 30 november 2015 wordt met de wethouder van Bouw en Ruimte 
gesproken. De WMK heeft contacten met het Leidsch Dagblad dat regelmatig stukken 
publiceert over het kunstwerk. 

7) Maart  tot begin juni 2015: wandplastiek over de geschiedenis van Holland Signaal van Hans 
Morselt (2.80 x 15 meter, 1962) in de kantine van gebouw A van Thales in Hengelo. Helaas is 
de WMK er samen met andere erfgoedorganisaties niet in geslaagd dit wandplastiek te 
redden: het is ten prooi gevallen aan de slopershamer. De tijd om de benodigde € 30.000 bij 
elkaar te krijgen ontbrak en de eigenaar weigerde (een deel van) het bedrag te fourneren en 
had bovendien met een strikte deadline richting projectontwikkelaar voor de sloop van het 
gebouw te maken. 

8) April 2015 tot heden: advisering en ondersteuning van de bewonersgroep en de gemeente 
bij de herplaatsing van het uitgenomen intarsia van Just Halbertsma in Veenendaal. Vanaf 
november 2015 is de WMK ingeschakeld bij de subsidiewerving. 

9)  Juni 2015 tot heden: glasappliquéramen (12 x 3 meter, 1955) van Hendrik Brouwer (1922-
1978) in de Pieter Jelles Troelstraschool, Doctor H. Colijnstraat 2, 1067 CG Amsterdam: 
overleg over herplaatsing in nieuwe schoolgebouw wordt onderzocht. De WMK houdt de 
vinger aan de pols. 

10) Juni 2015 tot heden: herbestemming van het gedemonteerde tegelmozaïek 
‘Kinderfantasieën’ (afmetingen onbekend, 1964) van Dick Elffers (1910-1990), afkomstig van 
de fietsenstalling van het gesloopte Gerrit Rietveld College, Winckerlaan 373, 3571 KG 
Utrecht. Er zijn drie mogelijkheden voor herbestemming: 1) winkelcentrum De Gaard; 2) 
verwerking in een kunstwerk/bank bij het nieuwe Gerrit Rietveld College en de beste optie 3) 
in het nieuw te bouwen zorgcentrum Careyn. De WMK onderhoudt de contacten met de 
beleidsmedewerker erfgoed en Careyn. Architectenbureau Rutten uit Rotterdam gaat het 
kunstwerk opnemen in het voorlopig concept. 

11) Juni 2015 tot heden: uitnemen, restaureren en herbestemming van het glasmozaïek van 
Femmy Schilt in Singer Theater Laren. De WMK heeft alles uit de kast gehaald om dit 
kunstwerk voor vernietiging te behoeden. De WMK heeft Restauratie Breda onderzoek laten 
verrichten op basis waarvan een plan van aanpak met financiële onderbouwing is gemaakt. 
Nadat de WMK twee herbestemmingslocaties heeft gevonden, is 27 oktober 2015 door 
Singer Theater Laren besloten het kunstwerk in het kinderatelier aldaar te herplaatsen. In 
januari 2016 vinden de uitname en herplaatsing plaats. 

12) Juni 2015 tot heden: uitnemen en herbestemmen vier wandschilderingen van Louis van 
Roode, Dolf Henkes, Kees Franse en Johan van Reede, en een mozaïek van Jan Bezemer in 
het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam. Restauratie-aannemer Jaco Balemans is in november 
2015 ingeschakeld om op basis van onderzoek ter plaatse en bouwtekeningen een plan van 
aanpak met offerte te maken. De WMK trekt samen op met het Centrum Beeldende Kunst 
(CBK) van Rotterdam. De WMK heeft politieke partijen in de gemeenteraad op beleid voor dit 
type kunstwerken attent gemaakt. 

13) Juni 2015 tot heden: uitnemen en herbestemmen een wandschildering van Cees Bantzinger 
en een keramisch tegeltableau van Ger van Iersel in het Daniel den Hoedziekenhuis in 
Rotterdam. Restauratie-aannemer Jaco Balemans is in november 2015 ingeschakeld om op 
basis van onderzoek ter plaatse en bouwtekeningen een plan van aanpak met offerte te 
maken. De WMK trekt samen op met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) van Rotterdam. De 
WMK heeft politieke partijen in de gemeenteraad op beleid voor dit type kunstwerken attent 
gemaakt. 

14) Juni 2015 tot heden: uitnemen en herbestemmen van een uit stalen U-profielen bestaand 
wandkunstwerk van Peter Struycken in Leiden. Gesprekken met ambtenaren van de 
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gemeente Leiden hebben plaatsgevonden. Op 30 november 2015 wordt gesproken met de 
wethouder. De WMK heeft contacten met het Leidsch Dagblad dat regelmatig stukken 
publiceert over het kunstwerk. De gemeente Leiden betaalt de uitname en het 
kleurenonderzoek. Daarna zullen de WMK en de Historische Vereniging Oud Leiden naar een 
geschikte herbestemmingslocatie zoeken. 

15) Juli 2015 tot heden: advisering en begeleiding renovatie en restauratie van het 
asfaltkunstwerk van Jan Boon op het Herderplein in Utrecht. De WMK heeft contact gelegd 
met Heijmans Integrale Projecten die op verzoek van de WMK onderzoek hebben verricht 
naar het asfalt en grondboringen hebben gedaan.  

16) Juli 2015 tot heden: advisering en ondersteuning van de bewoners, erven, gebiedscommissie 
en actievoerders inzake uitname en herbestemming van het keramisch tegeltableau van Leo 
van Oudheusden in het zwembad ‘De Zeehond’ in Rozenburg. Een geschikte 
herbestemmingslocatie is het in aanbouw zijnde Multi Functioneel Centrum Rozenburcht 
waarin eveneens een zwembad is opgenomen. De WMK heeft ter ondersteuning een kunst- 
en cultuurhistorische waardestelling van het kunstwerk geschreven die is uitgezet bij de 
leden van de gebiedscommissie. Op 19 november 2015 houdt de WMK een power point 
presentatie over het kunstwerk en wordt de waardestelling toegelicht tijdens een 
bijeenkomst van de gebiedscommissie in aanwezigheid van de architect van de Rozenburcht, 
Koen van Velsen. Inmiddels is de gemeenteraad van Rotterdam middels een brief van de 
WMK benaderd en heeft de WMK samen met leden van de gebiedscommissie en andere 
actievoerders contact gelegd met de gemeenteraadspartijen. In januari 2016 vindt de 
gemeenteraadsvergadering in Rotterdam plaats waarin een beslissing inzake het kunstwerk 
wordt genomen. 

17) September 2015 tot heden: advisering inzake  restauratie van een vijftal mozaïeken van Piet 
Buijs in de entree van het station Tilburg. 

18) September 2015 tot heden: advisering en begeleiding van de restauratie van de 
wandschilderingen van Louis van Roode in het Poortgebouw van het her te bestemmen 
Zuiderziekenhuis in Rotterdam. De WMK trekt samen op met BOEi. 

19) September 2015 tot heden: advisering en begeleiding herbestemming van het mozaïek van 
Gerrit de Morée van Lierde in Etten-Leur. Restauratie Breda heeft op verzoek van de WMK 
onderzoek verricht en een plan van aanpak met financiële onderbouwing gemaakt. De WMK 
volgt op de voet de herbestemming van het kunstwerk: dit dreigt door gebrek aan interesse 
van de zijde van de gemeente in particuliere handen te komen. Inmiddels is de gemeente op 
haar verantwoordelijkheid aangesproken.  

20) November 2015 tot heden: advisering op verzoek van het ziekenhuis bij de herbestemming 
van een messing wandplastiek van Ubbo Scheffer, een mozaïek van Louis van Roode en een 
glas-in-loodraam in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Restauratie-aannemer Jaco 
Balemans zal een plan van aanpak voor de herbestemming van het mozaïek maken. De WMK 
legt contacten met de Ubbo Scheffer-Stichting voor het messing wandplastiek.  

21) November 2015 tot heden: advisering inzake uitname en herplaatsing van een mozaïek van 
Frans Deumes en een keramische tegelwand van Jos Hermans in het ziekenhuis in Brunssum. 
Op verzoek van de zoon van Deumes heeft de WMK Restauratie Breda onderzoek laten 
verrichten op basis waarvan een plan van aanpak met financiële onderbouwing wordt 
gemaakt. De WMK blijft bij het traject betrokken dat op dit moment vanwege 
omstandigheden vertraging ondervindt. 

22) November 2015 tot heden: ondersteuning van het onderzoek en de redding van het 
resterende glasappliquéraam van Aart Roos uit de Noordmanschool in Amsterdam-
Slotermeer. Dit glasappliquéraam zit in kisten opgeslagen in het voormalige gebouw van het 
Instituut Collectie Nederland (ICN), opgegaan in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). 
De opslag is opgezegd. Enkele kleine kisten zijn overgebracht naar de TU Delft voor 
onderzoek door Lisya Bicaci. Er staan grotere kisten die verloren dreigen te gaan. De WMK 
heeft een notitie geschreven over de waarde van dit kunstwerk. Door de PC Amsterdam en 
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de WMK zijn de benodigde transportkosten beschikbaar gesteld. Indien uit het onderzoek 
blijkt dat restauratie van het raam mogelijk is, gaat de WMK zich hiervoor inspannen en 
vervolgens een herbestemming zoeken. 

23) November 2015 tot heden: advisering inzake uitname en herplaatsing van een keramiek 
wandplastiek van Ybe van der Wielen tegen Schieringerflat in Leeuwarden. De WMK trekt 
samen op met de PC Friesland. Inmiddels heeft de woningcorporatie Elkien besloten tot 
redding van het kunstwerk over te gaan. Van Sabben Tegelwerken zal in januari 2016 de klus 
klaren. De WMK gaat samen met Elkien fondsen werven voor de gemoeide kosten van 
redding én herplaatsing van het kunstwerk tegen een muur van een appartementencomplex 
van Elkien in Leeuwarden.  

24) November 2015 tot heden: redding van het baksteenmozaïek van Berend Hendriks in 
Waalwijk. De WMK gaat een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor behoud door 
herbestemming. De WMK werkt samen met de PC Noord-Brabant. Erik Luermans zal op 
verzoek van de WMK een waardestelling maken. 

25) December 2015 tot heden: melding van een wandschildering van Frans Jacobs in de 
raadszaal van het voormalige gemeentehuis in Zevenaar dat op termijn gesloopt gaat 
worden. De PC Gelderland heeft hierover contact gezocht met de WMK: beide gaan in 2016 
actie ondernemen. 

 
Acte de présence van de WMK 
Tijdens de Landelijke Open Monumenten Dagen heeft de WMK in Rotterdam twee panden 
bemand: het poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis waar zich een wandschildering 
van Louis van Roode bevindt en een voormalige drukkerij in de Zomerhofstraat waar zich een 
tegelmozaïek van Johan van Reede bevindt. In laatstgenoemd pand heeft de WMK power point 
presentaties over Bond Heemschut en de WMK en over de kunstenaar Louis van Roode aan 
geïnteresseerden vertoond.  
 
Willem Heijbroek heeft een monografie van Louis van Roode uitgebracht die tijdens een grootse 
manifestatie van Z-Files in de hal van de Rotterdamse Schouwburg op 29 oktober 2015 werd 
gepresenteerd. Willem is een interview afgenomen over het leven en de werken van deze 
wederopbouwkunstenaar.  
 
Persberichten en publicaties 
Naast berichten op de website en de sociale media van Bond Heemschut kwam genoemde Bond 
via de werkzaamheden van de WMK regelmatig in de krant. Leidsch Dagblad: over het sgraffito 
van Lex Horn vier maal, over het stalen U-profielen kunstwerk van Peter Struycken twee maal. 
Gooi en Eemlander: glasmozaïek van Femmy Schilt in Theater Singer Laren: twee maal. 
TC Tubantia: sgraffito van Alfred van Werven in Vroomshoop: vijf maal en over het wandplastiek 
van Hans Morselt in Hengelo: vier maal. 
Algemeen Dagblad: over het belang van wederopbouwkunst voor Rotterdam en de noodzaak om 
beleid te ontwikkelen. 
BN/De Stem: diverse artikelen over de kunstwerken van Hugo Brouwer en Peter Struycken. 
Rozenburgse Courant: zes maal over het keramisch tegeltableau van Leo van Oudheusden in 
zwembad ‘De Zeehond’ in Rozenburg. 
Radio Rijnmond besteedde op 10 december 2015 aandacht aan bovengenoemd keramisch 
tegeltableau. 
Het Parool: over de redding van kunstwerken en de werkzaamheden van de WMK. 
Blad Monumenten: artikel van Norman Vervat over de werkzaamheden van de WMK. 
Voorts heeft Willem Heijbroek een concept-brochure van de WMK gemaakt om uit te reiken 
tijdens de Landelijke Open Monumentendagen in Rotterdam en de presentatie de monografie 
over Louis van Roode.  
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Vergaderingen 
De WMK heeft drie maal plenair vergaderd: op 18 december 2014, 2 september 2015 en 9 
november 2015. Daarnaast hebben in wisselende samenstelling vergaderingen plaatsgevonden 
met leden van de WMK. 
 
Gereedschapskistje 
De WMK heeft een ‘gereedschapskistje’ gemaakt. Hierin zitten documenten die het werk van de 
WMK ondersteunen. Allereerst heeft de WMK een inventarisformulier ontworpen (bijlage 1). Bij 
aanvang van elk nieuw project dient dit formulier ingevuld te worden; tijdens het traject worden 
nieuwe gegevens toegevoegd. 2) De auteurswet; 3) Een lijst met wederopbouwkunstenaars en 
hun nazaten.  
Vanaf november 2015 wordt gewerkt aan een lijst met BMA architecten, projectontwikkelaars en 
BNI interieurarchitecten. Een netwerkgesprek is gepland met de rijksbouwmeester Floris 
Alkemade die herbestemming en duurzaam bouwen hoog in zijn vaandel heeft staan.  
Er hebben netwerkgesprekken plaatsgevonden met restauratiebedrijven en erfgoedverenigingen 
waaronder het CBK in Rotterdam om enerzijds meer expertise op diverse terreinen te kunnen 
leveren en anderzijds samenwerkingverbanden aan te gaan. 
 
 
 
Putte, 31 december 2015 
Johanna Jacobs 
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Bijlage 1 
Inventarisatieformulier behoud monumentale kunst 

 

 

1. Naam kunstenaar 
2. Titel en datum van het kunstwerk 
3. Soort kunstwerk (mozaïek, gebrandschilderd glas, glas-in-lood/beton, reliëf, sgraffito, 

wandschildering et cetera) 
4. Afmetingen (hoogte x breedte/lengte x diepte of diameter) 
5. Techniek en materialen 
6. Wie heeft dit kunstwerk aangemeld en op welke datum? 
7. Locatie en adres waar het kunstwerk zich bevindt 
8. Architect en datum van de locatie 
9. Positie kunstwerk op de locatie (binnen: waar; buiten: waar) 
10. Zijn er gegevens over hoe het kunstwerk is aangebracht of bevestigd 
11. Is het kunstwerk opgenomen in het overzicht van het ICN/RCE 
12. Wie is de eigenaar van het gebouw 
13. Wie is de contactpersoon van de eigenaar van gebouw (telnrs./emailadres) 
14. Wil de eigenaar iets met het kunstwerk en zo ja wat (herbestemming, faciliteren, 

meedenken, sponsoren et cetera) 
15. Leeft de kunstenaar of zijn er nazaten; zo ja, wie (gegevens noteren) 
16. Op welke termijn gaat er wat gebeuren met het gebouw annex kunstwerk (datum noteren en 

aard van werkzaamheden)  
17. Indien sloop wordt voorbereid: wie is het aanspreekpunt 
18. Is er opslagruimte na verwijdering van het kunstwerk 
19. Is er budget voor verwijdering en transport naar de opslagruimte; zo ja, hoeveel 
20. Is er een herbestemming(slocatie) voor het kunstwerk, zo ja welke (alle gegevens noteren) 
21. Indien er nieuwbouw als herbestemming is, wie is de projectleider of contactpersoon 

(gegevens noteren) 
22. Welke organisaties zijn betrokken bij de redding en herplaatsing van het kunstwerk en wie 

zijn hun contactpersonen (gegevens noteren) 
23. Welke externe expertise(s) is/zijn vereist? 

 

Datum: inventarisatie 

Naam: inventarisator(s) 

 


