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Het Model Restauratiebestek 
voor monumenten: innovatie 
van het verleden 



Bestek als basis voor werkzaamheden 
aan monumenten 
Een bestek is een document waarin de aard en kwaliteit 
van uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd. Ook 
de juridische voorwaarden staan in het bestek. Een bestek 
moet volledig zijn en zo min mogelijk vragen oproepen. 
Onduidelijkheden leiden tot een hogere offerte of tot 
problemen en hogere kosten tijdens de uitvoering. 

Voor werkzaamheden aan moderne gebouwen wordt 
bijna altijd gewerkt met bestekken in een standaard 
die door vele partijen wordt gedragen en onderhouden 
(STABU). Werkzaamheden aan monumenten zijn vaak 
gecompliceerder dan nieuwbouw. Er zijn meer onzeker-
heden, zoals de bouwkundige staat van het gebouw of de 
mogelijkheid van onverwachte vondsten. Kennis en erva-
ring zijn schaars en toch mag het niet misgaan: er is im-
mers geen vervanging van het monument mogelijk. Het 
ontbreken van een model Restauratiebestek was daarom 
een groot gemis. 

Het is nu mogelijk om een bestek te maken dat helemaal 
op werkzaamheden aan monumenten is toegesneden. 

Waarom een Model Restauratiebestek? 
De belangrijkste doelen van het Model Restauratiebestek 
zijn: 
-  de verbetering van de kwaliteit van de restauratie-

bestekken;
-  het vereenvoudigen van het bestekschrijven voor  

bestaand werk;
-  het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaar-

heid met calculatiesoftware van bestekken voor de 
aannemers;

-  het eenduidig vastleggen van de gevraagde kwaliteit 
in relatie tot de prijsvorming door het toepassen van 
de restauratieladder. 

Achtergronden
Architecten, aannemers en andere betrokkenen vinden 
dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in 
de bestekssystematiek. Hierdoor is vooraf duidelijker 
welke werkzaamheden op welk kwaliteitsniveau wor-
den gevraagd en worden misverstanden bij prijsvorming 
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U vindt het Model Restauratiebestek op www.stichtingERM.nl en 
www.stabu.org.



voorkomen, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrij-
vingen. Ook tijdens de uitvoering liggen met een goed 
bestek afspraken eenduidiger vast. 

Voor nieuwbouw waren de mogelijkheden voor beste-
komschrijvingen al veel uitgebreider beschikbaar. Nu 
zijn er ook voor werkzaamheden aan monumenten (on-
derhoud, restauratie, renovatie) specifieke bestekom-
schrijvingen beschikbaar. 

Hoe werkt het
De STABU catalogus (zowel Stabu 2 als BOUWBREED) 
voor bestaand werk is uitgebreid met de paragrafen  
20 tot en met 28. Hierdoor kunnen conserverings- of 
herstelwerkzaamheden op de juiste plek in het bestek 
worden vermeld. De besteksindeling is daarmee ook 
minder afhankelijk van het individuele systeem van de 
bestekschrijver. 

Platform onafhankelijk: zowel in OSF 
als STABU Bouwbreed
Het Model Restauratiebestek is platform-onafhankelijk; 
er zijn dus meerdere mogelijkheden om gebruik te ma-
ken van het Model Restauratiebestek. De bestanden wor-
den gratis beschikbaar gesteld op de sites van ERM en 
STABU en regelmatig geactualiseerd. 

U vindt de nieuwe specificatiemogelijkheden voor  
bestaand werk en restauratiewerk via:
-  OSF: via STABU-2 in Kubus Spexx in combinatie 

met de STABU-ERM OSF catalogus;
-  BOUWBREED: via STABU Bouwbreed.

Restauratiearchitecten, 
-adviseurs en -aannemers en 
ERM werken samen aan de 
ontwikkeling van een model-
bestek voor werkzaamheden 
aan bestaande onderdelen van 
monumenten. Dit is gestart 
op initiatief van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) in het kader van het 
programma Restauratie-
kwaliteit. Voor de ontwikkeling 
wordt samengewerkt met 
Stichting STABU, een stichting 
die is opgericht voor de 
ontwikkeling van een landelijk 
standaardbestek.



Postbus 420, 2800 AK Gouda
T  (085) 486 24 80 
secretariaat@stichtingERM.nl
www.stichtingERM.nl 

Samen werken aan 
restauratiekwaliteit B
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Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van 
de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgege-
ven en beheerd door ERM. In de uitvoeringsrichtlijnen 
speelt het Charter van Venetië een grote rol. Dit belang-
rijkste internationale verdrag van de erfgoedsector is in 
1964 in Venetië tot stand gekomen. Het dient tot van-
daag de dag als dé leidraad voor een ieder die werkt in de 
monumentenzorg. 

De uitgangspunten voor restauratie in dit verdrag zijn 
vertaald in een ‘Restauratieladder’. Die helpt de op-
drachtgever bij het maken van restauratiekeuzes. De 
treden van de ladder geven een voorkeursvolgorde aan. 
Bij de eerste trede (1) gaat het om passief conserveren, 
gericht op reinigen en/of beschermende maatregelen van 
objecten en verflagen. De volgende trede (2) betreft actief 
conserveren door te repareren. Hierbij kan bijvoorbeeld 
een oude verflaag weer in het zicht worden gebracht. 
Echte vernieuwing is de daaropvolgende trede (3), waar-
bij het kan gaan om het laten maken van een exacte ko-
pie, imitatie van de oude vorm of een verbeterde variant 
van de oude vorm.

Restauratieladder
In het Model Restauratiebestek wordt aangesloten bij de 
uitvoeringsrichtlijnen. In de uitvoeringsrichtlijnen wor-
den een aantal keuzemogelijkheden geboden, de gemaak-
te keuzes worden in het restauratiebestek vastgelegd. 
Het Model Restauratiebestek helpt bij het opsporen en 
maken van de juiste keuzes, zoals bijvoorbeeld het ge-
wenste restauratieniveau op basis van de restauratielad-
der. Informatie uit de uitvoeringsrichtlijnen wordt niet 
in het bestek herhaald; alleen de gemaakte keuzes binnen 
en de eventuele afwijkingen op de uitvoeringsrichtlijnen 
worden expliciet in het bestek benoemd. Op die wijze 
wordt de van de aannemer verlangde kwaliteit eenduidig 
vastgelegd.


