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basis literatuurlijst ten behoeve van audits GEAR (op basis v. gegevens RDMZ/RACM  

versie: sept.  2006 (RDMZ-EJN) 

 
Algemene toelichting 

Onderstaand overzicht toont de belangrijkste literatuur op een groot spectrum van onderwerpen waarmee 

de restaurerende architect via de objecten waar hij bij betrokken is in aanraking komt. Het betreft een 

basislijst, die per specifiek onderwerp nog is te verdiepen. De lijst is bestemd voor de architecten (-

bureaus) als toets op het eigen bibliotheek- en/of kennis-areaal en voor de auditors, als basis voor toetsing 

van de relevantie en volwaardigheid van de documentaire informatiebestanden bij het te toetsen bureau.   

 
 

Basisliteratuurlijst restauratiearchitecten 
 
 

De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst : geïllustreerde beschrijvingen 
 
  De monumenten in de voormalige Baronie van Breda 
/ door Jan Kalf. - 
  Utrecht : Oosthoek, 1912. - 398 p. : ill. fot. tek. krt. ; 
29. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met registers en literatuur 
  Ook aanwezig: ongew. herdr. - Arnhem : Gijsbers & 
Van Loon, 1973. 
 
  Provincie Limburg, eerste stuk : de monumenten in 
de gemeente 
  Maastricht / Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg, Rijkscommissie 
  voor de Monumentenbeschrijving. - 's-Gravenhage : 
Algemeene 
  Landsdrukkerij, 1926-1953. - 826 p. : ill. fot. tek. 
plgrn. ; 29. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  [I.] Eerste en tweede aflevering. - 1926. [II.] Derde en 
vierde 
  aflevering. - 1935. [III.] Vijfde aflevering. - 1953. 
  Ook aanwezig: ongew. herdr. (in 2 banden). - 
Arnhem : Gijsbers en 
  Van Loon, 1974. 
  Met literatuur en registers. 
 
  De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard 
/ door F. A. J. 
  Vermeulen. - 's-Gravenhage : Algemeene 
Landsdrukkerij, 1932-1946. - 
  502 p. : ill. fot. plgrn. tek. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten 
  van geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde 
beschrijving)  
   

 
[A.] De Bommelerwaard. - 1932. [B.] De Tielerwaard. - 
1946. 
   
Ook aanwezig: ongew. herdr. - Arnhem : Gijsbers & 
Van Loon, 
  1974-1975. 
  Met literatuur en registers (in deel Tielerwaard). 
 
  De provincie Overijsel, eerste stuk : Twente / door E. 
H. ter 
  Kuile. - 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 
1934. - 155 p. : 
  ill. fot. krt. plgrn. tek. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten van 
  geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers 
 
  De provincie Limburg, tweede stuk : Noord-Limburg / 
door J. H. A. 
  Mialaret. - 's-Gravenhage : Algemeene 
Landsdrukkerij, 1937. - 130 
  p. : ill. fot. krt. plgrn. tek. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten 
  van geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde 
beschrijving)  
  Ook aanwezig: Ongew. herdr. - Arnhem : Gijsbers en 
Van Loon, 1971. 
  Met literatuur en registers 
 
  De provincie Zuidholland, eerste stuk : Leiden en 
Westelijk 
  Rijnland / door E. H. ter Kuile. - 's-Gravenhage : 
Algemeene 
  Landsdrukkerij, 1944. - 260 p. : ill. fot. tek. plgrn. ; 30. 
- (De 
  Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) (Geïllustreerde 
  beschrijving)  
  Met literatuur en registers. 



  De provincie Noordholland, eerste stuk : Waterland 
en omgeving / 
  door J. J. F. W. van Agt. - 's-Gravenhage : 
Staatsdrukkerij en 
  Uitgeverijbedrijf, 1953. - 186 p. : ill. fot. krt. plgrn. ; 
30. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers. 
  Plaatscode:    nX2.95 NEDE 
 
  Provincie Noordholland, tweede stuk : Westfriesland, 
Tessel en 
  Wieringen / door Herma M. van den Berg. - 's-
Gravenhage : 
  Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 1955. - 285 p. : 
ill. fot. 
  tek. krt. plgrn. ; 29. - (De Nederlandse monumenten 
van 
  geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Ook aanwezig: ongew. herdr. - Arnhem : Gijsbers & 
Van Loon, 1971. 
  Met literatuur en registers. 
 
  De provincie Utrecht, eerste stuk : de gemeente 
Utrecht / door E. 
  J. Haslinghuis. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en 
  Uitgeverijbedrijf, 1956. - 144 p. : ill. fot. tek. plgrn. ; 
30. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur. 
 
  De provincie Gelderland, tweede stuk : het Kwartier 
van Zutfen / 
  door E. H. ter Kuile. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij 
en 
  Uitgeverijbedrijf, 1958. - 277 p. : ill. fot. plgrn. tek. ; 
29. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers. 
 
  De provincie Limburg, derde stuk : Zuid-Limburg 
uitgezonderd 
  Maastricht / door W. Marres en J. J. F. W. van Agt ; 
met inl. door 
  J. M. van de Venne en W. C. Braat. - 's-Gravenhage 
: 
  Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 1962. - 396 p. : 
ill. fot. 
  tek. plgrn. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Ook aanwezig: ongew. herdr. - Arnhem : Gijsbers & 
Van Loon, 1972. 
  Met literatuur en registers. 
 
   

Zuid-Salland / door E. H. ter Kuile. - 's-Gravenhage : 
  Staatsuitgeverij, 1964. - 117 p. : ill. fot. tek. plgrn. ; 
29. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers 
 
  De Dom van Utrecht / door E. J. Haslinghuis en C. J. 
A. C. Peeters. 
  - 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1965. - 500 p. : ill. 
fot. 
  plgrn. tek. ; 30. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met bronnen en literatuur en registers. 
 
  De Betuwe / R. F. P. de Beaufort en Herma M. van 
den Berg. - 
  's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1968. - 446 p. : ill. 
fot. tek. 
  plgrn. ; 28. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers. 
 
  De provincie Groningen, eerste stuk : Oost-
Groningen / door M. D. 
  Ozinga. - Ongew. herdr. - Arnhem : Gijsbers & van 
Loon, 1971. - 279 
  p. : ill. fot. tek. plgrn. krt. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten 
  van geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde 
beschrijving)  
  1e dr.: 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 
1940. 
  Met literatuur, noten en registers. 
 
  Noord- en Oost-Salland / door E. H. ter Kuile. - 's-
Gravenhage : 
  Staatsuitgeverij, 1974. - 161 p. : ill. fot. krt. plgrn. tek. 
; 29. 
  - (De Nederlandse monumenten van geschiedenis 
en kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers 
  ISBN 90-12-00140-4 
 
  Amsterdam : Burgerweeshuis / door R. Meischke. - 
's-Gravenhage : 
  Staatsuitgeverij, 1975. - 376 p. : ill. fot. krt. plgrn. tek. 
; 29. 
  - (De Nederlandse monumenten van geschiedenis 
en kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en bronnen en registers. 
  ISBN 90-12-00512-4 
 
  



 Amsterdam : het R. C. Maagdenhuis, het huizenbezit 
van deze 
  instelling en het St. Elisabeth-gesticht / door R. 
Meischke. - 
  's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1980. - 290 p. : ill. 
fot. tek. 
  plgrn. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met noten, literatuur, registers en bronnen 
  ISBN 90-12-01365-8 
 
  Noordelijk Oostergo : Ferwerderadeel / door Herma 
M. van den Berg. 
  - 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1981. - 330 p. : ill. 
fot. tek. 
  krt. plgrn. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur, noten, registers en bijlagen. 
  ISBN 90-12-02565-6 
 
  Het Rijk van Nijmegen : westelijk gedeelte / door A. 
G. Schulte. - 
  's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1982. - 407 p. : ill. 
krtn. 
  plgrn. ; 28. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met bibliografie en registers. 
  ISBN 90-12-02887-6 
 
  Zuid-Limburg : Vaals, Wittem en Slenaken / door J. 
F. van Agt. - 
  's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. - 415 p. : ill. 
fot. tek. 
  plgrn. krt. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers. 
  ISBN 90-12-04096-5 
 
  Noordelijk Oostergo : de Dongeradelen / door Herma 
M. van den Berg. 
  - 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. - 485 p. : ill. 
fot. krt. 
  plgrn. tek. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur, registers en bijlagen. 
  ISBN 90-12-03830-8 
 
  Het Rijk van Nijmegen : oostelijk gedeelte en de 
Duffelt / door A. 
  G. Schulte. - 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. 
- 341 p. : 
  ill. fot. plgrn. tek. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten van 
  geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met bibliografie en registers. 
  ISBN 90-12-04267-4 
 

Noordelijk Oostergo : Dantumadeel / door Herma M. 
van den Berg. - 
  's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1984. - 255 p. : ill. 
fot. krt. 
  plgrn. tek. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur, registers en bijlagen. 
  ISBN 90-12-04392-1 
 
  De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch / door 
C. Peeters. - 
  's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1985. - 499 p. : ill. 
fot. tek. 
  krt. plgrn. ; 30. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met noten, bijlagen, bronnen, literatuur en registers. 
  ISBN 90-12-04486-3 
 
  Het Land van Maas en Waal / door A. G. Schulte. - 
's-Gravenhage : 
  Staatsuitgeverij, 1986. - 508 p. : ill. fot. tek. krt. plgrn. 
; 29. 
  - (De Nederlandse monumenten van geschiedenis 
en kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met bibliografie en registers. 
  ISBN 90-12-05040-5 
 
  Noordelijk Oostergo : Kollumerland en Nieuw 
Kruisland : 
  voorafgegaan door Overzicht van de bouwkunst in 
Noordelijk Oostergo 
  / door Herma M. van den Berg. - 's-Gravenhage : 
Sdu, 1989. - 255 p. 
  : ill. krt. fot. ; 30. - (De Nederlandse monumenten van 
  geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met registers, bronnen, bijlagen en literatuur 
  ISBN 90-12-05880-5 
 
  De Vijfheerenlanden, met Asperen, Heukelum en 
Spijk / door 
  Catharina L. van Groningen. - 's-Gravenhage : Sdu, 
1989. - XI, 438 
  p. : ill. ; 30. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en 
  kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met noten, literatuur en register 
  ISBN 90-12-06143-1 
 
  



 Utrecht : de huizen binnen de singels / door 
Marceline J. Dolfin, 
  E. M. Kylstra en Jean Penders ; met bijdr. van T. J. 
Hoekstra, L. 
  Prins, M. W. J. de Bruijn en A. F. E. Kipp. - 's-
Gravenhage : Sdu, 
  1989. -  : ill. fot. tek. plgrn. krt. ; 30. - (De 
Nederlandse 
  monumenten van geschiedenis en kunst) 
(Geïllustreerde 
  beschrijving)  
  [A.] Beschrijving. - 490 p. [B.] Overzicht. - 190 p. 
  Ook aanwezig: ongew. herdr. in één band 1998. 
  Met literatuur, noten en registers. 
  ISBN 90-12-05876-7 
 
  Margraten, Mheer en Noorbeek / door A. G. Schulte ; 
met bijdr. van 
  L. Prins en P. J. te Poel. - Zeist [etc.] : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg, 1991. - 408 p. : ill. fot. tek. krt. ; 
29. - (De 
  Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) (Geïllustreerde 
  beschrijving)  
  Met bibliografie en registers 
  ISBN 90-6630-248-8 
 
  De provincie Zuid-Holland : Voorne-Putten / door 
Peter Don ; met 
  bijdragen van Fred Schoorl en Tim Graas. - Zwolle : 
Waanders, 1992. 
  - 416 p. : Ill. tek. plgr. fot. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten 
  van geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde 
beschrijving)  
  Met bibliografie en registers 
  ISBN 90-6630-346-8 
 
  De Alblasserwaard / door Catharina L. van 
Groningen ; met bijdragen 
  van Nicoline A. Zemering en L. Prins; 
Bouwhistorische onderzoek en 
  tekeningen van J. J. Jehee, en tekeningen van T. 
Brouwer, B. H. J. 
  N. Kooy et al.; foto's door G. J. Dukker et al. - Zeist ; 
Zwolle : 
  Rijksdienst voor de Monumentenzorg ; Waanders, 
1992. - 398 p. : 
  Ill. fot. krt. tek. plgr. ; 29. - (De Nederlandse 
monumenten van 
  geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met bibliografie en registers 
  ISBN 90-6630-386-7 
 
  De Krimpenerwaard / Catharina L. van Groningen ; 
tekstbijdr. van 
  Nicoline A. Zemering, M.A. Kooiman en S.M. van 
Genuchten. - Zeist 
  [etc.] : Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1995. - 
407 p. : ill. 

  fot. tek. pltgr. ; 29. - (De Nederlandse monumenten 
van 
  geschiedenis en kunst) (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met literatuur en registers 
  ISBN 90-400-9748-8 
 
  De Utrechtse Heuvelrug : de Stichtse Lustwarande : 
buitens in het 
  groen / Catharina L. van Groningen ; A. Viersen [et 
al.] ; 
  tekstbijdr. van Marinus Kooiman ; foto's door A.J. van 
der Wal [et 
  al.]. - Zwolle ; Zeist : Waanders ; Rijksdienst voor de 
  Monumentenzorg, 1999. - 343 p. : ill. fot. tek. plgrn. ; 
29. - (De 
  Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) (Geïllustreerde 
  beschrijving)  
  Met noten, bibliografie en registers. 
  ISBN 90-400-9407-1 
 
  Landgoed Sint-Gerlach : kruispunt van culturen in 
het Land van 
  Valkenburg / A.G. Schulte en A.A.M. Warffemius ; 
met medew. van 
  A.B. Mulder-Bakker, J.G.M. Notten en P.J. te Poel ; 
fotogr. door P. 
  van Galen [et al.]. - Zwolle ; Zeist : Waanders ; 
Rijksdienst voor 
  de Monumentenzorg, 1999. - 416 p. : ill. fot. tek. 
plgrn. ; 29. - 
  (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) 
  (Geïllustreerde beschrijving)  
  Met noten, bibliografie en registers. 
  ISBN 90-400-9249-4 
 
  Het paleis van Hendrik III graaf van Nassau te Breda 
/ door G.W.C. 
  van Wezel. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg ; 
  Waanders, 1999. - 445 p. : ill. fot. plgrn. ; 29. - (De 
Nederlandse 
  monumenten van geschiedenis en kunst) 
(Geïllustreerde 
  beschrijving)  
  Met noten, bijlagen, bibliografie en registers. 
  ISBN 90-400-9257-5 
 
   



De Utrechtse Heuvelrug : de Stichtse Lustwarande : 
dorpen en 
  landelijk gebied / Catharina L. van Groningen ; 
bouwhistorisch 
  onderzoek en tek. door A. Reinstra [et al.] ; tekstbijdr. 
van 
  Nicoline A. Zemering en S.M. van Genuchten ; foto's 
door A.J. van 
  der Wal [et al.]. - Zwolle ; Zeist : Waanders ; 
Rijksdienst voor de 
  Monumentenzorg, 2000. - 388 p. : ill. fot. tek. plgrn. ; 
29. - (De 
  Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst) (Geïllustreerde 
  beschrijving)  
  Met noten, bibliografie en registers. 
  ISBN 90-400-9429-2 
 
  Gouda / door Wim Denslagen ; met bijdr. van C.J.W. 
Akkerman, Bianca 
  van der Berg, Stijn van Genuchten, Koen Goudriaan, 
Xander van Eck, 
  C.W. Hesselink-Duursma, Matthieu Roest, Jos Smit, 
Henkjan 
  Sprokholt, G.J. Vaandrager, G.P. van de Ven, J.C. 
Visser en Annelis 

  Vreeken ; bouwh. onderzoek: André Viersen en Ab 
Warffemius ; 
  fotogr. Gerard Dukker. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg ; Waanders, 2001. - 511 p. : ill. fot. 
krt. plgr. 
  tek. ; 29. - (De Nederlandse monumenten van 
geschiedenis en kunst ; 
  38) (Geïllustreerde beschrijving ; 38)  
  Met literatuur en registers. 
  ISBN 90-400-9515-9 
 
  De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor 
Oranje-Nassau te 
  Breda / Gerard van Wezel ; met medew. van Paul le 
Blanc ...[et al.] 
  ; red. Jos Koldeweij ; fotogr. en beeldbew. Chris 
Booms ...[et 
  al.]. - Zwolle ; Zeist : Waanders ; Rijksdienst voor de 
  Monumentenzorg, 2003. - 484 p. : ill. fot. plgr. ; 29. - 
(De 
  Geïllustreerde beschrijving) (Nederlandse 
monumenten van 
  geschiedenis en kunst)  
  Met noten, bibliografie en registers. 
  ISBN 90-400-8746-6 

 
 

Monumenten in Nederland 
 
  Monumenten in Nederland : Utrecht / Chris Kolman, 
Ben Olde 
  Meierink, Ronald Stenvert en Margreet Tholens ; 
m.m.v. Ben Kooij en 
  Ronald Rommes. - Zeist [etc.] : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  1996. - 352 p. : ill. fot. tek. ; 30. - (Monumenten in 
Nederland ; 
  1)  
  Met literatuur, registers en lijst van bouwkundige 
termen 
  ISBN 90-400-9757-7 
 
  Monumenten in Nederland : Noord-Brabant / Chris 
Kolman, Ben Olde 
  Meierink en Ronald Stenvert ; m.m.v. Nelleke Reijs, 
Ton Kappelhof 
  en Ben Kooij. - Zeist [etc.] : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  1997. - 376 p. : ill. fot. krt. ; 30. - (Monumenten in 
Nederland ; 
  2)  
  Met literatuur, registers en verklarende woordenlijst 
  ISBN 90-400-9945-6 
 
  Monumenten in Nederland : Overijssel / Ronald 
Stenvert, Chris 
  Kolman en Ben Olde Meierink ; m.m.v. Jan ten Hove, 
Marieke Knuijt 
  en Ben Kooij. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg 
  ; Waanders, 1998. - 343 p. : ill. fot. plgr. krt. ; 30. - 

   
(Monumenten in Nederland ; 3)  
  Met bibliografie, bronnen, registers en verklarende 
woordenlijst 
  ISBN 90-400-9200-1 
 
  Monumenten in Nederland : Groningen / Ronald 
Stenvert [et al.] ; 
  m.m.v. Redmer Alma. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg ; Waanders, 1998. - 272 p. : ill. fot. 
krt. plgr. ; 
  30. - (Monumenten in Nederland ; 4)  
  Met bibliografie, verklarende woordenlijst en 
registers     ISBN 90-400-9258-3 
 
  Monumenten in Nederland : Gelderland / Ronald 
Stenvert [et al.] ; 
  m.m.v. Marc Tenten. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg, 2000. - 412 p. : ill. fot. krt. ; 30. - 
(Monumenten 
  in Nederland ; 5)  
  Met literatuur en register 
  ISBN 90-400-9406-3 
 
   



Monumenten in Nederland : Fryslan = Friesland / 
Ronald Stenvert [et 
  al.] ; m.m.v. Yme Kuiper. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg ; Waanders, 2000. - 364 p. : ill. fot. 
tek. krt. ; 
  30. - (Monumenten in Nederland ; 6)  
  Met literatuur, termenlijst en registers 
  ISBN 90-400-9476-4 
 
  Monumenten in Nederland : Drenthe / Ronald 
Stenvert ...[et al.] ; 
  m.m.v. Redmer Alma. - Zwolle ; Zeist : Waanders ; 
Rijksdienst voor 
  de Monumentenzorg, 2001. - 246 p. : ill. fot. plgr. krt. 
; 30. - 
  (Monumenten in Nederland)  
  Met literatuur, termenlijst en register. 
  ISBN 90-400-9454-3 
 
  Monumenten in Nederland : Zeeland  / Ronald 
Stenvert [et al.] ; 
  m.m.v. Piet van Cruyningen. - Zeist ; Zwolle : 
Rijksdienst voor de 
  Monumentenzorg ; Waanders, 2003. - 320 p. : ill. fot. 
plgrn. ; 30. 
  - (Monumenten in Nederland)  
  Met literatuur, verklarende woordenlijst en registers. 
  ISBN 90-400-8830-6 
 
  Monumenten in Nederland : Limburg / Ronald 
Stenvert ...[et al.] ; 
  m.m.v. Jos Venner. - Zeist ; Zwolle : Rijksdienst voor 
de 

  Monumentenzorg ; Waanders, 2003. - 456 p. : ill. fot. 
plgrn. ; 30. 
  - (Monumenten in Nederland)  
  Met literatuur, verklarende woordenlijst en registers. 
  ISBN 90-400-9623-6 
 
  Monumenten in Nederland : Zuid-Holland  / Ronald 
Stenvert [et al.] 
  ; m.m.v. Ronald Rommes. - Zeist ; Zwolle : 
Rijksdienst voor de 
  Monumentenzorg ; Waanders, 2004. - 591 p. : ill. fot. 
plgr. ; 30. - 
  (Monumenten in Nederland)  
  Met literatuur, verklarende woordenlijst en registers. 
  ISBN 90-400-9034-3 
 
  Monumenten in Nederland : Noord-Holland / Ronald 
Stenvert ...[et 
  al.] ; m.m.v. Ronald Rommes. - Zeist ; Zwolle : 
Rijksdienst voor de 
  Monumentenzorg ; Waanders, 2006. - 605 p. : ill. fot. 
plgr. krt. ; 
  30. - (Monumenten in Nederland)  
  Met literatuur, registers 
  ISBN 90-400-9178-1 
 
  Monumenten in Nederland : Flevoland : met terugblik 
& registers van 
  de complete serie / Ronald Stenvert, Chris Kolman. - 
Zeist ; Zwolle 
  : Rijksdienst voor de Monumentenzorg ; Waanders, 
2006. - 320 p. : 
  ill. fot. krt. ; 30. - (Monumenten in Nederland)  
  Met literatuur, registers 
  ISBN 90-400-9179-X 

 
 

Architectuur en stedenbouw 1850-1940 
 
 Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 
1850-1940 / door 
  Bettina van Santen ; eindred.: Jan A. van 
Oudheusden. - Zwolle 
  [etc.] : Waanders [etc.], 1990. - 180 p. : ill. fot. ; 25. - 
  (Architectuur en stedebouw in 1850-1940 ; 1)  
  Met literatuur, bronnen, register en termenlijst 
  ISBN 90-6630-246-1 
 
  Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940 / 
door J. B. T. 
  Kruiger ; eindred.: Jan A. van Oudheusden. - Zwolle 
[etc.] : 
  Waanders [etc.], 1991. - 143 p. : ill. fot. ; 25. - 
(Architectuur 
  en stedebouw in 1850-1940 ; 2)  
  Met literatuur, termenlijsten en register 
 
  Architectuur en stedebouw in Overijssel 1850-1940 / 
B. Lamberts en 
  H. Middag ; eindred.: Jan A. van Oudheusden. - 
Zwolle [etc.] : 

  Waanders [etc.], 1991. - 160 p. : ill. fot. ; fotografie: 
Joos 
  Lensink ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 1850-
1940 ; 3)  
  Met bronnen, termenlijst en register 
  ISBN 90-6630-305-0 
 
  Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940 
/ M. M. Bakker en 
  F. M. van de Poll ; eindred.: Jan A. van Oudheusden. 
- Zwolle ; 
  Zeist : Waanders ; Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 1992. - 176 
  p. : ill. fot. krt. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 
1850-1940 
  ; 4)  
  Met literatuur, termen en register 
  ISBN 90-6630-308-5 
 
   



Architectuur en stedebouw in Rotterdam 1850-1940 / 
Jan de Graaf. - 
  Zwolle : Waanders, 1992. - 160 p. : Ill. fot. krt. ; 25. - 
  (Architectuur en stedebouw in 1850-1940 ; 5)  
  Met literatuur, termenlijst en registers 
  ISBN 90-6630-309-3 
 
  Architectuur en stedebouw in Flevoland : Urk 1850-
1940, 
  Noordoostpolder 1942-1962 / D'Laine Camp en 
Mariette Kamphuis ; met 
  medew. van: Gert ter Haar; eindred.: Jan A. van 
Oudheusden. - 
  Zwolle ; Zeist : Waanders ; Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  1992. - 144 p. : Ill. fot. krt. plgr. ; 25. - (Architectuur 
en 
  stedebouw in 1850-1940 ; 6)  
  Met literatuur, bronnen, lijst van termen en register 
  ISBN 90-6630-375-1 
 
  Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940 / 
Margriet Panman 
  en Jans Possel. - Zwolle : Waanders, 1992. - 160 p. : 
Ill. fot. 
  krt. plgr. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 1850-
1940 ; 7)  
  Met literatuur, termenlijst en register 
  ISBN 90-6630-374-3 
 
  Architectuur en stedebouw in Zeeland : 1850-1945 / 
Berit I. Sens. - 
  Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 1993. - 144 p. : ill. fot. 
krt. 
  tek. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 1850-1940 ; 
8)  
  Met literatuur, termenlijsten en register 
  ISBN 90-6630-373-5 
 
  Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850-
1940 / J. C. M. 
  Michels. - Zwolle etc. : Waanders etc., 1993. - 176 p. 
: ill. fot. 
  krt. plgr. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 1850-
1940 ; 9)  
  Met literatuur en bronnen, termenlijsten en registers 
  ISBN 90-6630-412-X 
 
  Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850-
1940 / E. van der 
  Kleij ; eindred.: Jan A. van Oudheusden. - Zwolle ; 
Zeist : 
  Waanders ; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
1993. - 176 p. : 
  ill. fot. krt. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 1850-
1940 ; 
  10)  
  Met literatuur en register 
  ISBN 90-6630-364-6 
 
  Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940 / J. 
C. G. M. 

  Jansen. - Zwolle ; Zeist : Waanders ; Rijksdienst voor 
de 
  Monumentenzorg, 1994. - 144 p. : ill. fot. krt. ; 25. - 
  (Architectuur en stedebouw in 1850-1940 ; 11)  
  Met literatuur, woordenlijst en register 
  ISBN 90-6630-422-7 
 
  Architectuur en stedebouw in Den Haag 1850-1940 / 
Botine Koopmans ; 
  eindred.: Jan A. van Oudheusden. - Zwolle [etc.] : 
Waanders [etc.], 
  1994. - 160 p. : ill. fot. krt. ; 25. - (Architectuur en 
stedebouw 
  in 1850-1940 ; 12)  
  Met literatuur, woordenlijsten en registers 
  ISBN 90-6630-476-6 
  Plaatscode:    nX2.9zh9 's-Gravenhage KOOP 
 
  Architectuur en stedebouw in de gemeente 
Groningen 1850-1940 / L. 
  T. Hacquebord, R. M. H. Overbeek. - Zwolle : 
Waanders, 1994. - 128 
  p. : ill. fot. krt. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 
  1850-1940)  
  Met literatuur, woordenlijsten en registers 
  ISBN 90-6630-461-8 
 
  Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940 / 
G. J. M. Derks, 
  M. F. Fermo, F. R. van Weezel Errens ; eindred. Jan 
A. van 
  Oudheusden. - Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 1994. 
- 168 p. : 
  ill. fot. tek. krt. ; 25. - (Architectuur en stedebouw in 
1850-1940 
  ; 13)  
  Met literatuur, termenlijst en registers 
  ISBN 90-6630-475-8 
 
  Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940 
/ W. H. Knoop ; 
  eindred.: Jan A. van Oudheusden. - Zwolle [etc.] : 
Waanders [etc.], 
  1995. - 176 p. : ill. fot. krt. ; 25. - (Architectuur en 
stedebouw 
  in 1850-1940 ; 14)  
  Met literatuur, termenlijst en register 
  ISBN 90-400-9749-6 
 
  Architectuur en stedebouw in de provincie Utrecht 
1850-1940 / 
  Roland Blijdenstein en Marinus Kooiman. - Zwolle 
[etc.] : Waanders 
  [etc.], 1996. - 160 p. : ill. fot. ; 25. - (Architectuur en 
  stedebouw in 1850-1940 ; 16)  
  Met literatuur, register en termenlijst 
  ISBN 90-400-9910-3 
 
   



Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1940 
/ C. Scheffer, 
  A. F. J. Niemeijer. - Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 
1996. - 176 
  p. : ill. fot. ; 24. - (Architectuur en stedebouw in 1850-
1940 ; 
  15)  
  Met literatuur, register en termenlijst 
  ISBN 90-400-9722-4 
 
  Zaanstreek : architectuur en stedenbouw 1850-1940 
/ P. Kleij. - 
  Zwolle : Waanders, 2003. - 112 p. : ill. fot. ; 25. - 
(Monumenten 
  inventarisatie project) (Architectuur en stedebouw in 
1850-1940)  
  Met literatuur en registers. 
  ISBN 90-400-8747-4 
 
  Heerlen : architectuur en stedenbouw 1850-1940 / 
Joosje van Geest. 
  - Zwolle : Waanders, 2003. - 112 p. : ill. fot. tek. krt. 
plgr. ; 
  25. - (Monumenten inventarisatie project) 
(Architectuur en 
  stedebouw in 1850-1940)  
  Met noten, literatuur en registers. 
  ISBN 90-400-8848-9 
 
  Amersfoort : architectuur en stedenbouw 1850-1940 
/ Max Cramer ; 
  met bijdr. van Francien Snieder. - Zwolle [etc.] : 
Waanders [etc.], 
  1996. - 128 p. : ill. fot. ; 24 
  Met literatuur, register en termenlijst 
  ISBN 90-400-9909-X 
 
  Middelburg : architectuur en stedenbouw 1850-1940 
/ Hans Sinke ; 
  eindred. Peter Sijnke. - Zwolle [etc.] : Waanders 
[etc.], 1996. - 
  112 p. : ill. fot. krt. ; 25 
  Met literatuur, register en termenlijst 
  ISBN 90-400-9908-1 
 
  Assen : architectuur en stedenbouw 1850-1940 / J. 
T. Battjes en J. 

  B. T. Kruiger. - Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 1996. 
- 112 p. : 
  ill. fot. tek. ; 25 
  Met literatuur, register en termenlijst 
  ISBN 90-400-9812-3 
 
  Apeldoorn : architectuur en stedenbouw 1850-1940 / 
CeesJan Frank, 
  Jan Haans en Huub Ummels. - Zwolle [etc.] : 
Waanders [etc.], 1997. 
  - 128 p. : ill. fot. ; 25 
  Met literatuur en register 
  ISBN 90-400-9970-7 
 
  Hilversum : architectuur en stedebouw 1850-1940 / 
Annette Koenders. 
  - Zwolle : Waanders, 2001. - 200 p. : ill. fot. ; 25. - 
(Monumenten 
  inventarisatie project)  
  Met literatuur en registers 
  ISBN 90-400-9453-5 
 
  Tilburg : architectuur en stedenbouw in de gemeente 
Tilburg 
  1850-1940 / J.P.W.A. van Dijk ; m.m.v. H.A.C.J. van 
Alphen. - 
  Zwolle : Waanders, 2001. - 128 p. : ill. fot. ; 25. - 
(Monumenten 
  inventarisatie project)  
  Met bronnen, literatuur, glossarium en register. 
  ISBN 90-400-9519-1 
 
  Dordrecht : architectuur en stedenbouw 1850-1940 / 
B. Lamberts, 
  A.F.J. Niemeijer ;  fotogr. A. Molendijk ; [bijdr. C. 
Scheffer]. - 
  Zwolle : Waanders, 2002. - 112 p. : ill. fot. krt. ; 25. - 
  (Monumenten inventarisatie project)  
  Met literatuur, registers en lijst van architecten. 
  ISBN 90-400-9452-7 
 
  Ede : architectuur en stedenbouw 1850-1940 / 
Pauline Opmeer. - 
  Zwolle : Waanders, 2002. - 128 p. : ill. fot. krt. ; 25. - 
  (Monumenten inventarisatie project)  
  Met literatuur, registers en verklarende woordenlijst 
  ISBN 90-400-8748-2 
 

 

Categoriale studies Wederopbouw-architectuur 
 
 Raadhuizen : categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965 / Marije 
  de Korte. - Zeist : Rijkdienst voor de 
Monumentenzorg, 2004. - 67 
  p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Spoorwegstations : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 / 
  Victor M. Lansink. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 

  2004. - 84 p. : ill. fot. ; 30 
  Met bronnen, literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Kerken Noord-Brabant : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 
  / Eva Wijdeveld. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  2004. - 68 p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 



  Kruisgebouwen : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 / Tine 
  van Merwijk. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 2004. - 
  62 p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
  alleen beschikbaar als e-document 
 
  Schouwburgen : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 / Eva 
  Wijdeveld. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 2005. - 58 
  p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Sportaccommodaties : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 / 
  Marije de Korte. - zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  2004. - 60 p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Provinciehuizen : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 / 
  Marije de Korte. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  2004. - 34 p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Winkelcentra : categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965 / 
  Wijnand Galema en Dorine van Hoogstraten. - Zeist : 
Rijksdienst 
  voor de Monumentenzorg, 2005. - 70 p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Bejaardentehuizen : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 1940-1965 / 
  Karel Loeff, Leon van Meijel, Pauline Opmeer. - Zeist 
: Rijksdienst 
  voor de Monumentenzorg, 2005. - 58 p. : ill. fot. plgr. 
tab. ; 30 
  Met bijlagen 
 

  Kloosters : categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965 / Renout 
  Robbertz. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 2005. - 56 
  p. : ill. fot. tab. ; 30 
  Met noten en bijlagen 
 
  Het vrijstaande woonhuis : categoriaal onderzoek 
wederopbouw 
  1940-1965 / Karel Loeff, Leon van Meijel, Pauline 
Opmeer. - Zeist : 
  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2005. - 74 p. : 
ill. fot. plgr. 
  tab. ; 30 
  Met bijlagen 
 
  Scholen : categoriaal onderzoek wederopbouw / 
[Leon van Meijel, 
  Pauline Opmeer, Karel Loeff]. - Zeist : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg, 2003. - 60 p. : ill. fot. ; 30 
  Met bijlagen, bronnen en noten. 
 
  Postkantoren : categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965 / Marije 
  de Korte. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 2005. - 56 
  p. : ill. fot. ; 30 
  Met bronnen, bijlagen. 
 
  Ziekenhuizen : categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965 / Eva 
  Wijdeveld. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 2006. - 46 
  p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 
 
  Gemalen : categoriaal onderzoek wederopbouw 
1940-1965 / Rutger 
  Polderman. - Zeist : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 2006. - 58 
  p. : ill. fot. ; 30 
  Met literatuur, noten en bijlagen. 

 
 

Restauratievademecum + RV-bijdragen 
 
 
 Restauratievademecum / red.: H. Janse [et al.]. - 's-
Gravenhage : 
  Sdu, 1985-1998. -  : ill. fot. tek. ; 31 
  Losbladige uitgave. 
  Ia. Register + wet- en regelgeving. Ib. 
Catalogusbladen. IIa-IIc. 
  Restauratievademecumbladen (RV-bladen). IIIa-IIId. 
  Documentatiebladen. 
  Naast het RV zijn losse themadelen verschenen 
onder de titel 
  'RV-bijdrage'. 
  In 2003 zijn Restauratievademecum en RV-bijdragen 
zijn op 2 

  cd-rom's uitgegeven, behorende bij  het abonnement 
op Praktijkboek 
  Instandhouding Monumenten. 
  ISBN 90-12-05022-7 
 
  Windmolens : richtlijnen voor het vervaardigen van 
stalen 
  molenroeden / samengest. door R. Crevecoeur et al. 
- Zeist. : 
  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1985. - 22. ; 
30. - (RV 
  Bijdrage ; 01)  
  Met twee losse bijlagen. 



 
  Hout, houtaantasting, houtverduurzaming : 
literatuuronderzoek / Y. 
  Verstraete. - Zeist [etc.] : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 
  1986. - 88 p. : ill. ; 30. - (RV Bijdrage ; 2)  
  Met literatuur 
  ISBN 90-346-0603-1 
 
  Vooronderzoek en onderzoek van monumenten : het 
onderzoek van 
  monumenten = investigation and research before 
and during the 
  restoration of monuments : the investigation and 
research of 
  historic monuments / S. de Jong. - Zeist [etc.] : 
Rijksdienst voor 
  de Monumentenzorg, 1986. - 106 p. : ill. ; 30. - (RV 
Bijdrage ; 3)  
  Met literatuur, bronnen en register 
  ISBN 90-346-0741-0 
 
  Opleiding restauratie-ambachten : inventarisatie van 
opleidingen en 
  opleidingsbehoefte voor restauratie-ambachten = 
training for 
  restoration-crafts : inventory of training-schools and 
courses and 
  needs of training for restoration-crafts / Twijnstra 
Gudde NV. - 
  Zeist [etc.] : Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
1986. - 68 p. : 
  ill. ; 30. - (RV Bijdrage ; 4)  
  Met literatuur en bijlagen 
  ISBN 90-346-0914-6 
 
  Karakterisering van steensoorten : vergelijkend 
onderzoek van 
  waterwerende en steenverstevigende middelen = 
characterization of 
  types of stone : comparative assessment of water-
repelling and 
  stone-reinforcing agents. - Zeist [etc.] : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg, 1987. - 103 p. : ill. ; 30. - (RV 
Bijdrage ; 5)  
  Met samenvatting, literatuur en bijlagen 
  ISBN 90-346-0980-4 
  Plaatscode:    R3.43n1 KARA 
 
  Lood en loodtoepassingen in de restauratie : lead 
and application 
  of lead in restoration and conservation / BDA Buro 
Dakadvies B.V. 
  [en] Rijksdienst voor de Monumentenzorg. - Zeist 
[etc.] : 
  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1987. - 26 p. : 
ill. ; 30. - 
  (RV Bijdrage ; 6)  
  Met literatuur en bijlagen 
  With English summary 
  ISBN 90-346-1075-6 

 
  De tand des tijds = the tooth of time / verz. en gered. 
door W. F. 
  Denslagen [et al.]. - [s.l.] : RdMz [etc.], 1987. - 56 p. : 
ill. ; 
  30. - (RV Bijdrage ; 7)  
  Met noten en register 
  With English summary 
  ISBN 90-346-1564-2 
 
  Schade aan natuursteen in Nederlandse 
monumenten = damage to stone 
  in Dutch monuments / A. Kramer [en] J. F. Feenstra. 
- [s.l.] : RdMz 
  [etc.], 1988. - 104 p. : ill. ; 30. - (RV Bijdrage ; 8)  
  Met literatuur, register en bijlagen 
  ISBN 90-12-05917-8 
 
  "Ten voordele en cieraat van dese stad" " studies 
over houten 
  huizen in Nederlandse steden = studies on timber 
houses in cities 
  in the Netherlands / R. C. Hekker [en] Chr. J. 
Kolman. - [s.l.] : 
  RdMz [etc.], 1989. - 94 p. : ill. ; 30. - (RV Bijdrage ; 9)  
  Met literatuur, noten en bijlagen 
  ISBN 90-12-06174-1 
 
  Het Nieuwe Bouwen en restaureren : het bepalen 
van de gevolgen van 
  restauratiemogelijkheden / H. A. J. Henket [en] W. de 
Jonge. - 
  Zeist [etc.] : Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
1990. - 100 p. : 
  ill. ; 30. - (RV Bijdrage ; 10)  
  Met noten, bijlagen, literatuur, begrippenlijst en 
register 
  With English summary 
  ISBN 90-12-06540-2 
 
  Het weke dak : riet- en strobedekkingen. - Zeist [etc.] 
: 
  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1990. - 80 p. : 
ill. ; 30. - 
  (RV Bijdrage ; 11)  
  Met literatuur 
  With English summary 
  ISBN 90-12-06549-6 
 
  Plafonds in Nederland 1300-1800 / I. M. Breedveldt 
Boer. - Zeist 
  {etc.] : Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1991. - 
120 p. : ill. 
  fot. ; 30. - (RV Bijdrage ; 12)  
  Met samenvatting, noten, bibliografie en registers 
  With English summary 
  ISBN 90-12-06561-5 
 
   



Grondig Onderwys in de schilder en verw-kunst / bew. 
naar het 
  gelijknamige leerboek uit het begin van de 19de 
eeuw van Lambertus 
  Simis, meester-schilder te Amsterdam en aangevuld 
door H. Janse ; 
  De Quintessentiele Academie : hout- en 
marmerimitaties : een 
  verhandeling over hedendaags sierschilderwerk en 
hout- en 
  marmerimitaties door Jan Berghuis jr., 
decoratieschilder te 
  's-Gravenhage. - Zeist etc. : Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg ; 
  Sdu, 1992. - 176 p. : Ill. fot. tek. ; 30. - (RV Bijdrage ; 
13)  
  Met noten, literatuur, termenlijst, register en 
summary 
  Bevat 2 delen in 1 bd. 
  ISBN 90-12-06574-7 
 
  Achter slot en grendel / K. T. Meindersma. - Zeist 
[etc.] : 
  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1994. - 295 p. 
: ill. tek. fot. 
  ; 30. - (RV Bijdrage ; 14)  
  Met noten, verklarende woordenlijst, bronnen, 
bibliografie, 
  register en summary 
  ISBN 90-12-08065-7 
 
  Trap en trede : houten trappen in Nederland : een 
bouwhistorische 
  beschouwing / H. Janse. - Zeist [etc.] : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg, 1995. - 174 p. : ill. fot. tek. ; 30. - 
(RV 
  Bijdrage ; 15)  
  Met noten, verklarende woordenlijst, register, losse 
tekening en 
  summary 
  ISBN 90-12-08267-6 

 
  Bomen en monumenten / N. C. M. Maes. - Zeist 
[etc.] : Rijksdienst 
  voor de Monumentenzorg, 1996. - 168 p. : ill. fot. ; 
30. - (RV 
  Bijdrage ; 16)  
  Met literatuur, begrippenlijst, summary en adressen 
  ISBN 90-12-08315-X 
 
  Fruitmuren in Nederland : studie over slangemuren, 
slingermuren en 
  andere historische experimentele leifruitmuren / 
B.H.J.N. Kooij en 
  B. Olde Meierink. - Zeist ; Den Haag : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg ; Sdu, 1997. - 114 p. : ill. fot. tek ; 
30. - (RV 
  Bijdrage ; 17)  
  Met noten, literatuur, register, samenvatting en 
summary 
  ISBN 9012084520 
 
  Venstertraceringen in Nederland / H.J. Tolboom. - 
Zeist ; 's 
  Gravenhage : Rijksdienst voor de Monumentenzorg ; 
Sdu, 1998. - 111 
  p. : ill. fot. tek. ; 30. - (RV Bijdrage ; 18)  
  Met noten, register, literatuur en samenvatting; with 
an english 
  summary 
  ISBN 90-12-08605-1 
 
  Van aaks tot zwei : historische handgereedschappen 
in de 
  Nederlandse en Vlaamse bouwwereld / H. Janse. - 
Zeist ; 's 
  Gravenhage : Rijksdienst voor de Monumentenzorg ; 
Sdu, 1998. - 192 
  p. : ill. fot. tek. ; 30. - (RV Bijdrage ; 19)  
  Met bronvermelding, noten, literatuurlijst, verklarende 
  woordenlijst en register 
  ISBN 90-12-08675-2 

 
 

Jaarboeken en losbladige uitgaven 
 
 
 Inspectiehandboek / [onder red. van P. Verhoeven et 
al.]. - 
  Amersfoort : Federatie Monumentenwacht 
Nederland, [s.a.]. -  : ill. 
  tek. 
  Losbladige uitgave in 2 banden. 
 
  Handboek onderhoud renovatie restauratie / 
hoofdred. André De 
  Naeyer ; red. Rolf De Bruyn [et al.]. - Diegem : 
Kluwer Editorial, 
  [s.a.]. -  : ill. fot. 
  Losbladige uitgave in 6 banden. 
 

  NCM Monumentenjaarboek / Stichting Nationale 
Contactcommissie 
  Monumentenbescherming NCM. - Amsterdam : 
Stichting NCM, 1984-... -  
  : ill. ; 15 
  Voortzetting van: Stichting Nationale 
Contactcommissie NCM : 
  jaarverslag 
 
   



Jaarboek Monumentenzorg / Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. - 
  Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 1990-2004. -  : ill. ; 26 
  Dl. 5 (1994): Monumenten van een nieuwe tijd : 
architectuur en 
  stedebouw 1850-1940. 
  Dl. 6 (1995): Monumenten en oorlogstijd. 
  Dl. 7 (1996): Monumenten en bouwhistorie. 
  Dl. 8 (1997): In dienst van het erfgoed : Rijksdienst 
voor de 
  Monumentenzorg 1947-1997. 
  Dl. 9 (1998): Buitenplaatsen 
  Dl.10 (1999): Instandhouding 
  Dl. 11(2000): De bouwkunst vereeuwigd : fotografie 
voor 
  monumentenzorg = Architecture immortalized : 
photography for 
  conservation / samengest. door Peter Don ; met een 
inl. van Kees 
  Peeters. 
  Dl. 12(2001): Interieurs belicht 
  Dl. 13(2002): Een trapgevel in Potsdam : 
monumentenzorg over de 
  grenzen. 
  Dl. 14 (2003): Boerenbedrijvigheid : voortgang en 
behoud. 
  Dl. 15 (2004): Op weerstand gebouwd : 
verdedigingslinies als 
  militair erfgoed. 
 

  Praktijkboek Instandhouding Monumenten [PIM]. - 
Den Haag : Sdu, 
  [s.a.]. -  : ill. 
  Losbladige uitgave als opvolger van 
Restauratievademecum. 
  Als onderdeel van het abonnement op het PIM zijn in 
2003 het 
  Restauratievademecum + de RV-bijdragen op 2 cd-
rom's verschenen. 
 
  Compendium monumentenzorg / onder red. van H.R. 
Behrens, H.C. van 
  Eck, J.C.J. Starmans [et al.]. - Alphen aan den Rijn : 
Samsom H.D. 
  Tjeenk Willink, [s.a.] 
  Losbladige uitgave in 3 banden. 
  Met literatuur, diskette en cd-rom. 
  Met tekstuitgave. 
 
  Handboek volkshuisvesting, stadsvernieuwing en 
monumenten : 
  decentraal / red. M.C. Bos [et al.]. - Den Haag : VNG, 
[s.a.] 
  Losbladige uitgave in 3 banden. 
 
  Monumentenzorg in de praktijk / samenst. N.J.M. 
Nelissen. - 
  Amsterdam : NCM, [s.a.] 
  Losbladige uitgave in 1 band 
  Met literatuur, register, bijlagen en adressen.

 
 
 

NCM-verslagen Nationale Monumentenstudiedagen 
 
 
 Het monumentenbeleid na M-75 : wat nu? waarheen? 
/ Stichting 
  Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming. - Amsterdam : 
  NCM, 1976. - 34 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de 
Nationale 
  monumentenstudiedag ; 1976)  
 
  Vernieuwde stad, vernielde stede? / Stichting 
Nationale 
  Contactcommissie Monumentenbescherming. - 
Amsterdam : NCM, 1977. - 
  46 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag 
  ; 1977)  
 
  Monumenten buiten / Stichting Nationale 
Contactcommissie 
  Monumentenbescherming. - Amsterdam : NCM, 
1978. - 46 p. : ill. ; 
  30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1978)  
 
  Functie en bestemming van monumenten / Stichting 
Nationale 

  Contactcommissie Monumentenbescherming. - 
Amsterdam : NCM, 1979. - 
  32 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag 
  ; 1979)  
 
  Monumentenzorg in de stads- en dorpsvernieuwing? 
: het zout in de 
  pap? / Stichting Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming. 
  - Amsterdam : NCM, 1980. - 38 p. : ill. ; 30. - 
(Verslag van de 
  Nationale monumentenstudiedag ; 1980)  
 
  Decentralisatie monumentenzorg / Stichting 
Nationale 
  Contactcommissie Monumentenbescherming. - 
Amsterdam : NCM, 1981. - 
  20 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag 
  ; 1981)  
 
  



 
 Economische aspecten van het monumentenbeleid / 
Stichting Nationale 
  Contactcommissie Monumentenbescherming. - 
Amsterdam : NCM, 1982. - 
  20 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag 
  ; 1982)  
 
  Monumentenbeheer / Stichting Nationale 
Contactcommissie 
  Monumentenbescherming. - Amsterdam : NCM, 
1983. - 23 p. : ill. ; 
  30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1983)  
 
  Gemeentelijk monumentenbeleid / Stichting 
Nationale 
  Contactcommissie Monumentenbescherming. - 
Amsterdam : NCM, 1984. - 
  20 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag 
  ; 1984)  
 
  Behoud restauratieambacht / Stichting Nationale 
Contactcommissie 
  Monumentenbescherming. - Amsterdam : NCM, 
1985. - 24 p. : ill. ; 
  30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1985)  
 
  Behoud cultuurhistorische waarden in het landschap. 
- Amsterdam : 
  NCM, 1986. - 36 p. : ill. ; 30. - (Verslag van de 
Nationale 
  monumentenstudiedag ; 1986)  
  ISBN 90-71107-05-1 
 
  Behoud jonge bouwkunst / Stichting Nationale 
Contactcommissie 
  Monumentenbescherming. - Amsterdam : NCM, 
1987. - 34 p. : ill. ; 
  30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1987)  
 
  Voorlichting en marketing in de monumentenzorg. - 
Amsterdam : 
  Stichting Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming, 1988. - 
  31 p. : ill. fot. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
  monumentenstudiedag ; 1988)  
  ISBN 90-71107-11-6 
 
  Wonen met een geschiedenis / Stichting Nationale 
Contactcommissie 
  Monumentenbescherming. - Amsterdam : NCM, 
1989. - 24 p. : ill. ; 
  30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1989)  
  Verslag van de Nationale Monumentenstudiedag, 
gehouden op 2 maart 

  1989, in het Concertgebouw "De Vereeniging" te 
Nijmegen 
 
  Verdediging van de historische kwaliteit / Nationale 
  Contactcommissie Monumentenbescherming. - 
Amsterdam : Stichting 
  Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming, 1990. - 22 p. : 
  ill. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1990)  
  Met literatuur 
  Verslag van de nationale monumentenstudiedag, 
gehouden op 28 maart 
  1990, in de Grote Kerk te Naarden. 
 
  Monumenten : sentimenten van het post-industriele 
tijdperk? : 
  verslag van de studiedag. - Amsterdam ; Brussel : 
NCM ; Koning 
  Boudewijnstichting, 1991. - 52 p. : ill. fot. krt. ; 30. - 
(Verslag 
  van de Nationale monumentenstudiedag ; 1991)  
  Verslag van de studiedag van de Stichting NCM en 
de Koning 
  Boudewijnstichting, gehouden te Antwerpen, 1991 
  Met bijlagen 
 
  Kwaliteit & vitaliteit van de oude kern :. - Amsterdam 
: Stichting 
  Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming, 1992. - 26 p. : 
  Ill. fot. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 
  1992)  
  Studiedagverslag van de Nationale 
Monumentenstudiedag gehouden in 
  de Noorder- en Oosterkerk op vrijdag 27 maart 1992 
te Hoorn 
  ISBN 90-71107-26-4 
 
  Cultuurhistorisch toerisme : kip met de gouden 
eieren of paard van 
  Troje?. - Amsterdam : NCM, 1993. - 24 p. : ill. fot. ; 
30. - 
  (Verslag van de Nationale monumentenstudiedag ; 
1993)  
  Studiedagverslag van de Nationale 
Monumentenstudiedag gehouden op 2 
  april 1993 in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer 
  ISBN 90-71107-30-2 
 
  Kiezen voor een nieuwe strategie in de 
Monumentenzorg / eindred.: 
  Victorine van Huet. - Amsterdam : NCM, 1994. - 24 
p. : ill. fot. ; 
  30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 1994)  
  Studiedagverslag van de Nationale 
Monumentenstudiedag, gehouden in 
  de Augustijnenkerk te Dordrecht, 1994 
 



  Internationale samenwerking op het gebied van 
monumentenzorg : 
  studiedagverslag van de nationale 
monumentenstudiedag 1995 / NCM. - 
  Amsterdam : Stichting NCM, 1995. - 51 p. : ill. fot. ; 
30. - 
  (Verslag van de Nationale monumentenstudiedag ; 
1995)  
  Met bijlagen 
  ISBN 90-71107-37-X 
 
  Internationale driedaagse NCM/VCM 1996 : verslag ; 
'Grootschalige 
  ontwikkelingen in historische omgeving ; 
'Herbestemming, een 
  uitdaging voor de verenigingen ; Tussen cités en 
sites : een tocht 
  langs industrieel erfgoed van het Maasland / [coörd. 
J.W. van 
  Beusekom, P. Van Schoors ; eindred. I. 
Adriaenssens]. - [Amsterdam] 
  ; [Brussel] : NCM ; VCM, 1996. - 84 p. : ill. fot. ; 30. - 
(Verslag 
  van de Nationale monumentenstudiedag ; 1996)  
  Verslag van de 22e Nationale Monumentenstudiedag 
en de 3e 
  ontmoetingsdag van de Vlaamse Contactcommissie, 
Maastricht, 
  Sint-janskerk, 22 maart 1996. 
  Met Zusammenfassung, Résumé en summary 
  ISBN 90-5130-216-9 
 
  Geen monumentenzorg zonder particulier initiatief! : 
  studiedagverslag van de NCM 1997. - Amsterdam : 
NCM, 1997. - 68 p. 
  : ill. tab. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 
  1997)  
  Met literatuur 
 
  Monumenten onderhouden! : studiedagverslag van 
de Nationale 
  Monumentenstudiedag 1998 gehouden op 
donderdag 16 april 1998 in het 
  Rembrandttheater te Arnhem. - Amsterdam : 
Stichting NCM, 1998. - 28 
  p. : ill. fot. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
  monumentenstudiedag ; 1998)  
  ISBN 90-71107-53-1 
 
  Monumentenzorg in een ruimtelijk kader : 
studiedagverslag van de 
  Nationale Monumentenstudiedag 1999 gehouden op 
vrijdag 26 maart 

  1999 in de Ste Gertrudiskerk te Utrecht. - 
Amsterdam : Stichting 
  NCM, 1999. - 44 p. : ill. fot. ; 30. - (Verslag van de 
Nationale 
  monumentenstudiedag ; 1999)  
  ISBN 90-71107-56-6 
 
  Van Cruquius tot Meerpaal : anderhalve eeuw 
architectuur en 
  stedenbouw : studiedagverslag Nationale 
Monumentenstudiedag 2000 
  gehouden op vrijdag 24 maart 2000 in het 
Concertgebouw te Haarlem. 
  - Amsterdam : Stichting NCM, 2000. - 36 p. : ill. fot. ; 
30. - 
  (Verslag van de Nationale monumentenstudiedag ; 
2000)  
  ISBN 90-71107-61-2 
 
  Verslagboek Vlaams-Nederlandse Driedaagse 
"Water" / NCM, VCM. - 
  Antwerpen : Jaspaert, 2001. - 135 p. : ill. fot. ; 30. - 
(Verslag 
  van de Nationale monumentenstudiedag ; 27(2001))  
  Verslag Nationale monumentenstudiedag NCM 2001 
en verslag 
  Vlaams-Nederlandse Driedaagse 23-25 maart 2001. 
  ISBN 90-76150-05-2 
 
  Cultureel erfgoed toegankelijk : nieuwe 
mogelijkheden van 
  (digitale) ontsluiting voor een breed publiek. - 
Amsterdam : 
  Stichting Nationaal Contact Monumenten, 2003. - 43 
p. : ill. fot. 
  krt. ; 30. - (Verslag van de Nationale 
monumentenstudiedag ; 2002)  
  Studiedagverslag Nationale Monumentenstudiedag 
2002. 
  ISBN 90-71107-69-8 
 
  Cultuurhistorie in het landelijk gebied : de boerderij 
als bindend 
  element : studiedagverslag Nationale 
Monumentenstudiedag 2003 
  gehouden op donderdag 27 maart 2003 in Boerderij 
Mereveld, Utrecht. 
  - Amsterdam : Stichting NCM, 2003. - 47 p. : ill. fot. ; 
30. - 
  (Verslag van de Nationale monumentenstudiedag ; 
2003)  
  ISBN 90-71107-70-1 

 

Stichting Open Monumentendag 
 
Bouwstijlen herkennen : een gids bij het bekijken van 
de 
  belangrijkste in ons land voorkomende bouwstijlen / 
Jan Nederlof, 

  tekst. - 2e dr. - Amsterdam : Stichting Open 
Monumentendag, 1990. - 
  40 p. : ill. tek. ; 21 
  Met woordenlijst 
  ISBN 90-71107-21-3 



Interieurstijlen : een gids bij het bekijken van de 
belangrijkste 
  in ons land voorkomende interieurstijlen / Inge 
Breedveldt Boer. - 
  Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, 1991. 
- 40 p. : ill. tek. 
  ; 21 
  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-24-8 
 
  Bouwgeschiedenis van monumenten : een 
speurtocht naar de verborgen 
  geschiedenis van onze oudste monumenten / Koos 
Steehouwer, tekst ; 
  Herman Janse, illustraties. - Amsterdam : Stichting 
Open 
  Monumentendag, 1992. - 40 p. : Ill. tek. ; 21 
  ISBN 90-71107-27-2 
 
  Industrieel erfgoed : een monumentaal portret van 
bedrijvig 
  Nederland / Marcel Overbeek ; eindred.: Albert van 
der Meer. - 
  Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, 1996. 
- 40 p. : ill. tek. 
  ; 21 
  Uitg. t.g.v. Open Monumentendag 1996. 
  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-42-6 
 
  Monumentale kerkgebouwen : architectuur en 
inrichting van 
  Nederlandse bedehuizen / Ada van Deijk. - 
Amsterdam : Stichting 
  Open Monumentendag, 1996. - 40 p. : ill. tek. ; 21 
  Uitg. t.g.v. Open Monumentendag 1996. 
  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-43-4 
  Plaatscode:    nX2.983 DEIJK 
 
  Monumentale schoolgebouwen : 
onderwijsopvattingen en hun 
  bouwkundige implicaties / Ineke Pey. - Amsterdam : 
Stichting Open 
  Monumentendag, 1997. - 40 p. : ill. tek. ; 21 
  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-45-0 
 
  Historische boerderijen : over bouwtradities en het 
gebruik van 
  verschillende typen / Thijs Pubben en Ellen van Olst. 
- Amsterdam : 
  Stichting Open Monumentendag, 1997. - 40 p. : ill. 
tek. ; 21 
  Met literatuur. 
  ISBN 90-71107-46-9 
 
  Hollandse molens : typologie van molens en vormen 
van gebruik / 
  tekst: Leo Endedijk. - 1e dr. - Amsterdam : Stichting 
Open 
  Monumentendag, 1998. - 40 p. : ill. tek. ; 21 

  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-51-5 
 
  Historische bouwmaterialen : over materialen, 
ambachten en 
  gereedschappen / tekst: Herman Janse. - 1e dr. - 
Amsterdam : 
  Stichting Open Monumentendag, 1998. - 40 p. : ill. 
tek. ; 21 
  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-52-3 
 
  Kastelen en buitenplaatsen : van verdedigingswerk 
tot buitenplaats 
  / J.M.M. Kylstra-Wielinga. - Amsterdam : Stichting 
Open 
  Monumentendag, 1999. - 40 p. : ill. tek. ; 21 
  Met literatuur en adressen 
 
  Monumentaal groen : over natuur en architectuur / 
Piet Bakker. - 
  Amsterdam ; 's-Graveland : Stichting Open 
Monumentendag ; 
  Vereniging Natuurmonumenten, 1999. - 40 p. : ill. 
tek. ; 21 
  Met literatuur 
 
  Nederland Waterstaat : monumenten aan het water / 
Toon Schmeink. - 
  Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, 2000. 
- 128 p. : ill. 
  fot. ; 22 
  Met literatuur 
  ISBN 90-71107-59-0 
 
  Huis en haard : monumenten van het wonen / Ileen 
Montijn. - 
  Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, 2001. 
- 128 p. : ill. 
  fot. ; 22 
  Uitgave ter gelegenheid van Open monumtendag 
2001 
  Met literatuur 
  ISBN 90-806181-1-X 
 
  Koopmansgeest / Herman Beliën en Monique van 
Hoogstraten. - 
  Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, 2002. 
- 128 p. : ill. 
  fot. ; 21 
  Met literatuur 
  ISBN 90-806181-2-8 
 
  Boerenbouw : monumenten van het argrarisch bedrijf 
/ Sietse van der 
  Hoek ; [red. Edith den Hartigh ...et al.]. - Amsterdam : 
Stichting 
  Open Monumentendag, 2003. - 126 p. : ill. fot. ; 22 
  Met literatuur. 
  ISBN 90-806181-3-6 
 



  Gebouwd op geloof : monumenten van religie / Ton 
H.M. van Schaik. - 
  Amsterdam : Stichting Open Monumentendag, 2005. 
- 128 p. : ill. 

  fot. ; 22 
  ISBN 90-806181-0-1

 
 
 

RDMZ/RACM-kennisdocumenten monumentenzorg 
 
De kwaliteit van riet als dakbedekking / Laura I. 
Kooistra. - ill. 
  In: RdMz info restauratie en beheer ; (1997), nr. 10, 
p. 1-6 
  Met literatuur 
 
  Hydrofoberen van gevels. - ill. 
  In: RDMZ-info : restauratie en beheer ; (1994), nr. 1, 
p. 1-4 
  Met literatuur 
 
  Herstel van voegwerk. - ill. 
  In: RDMZ-info : restauratie en beheer ; (1995), nr. 2, 
p. 1-4 
  Met literatuur 
 
  Aantasting van hout door schimmels en insecten / 
tekst: Huub van de 
  Ven. - ill. 
  In: RdMz-info restauratie en beheer ; (1995), nr. 3, p. 
1-8 
  Met literatuur 
 
  Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en 
herstel / tekst: 
  Matth van Rooden en Jos van Rooden. - ill. 
  In: RdMz-info restauratie en beheer ; (1995), nr. 4, p. 
1-8 en 
  (1996), nr. 5, p. 1-8 
  Met literatuur 
 
  Luidklokken en beiaarden : aanbevelingen en tips 
inzake 
  bescherming, onderhoud en restauratie. - ill. 
  In: RdMz-info restauratie en beheer ; (1996), nr. 6, p. 
[1-8] 
  Met literatuur 
 
  Vocht en zouten in metselwerk / Hans van 
Leeuwenstijn, Frans 
  Levelt, Matth van Rooden. - ill. 
  In: RdMz info restauratie en beheer ; (1997), nr. 8, p. 
1-8 
  Met literatuur 
 
  Het behoud van het historisch pannendak / tekst: 
Mariëtte Polman 
  en Matth van Rooden. - ill. -  (1998) 
  In: RDMZ-info Restauratie en beheer ; (1998), nr. 12 
  Met literatuur 
 
  Het keuren van natuurstenen leien / [tekst: Michiel 
van Hunen et 

  al.]. - ill. -  (1998) 
  In: Rdmz-info Restauratie en beheer ; (1998), nr.13 
  Met literatuur en adressen. 
 
  Het conserveren en repareren van historische 
houten vensters en 
  deurpartijen / [tekst: Matth van Rooden en Michiel 
van Hunen]. - 
  ill. fot. tek. -  (1999) 
  In: Rdmz info Restauratie en beheer ; (1999), nr. 14, 
p. 1-8 
  Met literatuur en adressen 
 
  Mechanische torenuurwerken, monumenten van 
techniek / [tekst: Rudi 
  van Straten en Henk Veldman]. - ill. fot. tek. -  (1999) 
  In: Rdmz info restauratie en beheer ; (1999), nr. 15 
  Met literatuur en adressen 
 
  Algen, korstmossen en mossen op monumenten / 
[tekst: André Aptroot 
  en Kok van Herk ; red. Matth van Rooden et al.]. - ill. 
fot. -  
  (1999) 
  In: RDMZ-Info restauratie en beheer ; (1999), nr. 16 
  Met literatuur 
 
  Het reinigen van gevels / [Matth van Rooden en 
Michiel van Hunen]. 
  - ill. fot. -  (1999) 
  In: RDMZ Info Restauratie en beheer ; (1999), nr. 17,  
p. 1-6 
  Met literatuur 
 
  Instandhouding en herstel van historische 
natuurstenen graftekens / 
  [Marja Hofmeijer-van Ham, Ypie Attema en  Matth 
van Rooden]. - ill. 
  fot. tek. -  (2000) 
  In: Rdmz info Restauratie en Beheer ; (2000), nr. 18 
  Met literatuur 
 
  Instandhouding van historische graftekens van ijzer, 
kunststeen en 
  hout / tekst: Marja Hofmeijer-van Ham, Matth van 
Rooden en Michiel 
  van Hunen. - ill. -  (2000) 
  In: RDMZ-info restauratie en beheer ; (2000), nr. 19, 
[p. 1-8] 
  Met literatuur. 
 
   



 
Brandbeveiliging in molens / tekst Warner B. Banga. -  
(2000) 
  In: RDMZ-info restauratie en beheer ; (2000), nr. 20, 
p. 1-8. 
  Met literatuur. 
 
  Schimmels in hout : oorzaken en oplossingen / tekst: 
Huub van de 
  Ven. - ill. fot. tab. -  (2001) 
  In: RDMZ-info Restauratie en beheer ; (2001), nr. 21, 
p. 1-11 
  Met literatuur, noten en adressen 
 
  Insecten in hout: beoordeling en bestrijding / tekst: 
Huub van de 
  Ven. - ill. fot. tab. -  (2001) 
  In: RDMZ-info Restauratie en beheer ; (2001), nr. 22, 
p. 1-11 
  Met literatuur en adressen 
 
  Herstel en onderhoud van terrazzovloeren / tekst: 
Laura M. 
  Kooistra, E.D.J. van Ee en Matth van Rooden. - ill. 
fot. tek. -  
  (2001) 
  In: Rdmz info restauratie en beheer ; (2001), nr. 23 
 
  Plaatsing van telecommunicatieapparatuur op, in en 
aan monumentale 
  gebouwen / Bram van der Linden en Taco Hermans. 
- ill. fot. -  
  (2001) 
  In: Rdmz info restauratie en beheer ; (2001), nr. 24 
  Met literatuur 
 
  Herstel en onderhoud van historische houten vloeren 
/ Taco Hermans. 
  - ill. fot. tek. -  (2001) 
  In: RdMz Info restauratie en beheer ; (2001), nr. 26 
  Met literatuur 
 
  Duurzame monumentenzorg / Michiel Haas, E.J. 
Nusselder. - ill. fot. 
  tab. -  (2001) 
  In: RdMZ info restauratie en beheer ; (2001), nr. 27 
 
  Natuursteen in Nederland / C.W. DUBELAAR. - ill. 
fot. -  (2002) 
  In: Rdmz info restauratie en beheer ; (2002), nr. 28 
  Met literatuur en losse bijlage 
 
  Verwering van natuursteen in het exterieur / H.J. 
Tolboom. - ill. 
  fot. -  (2002) 
  In: Rdmz info restauratie en beheer ; (2002), nr. 29 
  Met literatuur 
 
  Aantasting van gebrandschilderd glas en glas-in-lood 
/ M. Polman, 
  B.A.H.G. Jütte en R. Crevecoeur. - ill. fot. -  (2002) 
  In: RDMZ info restauratie en beheer ; (2002), nr. 31 

  Met literatuur 
 
  Bladlood op monumenten / Taco Hermans, Michiel 
van Hunen. - ill. 
  fot. -  (2003) 
  In: RDMZ info restauratie en beheer ; (2003), nr. 34 
  Met literatuur 
 
  Bladzink op monumenten. - ill. -  (2003) 
  In: RdMz info restauratie en beheer ; (2003), nr. 35, 
p. 1-8. 
  Met literatuur 
 
  Bladkoper op monumenten / Taco Hermans, Michiel 
van Hunen. - ill. 
  fot. -  (2003) 
  In: RDMZ info restauratie en beheer ; (2003), nr. 33 
  Met literatuur 
 
  Sustainable conservation of historic buildings / 
Michiel Haas, E.J. 
  Nusselder. - ill. fot. tab. -  (2001) 
  Engelstalige versie van 'Duurzame 
monumentenzorg', RdMZ info 
  restauratie en beheer ; (2001), nr. 27 
 
  Het gebruik van kalkmortel / M. van Hunen. - ill. fot. -  
(2003) 
  In: RDMZ info restauratie en beheer ; (2003), nr. 37 
  Met literatuur. 
 
  Historische orgels in Nederland / W. Diepenhorst. - 
ill. fot. -  
  (2004) 
  In: RDMZ info restauratie en beheer ; (2004), nr. 38 
  Met adressen. 
 
  Instandhouding van historische houten vensters / 
tekst Marijke van 
  Riel ; red. Frans van der Helm [et al.] ; gastred. Dirk 
Jan de 
  Vries. - ill. fot. tab. -  (1996) 
  In: RDMZ info restauratie en beheer ; (1996), nr. 7 
(herdruk 1999) 
 
  Onderhoud van rieten daken / tekst Jochem de 
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  Kluwer, 2001. - 588 p. ; 19. - (Schuurman & Jordens 
; 52)  
  Met literatuur, bijlage en register. 
  ISBN 90-14-07328-3 
 
  Kunstreisboek voor Nederland / Peter Don, 
NELLEKE REIJS. - 8e geheel herz. en en verm. dr. - 
Weesp : Van Kampen, 1985-1987. - ills., plgrn., 
  krtn ; 21 
  Zeeland / samengest. door Peter Don. 1985. 184 blz.  
  Zuid-Holland / samengest. door Peter Don. 1985. 
440 blz.  
  Drenthe / samengest. door Nelleke Reijs. 1986. 136 
blz.  
  Noord-Holland / samengest. door Peter Don. 1987. 
483 blz. 
 
  Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938 / H. 
Romers. - Zutphen 
  : Walburg Pers, 2000. - 336 p. : ill. fot.tek. plgrn. ; 21 
  Met bronnen en register. 
 
  Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998 / C. 
Douma. - Zutphen : 
  Walburg Pers, 1998. - 352 p. : ill. fot. ; 22 

  Met literatuur, verklarende woordenlijst en 
architectenlijst 
  ISBN 90-5730-009-5 
 
  Bruggen in Nederland 1800-1940 / H.M.C.M. van 
Maarschalkerwaart, J. 
  Oosterhoff, G.J. Arends, A.A. van der Vlist, G.J. 
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  G. Nieuwmeijer. - Delft [etc.] : Delftse Universitaire 
Pers [etc.], 
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De Kleur van 
  Dordrecht, 2002. - 143 ; 30 ca. : ill. tek. fot. ; 31 
  Met literatuur en bijlagen 
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  Met routekaart 
  ISBN 90-71999-05-X 
 
  Rotterdam : kleurroute sociale woningbouw / 
Stichting Kleur Buiten. 
  - [s.l.] : Stichting Kleur Buiten, 1990. - 36 p. : ill. ; 21 
  Met routekaart  ISBN 90-71999-06-8 

 
  Almere-Stad : een stadsplanning in kleur / Stichting 
Kleur Buiten. 
  - [s.l.] : Stichting Kleur Buiten, 1987. - 24 p. : ill. ; 21 
  ISBN 90-71999-01-7 
 
  Amsterdam : oud en nieuw kleurroute / Stichting 
Kleur Buiten. - 
  [s.l.] : Stichting Kleur Buiten, 1988. - 28 p. : ill. ; 21 
  Met routekaart 
  ISBN 90-71999-04-1 
 
  Kleurroute Heerlen, Maastricht / [samenstelling tekst: 
Charles 
  Genders]. - Hendrik Ido Ambacht : Stichting Kleur 
Buiten, 1993. - 
  32 p. : ill. fot. ; 20. - (Kleurroute ; 7)  
  ISBN 90-71-999-09- 
 
  Groningen : kleurroute / [samenst.: Janneke Dorma]. 
- Dordrecht : 
  Stichting Kleur Buiten, 1993. - 32 p. : ill. fot. ; 20 
  Met plattegrond en stellingen 
  ISBN 90-71999-106 
 
  Kleurroute Dordrecht : 55 Dordtse kleuren / [Paul 
Groenendijk]. - 
  Haarlem : Stichting Kleur Buiten, 2005. - 72 p. : ill. 
fot. ; 20 
  ISBN 90-71999-14-9 

 
 


