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WEBINAR

DIGITALISERING IN DE MONUMENTENZORG,
WAT BETEKENT DAT VOOR U?
29 juni 2021, 13.00 – 15.00 uur

PROGRAMMA
13.00

Monumentenzorg in beweging; een
overzicht

Walter de Koning en Ron Spaan
(Stichting ERM)

13.10

Erfgoedmonitoring: schouwen levert de
gegevens voor rood, groen en blauw

Jan-Hylke de Jong (Fenicks)

13.25

Deep learning in de monumentenzorg:
betrouwbare en duidelijke
scheurdetectie

Jeroen Kruithof (AssetHub)

13.40

Historisch timmeren: het is niet meer
wat het was

Rolf van de Plas (J. van de Plas
Timmerwerken)

13.55

Pauze

14.00

Digitale engineering en productie in de
praktijk

Boudewijn de Bont
(Aannemingsbedrijf Nico de Bont)

14.20

Onderwijs: inspelen op marktbehoeften
en interesses

Jeroen Pelser (PelserHartman /
Avans Hogeschool)

14.40

De monumentenzorger van de
toekomst (discussie / panel)

Alle inleiders

15.00

Einde
Digitale nazit voor belangstellenden

Stel uw vraag en discussieer mee !

De digitalisering binnen het cultureel erfgoed is volop in ontwikkeling en beweegt zich op een
groot aantal terreinen. Gemeenten werken met databases voor monumentenregisters,
digitaliseren bouwhistorische- en cultuurhistorische waardenkaarten, bouwtekeningen etc.
Monumentenwachten en provincies ontwikkelen digitale schouwmodellen. Drones brengen de
klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor het (groen) cultureel erfgoed in beeld. Het
detecteren en meten van scheuren in metselwerk is de kinderschoenen ontgroeid; dit biedt
kansen voor monument-eigenaren en overheden om de effecten van bijvoorbeeld
funderingsproblemen en bodemdaling zeer betrouwbaar en over langere perioden in beeld te
brengen.

Digitalisering draagt daarnaast bij aan kennisoverdracht en innovatie. Aan het bereiken van
meer doelgroepen van onze kennis van onze geschiedenis. Ook zorgt het digitaliseren (en
structureren) van informatie ervoor dat complexe vragen aan data gesteld kunnen worden.
En dan is er de robotisering, ook een vorm van digitalisering. Wat doen de scanners en de
robots in de monumentenzorg? Het bewerken van natuursteen, het zetten van metalen goten,
het maken van een houten wrongstuk: de zwaarste, moeilijkste en meest arbeidsintensieve
delen van de ‘productie’ in de monumentenzorg worden meer en meer met behulp van CNC
(Computer Numerical Control) en andere technieken verzorgd. Gaan robots het ambachtsvak
vervangen? Kunnen zij het maatwerk leveren dat voor het restaureren zo essentieel is? Tot
hoevér kan de digitalisering zijn intrede doen? En waarom móet digitalisering? Met niet in de
laatste plaats de vraag: maakt digitalisering de monumentenzorg weer meer sexy voor
jongeren?
In een wervelend defilé vertellen betrokkenen over de toepassingen en gevolgen van de
digitalisering in de monumentenzorg.
Met aansluitend discussie over de effecten op restauratiekwaliteit, vakmanschap,
wervingskracht naar nieuwe medewerkers en marktkansen.

