Bijeenkomst ontwerp-BRL Onderhoud & Restauratie
Woensdag 20 november van 13.00 – 15.30 uur
De stichting ERM streeft naar duidelijke en certificeerbare werkafspraken voor de restauratiesector.
Belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van de Beoordelingsrichtlijn Onderhoud & Restauratie
voor gespecialiseerde aannemers. De nieuwe BRL bevat afspraken op managementniveau en zal de
huidige BRL Instandhoudingstechnologie vervangen. Bij de nieuwe BRL horen straks meerdere
Uitvoeringsrichtlijnen die de werkafspraken voor de uitvoerenden omvatten.
Doel is een optimale afstemming op het werk van de gespecialiseerde aannemers. Tweede doel is het
creëren van een structuur die samenhangend en overzichtelijk is. Dat leidt er toe dat de toegevoegde
waarde van normering en certificering makkelijker wordt begrepen door opdrachtgevers,
subsidiegevers en toetsende overheden.
Uiteraard zijn we erg benieuwd of deze opzet aansluit bij de behoeften van de gespecialiseerde
aannemers. Daarom lichten we tijdens de bijeenkomst op 20 november de inhoud toe en is er volop
ruimte voor vragen en discussie. Na de bijeenkomst willen we de definitieve versie vaststellen.
Aanmelden via secretariaat@stichtingERM.nl

Programma
12.30 uur

Zaal open

13.00 uur

Op weg naar duidelijke afspraken – Harry van Waveren (ERM)

13.10 uur

Hoofdlijnen ontwerp-BRL Onderhoud en Restauratie – Walter de Koning (ERM)

13.45 uur

Restauratie-ethiek: doel en uitwerking – Michiel van Hunen (RCE)

14.30 uur

Een nieuwe Uitvoeringsrichtlijn voor timmerwerk – Klaas Boeder (adviseur)

15.15 uur

Conclusies en afsluiting – Harry van Waveren

15.30 uur

sluiting
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Locatie en bereikbaarheid
Meet & Discover! (locatie Binnenstad), Stadsring 2, 3811 HR Amersfoort
Bereikbaarheid met de auto
Vanaf de A1
Neem afslag Amersfoort Noord en volg rijrichting Centrum via industrieterrein De Hoef. Aan het einde
van de Outputweg slaat u rechts af de Hogeweg op. Zie verder beschrijving vanaf de A28.
Vanaf de A28
Neem afslag Amersfoort en volg de borden Centrum. U rijdt nu op de Hogeweg. Volg deze weg tot
deze overgaat in de Stadsring (aan de linkerkant ziet u een Shell tankstation). U volgt de Stadsring tot
u rechts op een groot kruispunt het stadhuis van Amersfoort ziet. Voor het stadhuis slaat u rechts af
de Molenstraat in. Ga de eerste weg links voor de ingang van de parkeergarage Stadhuisplein.
Bereikbaarheid met het openbaar Vervoer
Vanaf NS-station:
Verlaat het station via de hoofdingang en sla linksaf de Stationsstraat op. Loop de hele Stationsstraat
uit. Steek bij de verkeerslichten over en steek daarna gelijk bij de verkeerslichten naar rechts over.
Meet & Discover is te vinden in het eerste gebouw aan de linkerkant.
Routebeschrijving vanaf de parkeergarage Stadhuisplein naar Meet & Discover, Stadsring 2: Loop
naar de Molenstraat en sla rechtsaf. Steek bij de verkeerslichten naar links over. Meet & Discover is te
vinden in het eerste gebouw aan de linkerkant.
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TOELICHTING
De Beoordelingsrichtlijn Onderhoud & Restauratie is gericht op de werkzaamheden van
gespecialiseerde aannemers in de restauratie. De BRL bevat afspraken op managementniveau en zal
de huidige BRL Instandhoudingstechnologie en de BRL voor Voegers vervangen.
Bij de BRL Onderhoud & Restauratie horen straks meerdere Uitvoeringsrichtlijnen. Deze
Uitvoeringsrichtlijnen omvatten de werkafspraken voor de uitvoerenden en productspecificatie,
tekeningen (referentiedetails) en dergelijke. De URL-en worden eind 2014 verwerkt in Stabu-3.
Doel is een optimale afstemming op het werk van de gespecialiseerde aannemers. Tweede doel is het
creëren van een structuur die samenhangend en overzichtelijk is. Dat leidt er toe dat de toegevoegde
waarde van normering en certificering makkelijker wordt begrepen door opdrachtgevers,
subsidiegevers en toetsende overheden.
BRL Onderhoud & Restauratie
…..

URL
Voegwerk

URL
Glaswerk

URL
Steenhouwwerk

URL
Timmerwerk

Ontwerp-BRL Onderhoud & Restauratie
Kernpunten van de ontwerp-BRL Onderhoud & Restauratie:






Regeling van bedrijfsmatige aspecten en certificering, te specificeren per URL
Nieuwe regeling voor restauratie-ethiek (zie par 6.1.1), te specificeren per URL
Geschikt voor meerdere URL-en (steenhouwwerk, timmerwerk, glaswerk, voegwerk…..),
zodat we kunnen volstaan met één BRL voor gespecialiseerde aannemers
Eenduidige begrippen; afstemming van de tekst op de documenten voor hoofdaannemers (BR
LERB) en adviseurs (BRL EMA)
Overzichtelijker opzet; het aparte Wijzigingsblad is nu verwerkt in de tekst van de BRL

U vindt de ontwerp-BRL op http://www.stichtingerm.nl/doc/ontwerpBRL%20onderhoud%20en%20restauratie%20van%20monumenten.pdf
Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Timmerwerk
De eerste Uitvoeringsrichtlijn bij de ontwerp-BRL is gereed: de ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn
Timmerwerk. Gewerkt wordt aan de ontwerp-URL voor Glaswerk. Kernpunten van de ontwerp-URL
Timmerwerk zijn:






Aansluiten bij de nieuwe BRL Onderhoud en Restauratie
Uitwerking restauratie-ethiek voor timmerwerk
Aansluiting bij de STABU-systematiek
Uitwerking uitvoeringsaspecten, inclusief referentie-details
Uitbreiding van de reikwijdte (ook trappen, balustrades en afbouw)

U vindt de ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn op: http://www.stichtingerm.nl/doc/ontwerpBRL%20restauratie%20timmerwerk.pdf
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