Zo’n dertig gespecialiseerde aannemersbedrijven uit Noord-Nederland staken in 2009
de koppen bij elkaar om de kwaliteit van het
restauratiebedrijf een extra impuls te geven.
Samen richtten ze de Vereniging Restauratie
Noord op.
Een bedrijf dat lid van de vereniging is,
staat voor kwaliteit…
De Vereniging Restauratie Noord geeft
klanten de zekerheid dat de zorg voor hun
monumenten bij onze leden in goede handen
is. Op deze manier bouwen de noordelijke
restauratiebedrijven aan de toekomst van het
cultureel erfgoed.
De leden van Restauratie Noord hebben
afgesproken samen leerlingen op te leiden
tot restauratievakman…
De komende jaren gaan veel vakmensen met
pensioen. De noordelijke restauratiebedrijven
geven jonge bouwvakkers de kans om van
oudere collega’s het vak te leren. Ook op deze
manier levert de Vereniging Restauratie Noord
een bijdrage aan de toekomst van het
restauratievak en daarmee aan de toekomst
van ons cultureel erfgoed.
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Brugwachterswoning, Eexterveenschekanaal
Burcht te Wedde, Wedde
Sint Clementskerk, Nes (Ameland)
Boerderij Egberts Lent, Nieuw-Annerveen
Fryske Akademy, Leeuwarden
Boerderij Hagenend, Anderen
Grote Kerk, Drachten
Hervormde Kerk, Klein Wetsinge
Hervormde Kerk, Wier
Boerderij Kamps, Balloo
Kasteelboerderij, Nieuw Beerta
Kerk en klokkenstoel, Ypecolsga
De Klencke, Oosterhesselen
Koepelkerk, Smilde
Lindensteijn, Beetsterzwaag
Maallust, Veenhuizen
Klein Soestdijk, Veenhuizen
Molen Windlust, Burum
Pastorie, Eastermar
Pompstation WMD, Assen
Raadhuis, Harlingen
Stichting Welgelegen, Akkrum
Strokartonfabriek De Toekomst, Scheemda
Voormalig stationsgebouw, Zuidbroek
Voormalige Mastmakerij, Lemmer
De Vijversburg, Tytsjerk
Watertoren, Groningen
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De afgelopen jaren hebben de leden van de Vereniging
Restauratie Noord belangrijke restauratieprojecten in Noorden Oost-Nederland gerealiseerd.
Bij al deze projecten waren opleidingsplaatsen voor jongeren
om het vak in de praktijk te leren.
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De Vereniging Restauratie Noord staat voor kwaliteit.
De aangesloten bedrijven zijn vele jaren actief in het
restauratievak. De meeste zijn familiebedrijven die hun
vakmanschap van generatie op generatie hebben
doorgegeven.
In 2009 werd de vereniging opgericht door bedrijven
uit Groningen, Friesland en Drenthe. Inmiddels hebben
zich ook bedrijven uit Overijssel bij Restauratie Noord
aangesloten. De actuele ledenlijst van de vereniging
vindt u op de website.

Kwaliteit restauraties verbeteren met
register gecertificeerde bedrijven
Meteen al bij de oprichting hebben de leden van de
Vereniging Restauratie Noord met elkaar afgesproken dat
ze een systeem voor kwaliteitsborging willen ontwikkelen.
Op deze manier wil de vereniging een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van restauraties. Zo kwam het dat
Restauratie Noord in 2014 samen met een aantal
monumentenorganisaties aan de wieg stond van Stichting
Certificering Restauratie.

Restauratie Noord is voor haar leden dé plek om
ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te leren. Via
leerlingplaatsen biedt ze jonge mensen de kans om het
vak in de praktijk te leren. Ook coördineert de
vereniging een specialistisch cursusaanbod voor de
werknemers van de aangesloten bedrijven.

Het restauratievak is zijn vakmensen aan het verliezen.
Kennis en ervaring van oudere timmerlui en metselaars
dreigen verloren te gaan. De leden van de Vereniging
Restauratie Noord pakken dat probleem samen aan door
jonge mensen de kans te geven het vak te leren.
Na hun basisopleiding krijgen jongeren een baan en een
opleidingsplaats bij een restauratiebedrijf. Ze werken er
vier dagen per week en gaan één dag naar school. Op
deze zogeheten BBL-3 opleidingen kunnen jongeren een
diploma halen als Allround Timmerman Restauratie of
Allround Metselaar Herstel en Restauratie.

Aan de hand van objectieve criteria stelt Stichting
Certificering Restauratie restauratiebedrijven in de
gelegenheid om hun vakmanschap aan te tonen. Deze
bedrijven komen in het Register Kennis + Kunde. Iedereen
kan in het register de bedrijven vinden die bewezen
hebben kwaliteit te leveren.

Restauratie Noord werkt nauw samen met de stichting
Restauratie Opleidingsprojecten Noord-Nederland die de
opleidingsplaatsen op de projecten organiseert. Ondanks
de crisis in de bouw van de afgelopen jaren hebben enkele tientallen jongeren in Noord-Nederland hun diploma’s
restauratie-timmerman en restauratiemetselaar gehaald.

Zie voor meer informatie over Stichting
Certificering Restauratie www.screstauratie.nl.
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Jonge mensen leren het
restauratievak in de praktijk
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