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Wist u dat...
Wist u dat ieder huis of gebouw 
ouder dan 50 jaar een monument 
is? Bent u eigenaar of initia-
tiefnemer en heeft u gedegen 
advies over uw monument nodig? 
Wilt u vooraf een helder inzicht 
verkrijgen over de technische en 
financiële haalbaarheid van uw 
plan?

Ekker Bouw & Monumentenad-
vies heeft ruime ervaring in de 
complexe wereld van monumen-
ten. Op zowel cultuurhistorisch, 
financieel als technisch vlak 
adviseert en begeleidt Eelco 
Ekker. Daarbij is niet alleen elk 

detail, maar juist ook het geheel 
van groot belang. Het resultaat 
is een deskundige begeleiding 
van begin tot eind, van plan-
ontwikkeling tot oplevering.

Dankzij Ekker Bouw & Monumen-
tenadvies krijgt u grondig advies 
hoe u een restauratie, subsidie- 
of vergunningstraject het beste 
kunt doorlopen. Soepele proce-
dures en besparing van kosten 
zijn het resultaat. Dit geldt voor 
alle aspecten: van aanvraag 
voor instandhoudingsubsidie 
tot indienen van een plan voor 
restauratie of herbestemming.
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Expertise
Ieder historisch gebouw ouder dan 
50 jaar is een monument. Vaak 
gaat het om panden met een heel 
eigen karakter. Zij bepalen de om-
geving van een stad, landschap 
of dorp. Monumenten en cultuur-
historie zijn dan ook onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Behoud en 
instandhouding is noodzakelijk en 
een goed advies cruciaal.

Ekker Bouw & Monumentenadvies 
richt zich op instandhouding en 
het terugbrengen van de kwaliteit 
in monumentale en historische 
gebouwen. Daarbij maakt het niet 
uit of een gebouw geregistreerd 
staat als Rijks-, Provinciaal of 
gemeentelijk monument of een 
beschermde status heeft zoals 
een stads- of dorpsgezicht.

Het kan gaan om:
•  Het opstellen van restauratie en 

onderhoudsplannen;
•  Begrotingen en planningen die 

voldoen aan de richtlijnen voor 
Duurzame Monumentenzorg;

•  Advies bij de begeleiding van 
subsidie/vergunningstrajecten;

•  Begeleiding bij de uitvoering 
van de (jaarlijks terugkerende) 
restauratiewerkzaamheden.

•  Begeleiding bij aankoop en 
beheer

 
Zo nodig werkt Ekker Bouw & 
Monumentenadvies samen met 
uitgebreid netwerk van des-
kundige restauratiespecialisten 
zoals kunsthistorici, landschaps-
adviseurs, constructeurs en 
kleurendeskundigen van interieur 
en exterieur.
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Diensten
Duurzaam restaureren en in stand houden van historische gebouwen 
zijn belangrijke doelen voor Ekker Bouw & Monumentenadvies. 
De monumentenwereld kent zeer uiteenlopende facetten. Dankzij 
specialisatie, kennis en ervaring kan Ekker Bouw & Monumentenadvies 
u daarin vanaf planontwikkeling tot oplevering uitgebreid en deskundig 
adviseren.
 

‘Bij het verbouwen van een monument moet je zoveel regelen! Als je het 
dan even niet meer ziet zitten heb je iemand nodig die dan zegt “komt 
goed”, maar ook weet hoe de wegen zijn om het goed te laten komen.’ 
Fam. Gijzel, Ommen Restauratie Erve ‘Het Achterbroek’, landgoed Eerde.
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“Van silo naar molen”.
Molen Fakkert uit 1862 is gelegen 
in het hart van Hoonhorst. Een 
buurtschap binnen de gemeente 
Dalfsen met een rijke agrarische 
geschiedenis. Door deze 
restauratie krijgt Hoonhorst haar 
molen en haar dorpsgezicht weer 
terug.

De toekomst van molen Fakkert 
is jarenlang erg onzeker geweest. 
Tot omstreeks 1930 was het 
molenbedrijf financieel rendabel. 
Echter in de periode daarna, mede 
door de mechanisatie, ging het 
bergafwaarts en werd de romp in 
1966 herbestemt als opslagsilo.  
Met als gevolg dat de gehele 
molenperiode werd uitgewist. Het 

voorgenomen restauratieplan uit 
1963 liep stuk door gebrek aan 
financiële middelen. Bij deze 
onttakeling verdween de kap 
met gevlucht en het complete 
binnenwerk. Het riet van de 
bovenbouw werd vervangen door 
bitumensingels.  

De inwoners en de gemeente 
wilden van het mengvoerbedrijf 
af. De gemeente kocht de fabriek 
uit, met een sloopconditie. Enkele 
inwoners van Hoonhorst waren 
van mening dat voor Molen 
Fakkert een andere toekomst 
mogelijk moest zijn, namelijk; 
het herstel van de situatie anno 
1930. Om sloop te voorkomen 
vroegen een aantal organisaties 

Molen Fakkert te Hoonhorst
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een verzoek, tot plaatsing 
op de Rijksmonumentenlijst 
aan. Dit verzoek is in 2003 
door de Rijksdienst van de 
Monumentenzorg gehonoreerd.
De bescherming betreft niet alleen 
de molenromp als “ incomplete 
molen”, maar ook het molenhuis, 
zodat het complex in zijn geheel 
tot het rijksmonument behoort. 

Eelco Ekker: “Met name het 
complex is zeer uniek in 
Nederland. Het sociale hart 
van een buurtschap met 
als centrum de molen, het 
woonhuis en het dorpscafé is 
bijna overal verdwenen”.

De geschiedenis herhaalt zich
In de periode 2005 tot 2009 hebben 
zowel de gemeente Dalfsen als de 

vrijwilligers van Stichting Molen 
Fakkert, diverse acties ondernomen 
om financiële middelen te vinden 
voor de benodigde restauratie. Door 
ingrijpende veranderingen in het 
monumenten bestel wat gericht 
is op instandhouding in plaats 
van restauratie, waren er geen 
rijksgelden beschikbaar.  Mede 
door de crisis, stelde de Provincie 
Overijssel middelen beschikbaar 
om vakmanschap te stimuleren.  
Zodoende kwam er in september 
2009 een subsidie beschikking 
bij de gemeente Dalfsen, zodat 
het restauratieplan opgesteld kon 
worden. In 2009 schakelde de 
gemeente Dalfsen, Ekker Bouw- & 
Monumentenadvies uit Zwolle 
in om een restauratieplan te 
schrijven.
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Restauratievisie & Planvorming
Bij monumenten is het van 
groot belang dat de complete 
ontwikkelingsgeschiedenis 
na restauratie te beleven is. 
Elke gebruiksperiode in de 
geschiedenis verdient aandacht. 
De visie van het restauratieplan 
was in hoofdlijnen “het 
terugbrengen van het 
molenbedrijf” en “het behoud van 
het mechanische maalbedrijf” en 
“het bevorderen kennisoverdracht 
van de techniek en de 
geschiedenis”. 

Met name periode van het 
maalbedrijf werd in eerste 
instantie niet als waardevol 
beschouwd. In Overijssel is 
massale sloop van silo’s aan 
de orde van de dag en door het 

uitwissen van deze periode, wordt 
een silo-inrichting met de dag 
zeldzamer.

Eelco Ekker: “ Het doorgronden 
van een gebouw en vinden 
van de essentie, is de basis 
voor het vormen van een 
restauratievisie”.

De visie is als volgt vertaald in 
het restauratieplan. Het exterieur 
is teruggebracht naar de periode 
1930. Hierdoor sluit de molen aan 
bij het molencomplex en vormt dit 
ensemble weer het sociale hart 
van Hoonhorst. 

In het interieur is de complete 
ontwikkelingsgeschiedenis 
weergegeven. Het molenbedrijf is 
vanaf de 2e zolder tot aan kap te 

beleven, terwijl het maalbedrijf 
zichtbaar is op de begane 
grond en de 1e zolder. Voor de 
overdracht van de geschiedenis 
wordt er een permanente expositie 
getoond op de 1e zolder. Het 
molenterrein en de omgeving 
wordt zodanig ingericht dat er 
een publieksvriendelijk omgeving 
ontstaat. De fietser of wandelaar 
kan neerstrijken op een van de 
vele picknicktafels of de molen 
bezichtigen en de techniek 
beleven. De gebruiker Stichting 
Molen Fakkert zal de molen gaan 
exploiteren. 

Complexiteit en integrale 
benadering
Na het tot stand komen van 
de visie zijn de technische en 
restauratieve problemen een 

voor een opgelost. De complete 
reconstructie van het molenbedrijf, 
met als haar specifieke 
kenmerken zoals bijvoorbeeld 
overbrengverhouding zijn tot in het 
detail uitgezocht en omschreven in 
het restauratiebestek. 

Maanlandschap
Daarbij waren er ook diverse 
restauratieve problemen.  Door 
het vallend graan waren de 
vloerbalken op sommige plaatsen 
volledig weggesleten. Hierdoor 
ontstond er een prachtig 
maanlandschap, echter de 
constructieve stijfheid van het 
gebouw was volledig verdwenen. 
Omdat het vervangen van balken 
eenvoudiger is dan ze te behouden 
was dit een enorm dilemma.  
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Eelco Ekker: Door inzet 
van creatieve oplossingen, 
technische kennis en 
restauratie ervaring was het 
mogelijk om de karakteristieke 
ingesleten balken te behouden. 

Kelders en fundatie
De molenromp kreeg in de silo- 
periode een kelder. Om deze 
voorzieningen aan te brengen is 
beganegrond volledig ontgraven. 
Hierdoor werd fundering ernstig 
verzwakt. Bij het opstellen van 
het restauratieplan kwamen we 
met berekeningen erachter, dat 
de huidige fundering de molen-
belastingen niet verwerken kon. 

Door constructief onderzoek 
zoals sonderingen is er een 
funderingsherstelmethode 

ontwikkeld op basis van grond-
verbetering. Door middel van 
injecties is het zandpakket 
eronder gestabiliseerd en 
daarmee de draagkracht van de 
fundering versterkt.

Bouwhistorisch onderzoek
Elke molen heeft een 
eigen karakteristieke 
overbrengingsverhouding;  
bijvoorbeeld 1:6,3. Dat wil 
zeggen; dat als het gevlucht een 
keer ronddraait dan maken de 
maalstenen 6,3 omwentelingen. 
Door ‘slijtsporen’ in de balklagen 
konden we herleiden waar de 
maalstenen stonden, hoe groot 
deze waren en waar ze voor 
diende. Deze gegevens zijn in 
het bouwhistorisch onderzoek 
geanalyseerd en als basis 
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gebruikt voor het ontwerp van het 
nieuwe gaande werk.

Kleuronderzoek
De kleuren op molens zijn 
vaak streek gebonden. Omdat 
molens industriële machines 
zijn werd enkel ter voorkoming 
van houtrot, de buitenzijde in 
de verf gehouden. Van franje en 
overbodige luxe was dus geen 
sprake. 

Alleen de baard kreeg extra 
aandacht. De baard bevindt zich 
onder kap en de naam van de 
molen en het jaartal staat erop 
vermeld. Net als bij een oud 
zeilschip waar het boegbeeld 
de handtekening is van de 
botenbouwer, is baard dat voor 
een molen. 

Omdat uit historisch onderzoek 
geen gegevens bekend waren 
omtrent de uitvoering van de 
baard, heeft Ekker Bouw- & 
Monumentenadvies voor molen 
Fakkert een nieuwe baard 
ontworpen, welke past bij de 
periode 1862. 

Historische kleur is geen RAL  
Op veel monumenten zijn in de 
afgelopen jaren de originele 
kleuren volledig verdwenen. 
Veelal komt dit doordat kleuren 
als standaard word afgestemd 
op RAL kleuren. Een Oker werd 
daardoor creme-wit. Bij molen 
Fakkert heeft  Ekker Bouw- & 
Monumentenadvies alle originele 
molenkleuren die behoren bij 
molens in Overijssel uitgezocht en 
weer toegepast. 
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Restaureren is samenwerken
Erve Het Eerderbroek uit 1878 
is gelegen op een uniek plekje 
aan de rand van het landgoed 
Eerde. Over een onverharde weg 
met diepe kuilen gaat het heftig 
hobbelend en zigzaggend naar 
een open plek in het bos. 

De familie Gijzel heeft deze 
boerderij in 2003 gekocht van 
Natuurmonumenten. Met daarbij 
de nodige voorwaarden. Van groot 
belang was dat bij restauratie de 
onderdelen zoveel mogelijk in tact 
gelaten werden. Daarnaast moest 
de omgeving en het erfensemble bij 
de restauratie betrokken worden.

In 2008 zijn de eerste contacten 
gelegd met Ekker Bouw- & 
Monumentenadvies te Zwolle, 
om de visie voor de restauratie 
te vormen. In een later stadium 
is deze visie, na goedkeuring 
van o.a. Natuurmonumenten, 
gemeente Ommen, Het Oversticht 
en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, verwerkt in het 
restauratieplan. 

Het hele traject van 
ontwerp, directievoering tot 
oplevering is Ekker Bouw- & 
Monumentenadvies ingeschakeld. 
Het plan is grotendeels samen 
met de familie Gijzel gemaakt. 

Boerderij Eerderbroek,  landgoed Eerde 
te Ommen
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Meer aan de keukentafel dan aan 
de tekentafel. 

Saskia Gijzel: “ Een 
monumentendeskundige is 
geen overbodige luxe.  Naar 
de instanties toe is het 
belangrijk dat je goed weet wat 
je wilt en dat ook goed kunt 
beargumenteren”.

De gebouwen op het erf vormen 
samen een rijksmonument. 
Naast een bouw- en 
sloopvergunning moest er ook 
een monumentenvergunning 
komen. De restauratiekosten zijn 
vaak fiscaal aftrekbaar of gedekt 
door subsidie. Via het Nationaal 
Restauratiefonds is er een 
laagrentende lening afgesloten.

In augustus 2010 is de restauratie 
van start gegaan. Het gezin 
verhuisde naar een ander 
onderkomen. Uiteindelijk beleef er 
van de boerderij maar weinig over 
dan een deel  van de muren en de 
gebinten. De dakconstructie moest 
compleet restaureert worden en 
op basis van die expertise hebben 
we ook de aannemer geselecteerd. 
Op traditionele wijze, aan de 
draad, zijn de sporen één voor één 
aangezaagd. 

Saskia Gijzel: “Er kwam geen 
laser aan te pas en dat zie je!”.

Op de oude gebinten rust 
het nieuwe dakgeraamte. In 
het interieur zie je goed hoe 
de historische constructie is 
opgebouwd, met pen- en gat 
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verbindingen. De originele eiken 
gebinten zijn behouden.

Het voorhuis heeft een schouw 
met oude delftsblauwe tegels. 
De zware vloerbalken sieren het 
plafond. Het hele voorhuis met 
haar karakteristieke driedeling 
wordt geheel in de periode 
1878 gerestaureerd. Alles is op 
elkaar afgestemd; van lijstwerk, 
materialen tot aan kleurstelling.  

De uitdaging bij monumenten is 
om het gebouw zo energiezuinig 
mogelijk te maken, zodat het 
comfort vergelijkbaar is met de 
hedendaagse norm. Zo komt 
er een speciale leemkachel 
in de woonkamer die ook de 
vloerverwarming ondersteund. 
Het dak, de ramen en de muren 

zijn goed, maar terughoudend 
geïsoleerd. 

Eelco Ekker: “ Ik heb pas eer 
van mijn werk als je er zo min 
mogelijk van ziet. Dus dat 
de monumentale waarden 
behouden blijven, maar wel het 
comfort heeft van deze tijd”.
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1999-2003 HTS bouwkunde
restauratietechniek

2003- 2004 Stichting Twickel in Delden.
Asistent beheerder bouwafdeling Twickel
PROJECTEN 
• Restauratie voorgevel Huis Twickel
• Restauratie Noordmolen
• Restauratie ophaalbrug en kademuren
• Beheer historische boerderijen
• Renovatie Hotel de Zwaan Delden
•  Kap restauratie In den Drost van Twente
•  Restauratieplannen kleine monumenten 

op het landgoed  

2004-2007 Het Oversticht in Zwolle.
Provinciaal Monumentendeskundige.
PROJECTEN 
•  Beoordelen en adviseren van restauratie 

en subsidietrajecten
•  Begeleiden rieten daken restauraties
•  Landschappelijke en cultuurhistorische 

inventarisaties voor de Gemeente 
Enschede

•  Monumentenadviseur voor gemeente 
Hardenberg en Hof van Twente

•  Project Zwieseborg, Hardenberg 
(zorgboerderij)

Publicaties:
•  Watermolen in Twente, Uitgever: 

Broekhuis
•  Inventarisatie boerderijen in Overijssel, 

Uitgever: Het Oversticht
•  Traditie en vernieuwing, Inspiratieboek 

voor de transformatie van erven en 
boerderijen in Overijssel, Uitgever: Het 
Oversticht/ Provincie Overijssel

2003 - 2005 vastgoedmanagement SVM/ 
NVM, Makelaar & Taxateur, RMT

2004-2007 Stichting, 
De Overijsselse Molens
Molendeskundige, technisch adviseur
PROJECTEN 
•  Dagelijks molenadvies;
•  Restauratieadvies Bolwerksmolen 

Deventer
•  Begeleiden voorbereiden van restauratie/ 

subsidieplannen voor
•  Molen Windesheim te Windesheim 

•  Molen Frielink te Fleringen  
•  Molen Fakkert te Hoonhorst 
•  Molen Houdt Breaf Stand te Welsum 
•  Invoering BRIM subsidie 
•   Boek Twentse Watermolens 
•  Overijsselse Molenrit  

2007-2009  Interim projectleider, 
chef de buro voor diverse architecten

PROJECTEN 
RESTAURATIEPROJECTEN: 
•  Toren Lebuinus, Deventer
•  Gewelven Lebuinus, Deventer
•  Huis Westerflier, Diepenheim
•  Stoomgemaal Mastenbroek, Genemuiden 
•  Restauratie Bolwerksmolen, Deventer
•  Kapel begraafplaats, IJsselmuiden

INSTANDHOUDINGSRENOVATIES:
•  Huis de Witte Brug, Twello
•  Landhuis de Bannink, Colmschate
•  Huis Den Oldenhof, Vollenhove 
•  Broederenkerk, Deventer
 

PLANVORMING VOOR:
•  Erve Meijersplaats, Heino (erf 

ontwikkelingsplan)
•  Erve Harmelink, Hengelo (Twickel) (erf 

ontwikkelingsplan)
•  Erve Wechterholt, Wijhe (erf 

ontwikkelingsplan)
•  Doopsgezinde kerk, Deventer (interieur 

inventarisatie)
•  Erve Volkerink, Ommen (ontwerp)
•  NH Kerk in Wilp
•  Watermolens Den Helder, Winterswijk 

(voorbereiding restauratie)

2009-2010 
MBA Master of Business Administration

Referenties
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CV EELCO EKKER
‘Als jongen was ik al 
gefascineerd door historische 
gebouwen. Ik keek graag rond 
op zolders om te kijken hoe de 
constructie in elkaar stak. Het 
is dus niet vreemd dat ik me 
later specialiseerde in bouw en 
restauratietechniek. Bovendien 
heb ik er in de loop der jaren 
veel bij geleerd!’

Eelco Ekker 
(1979, Zwolle) 
van Ekker Bouw & 
Monumentenadvies 
is van huis uit 
bouwkundig 

ingenieur met als specialisatie 
restauratietechniek. Een brede 
kennis vindt hij belangrijk 

in dit vak. Dat blijkt uit zijn 
opleidingen: HTS bouwkunde 
& restauratietechniek, NVM 
vastgoedmanagement en Master 
of Business Administration 
(MBA).  Daarnaast deed Eelco veel 
praktijkervaring op. 

Hieronder volgt een overzicht:
Als Provinciaal Bouw en 
Monumentendeskundige bij Het 
Oversticht had Eelco zitting in 
diverse commissies. Samen 
met de consulenten van de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed beoordeelde hij bouw en 
restauratieplannen inhoudelijk. 

Daarnaast gaf Eelco advies 
aan particulieren, eigenaren, 
gemeenteambtenaren over 
subsidie en vergunningstrajecten. 

Ook gaf hij diverse 
lezingen en cursussen over 
restauratietechniek, (subsidie-) 
procedures en regelingen.
Voor de provinciale stichting 
De Overijsselse Molens (SOM) 
was Eelco jarenlang technisch 
adviseur. Hij begeleidde de ruim 
60 Overijsselse moleneigenaren 
bij het indienen van de eerste 
instandhoudingsaanvragen 
van Nederland, in het kader 
van de rijksregeling BRIM 
(Besluit Rijkssubsidieregeling 
Instandhouding Monumenten). 

Vanaf januari 2010 is Eelco 
toegetreden tot het bestuur van de 
SOM en vertegenwoordigt de SOM 
in de molenadviesraad die het rijk 
adviseert. 
Als projectleider deed Eelco, in 

opdracht van diverse architecten, 
ervaring op bij verschillende 
restauratieprojecten.

‘Door mijn studies en werkerva-
ring heb ik een flinke dosis ken-
nis en ervaring opgebouwd in de 
verschillende deelgebieden van 
de bouw en monumentenwereld.
Denk daarbij aan ontwerp en 
restauratie, herbestemming en 
transformatie, instandhouding 
en restauratietechniek. Verder 
werk ik nauw samen met de 
consulenten van het Rijk, 
Provincie, Gemeenten en Het 
Oversticht.’ 
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KLEUREN OP MONUMENTEN
Niets is zo mode gevoelig als 
kleuren. Dit is van alle tijden. 
De kleuren die nu op monumen-
ten worden toegepast zijn vaak 
afgevlakt. Voor het bepalen van de 
juiste kleurstelling is historische 
kennis belangrijk. Uit onderzoek 
is gebleken dat de historische 
kleuren vaak ‘bont’ zijn. 

Hemelsblauw

Oker

Oud grijs

Bentheimer grijs

Standgroen

Ossenbloed rood

Paarse dodekop

Zand geel

Koningsblauw

Warm bruin

Loodwit

Oud rose
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PROFILERINGEN
Holland, holtland, houtland. 
Nederland was een hout land bij 
uitstek en bestond voor een groot 
deel uit oerbossen. Na 1600 kwam 
de zaagmolen in zwang en was 
er voldoende hout beschikbaar 
om vele VOC schepen en houten 
woonhuizen te bouwen. Toen de 
voorraad op was gingen we hout 
importeren.

Aftimmeren is afwerken
Het interieur verfraaien door ge-
bruik van profileringen is van alle 
tijden. Het aanzicht wordt hierdoor 
rank en slank. 
De overgangen zijn vloeiend,  
het licht wordt gepolariseerd en 
schaduwwerking geeft sfeer aan 
de ruimte.

Naast de tijdsgeest vertellen 
profileringen ons ook veel over de 
welvaart. Het behoud ervan  
is daarom zeer belangrijk. 

kwartrond met duveljager

scherpe of dubbele kraal

ojief met schuine kant

verkeerd ojief verkeerd kraal ojief kraal ojief insnijdend kraal ojief estragaal

scherpe ojief insnijdend ojief vlak ojief

kraalschroot hollatkwartbol of papagaaienbek

kwarthol , scharnierhol kwarthol met bandje,
verkeerde duveljager

RESTAURATIE
WAAIER
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acacia azijnhout beuken  buxus  douglas

lindeneuropees eiken

esdoorn

essen grenen iepen lariks

plataan pokhout steenbeuken vuren wilgen

HOUTSOORTEN

RESTAURATIE
WAAIER
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KERAMISCHE DAKPANNEN
In ons land ontstond de baksteen-
cultuur door rivierklei. Voor het 
gebruik van natuursteen was men 
afhankelijk van het type transport-
middel. Eerst met paard en wagen 
uit België (Belgisch hardsteen) en 
Duitsland (Bentheimer) en later 
uit diverse landen uit Europa. 

oude holle grijs

tuil du nord

kruispan

vh pan

oestgeester hartpan

ovh pan

flachdach

friese platte

friese golf

RESTAURATIE
WAAIER
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bentheimer zandsteen tufsteen trachiet marmer leisteen

boucharderen hardsteen

schuren hardsteen

fijnslag hardsteen

vlammen hardsteen

polijsten hardsteen

zagen hardsteen

prikken hardsteen

zoeten hardsteen

NATUURSTEEN 

BEWERKINGEN HARDSTEEN

RESTAURATIE
WAAIER
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STEENFORMAAT, VERBAND EN VOEGTYPE

Steenformaten  Nederland. (l x d x h)
Benaming afmeting in mm circa aantal/ m2

Waalformaat:  210 x 100 x 50 76 
Waaldikformaat 210 x 100 x 65 61
Vechtformaat:  210 x 100 x 40 91
Rijnformaat: 180 x 87 x 41 94 
IJsselformaat: 180 x 78 x 41 118
Hilversums formaat: 225 x 105 x 42  82
Dortse steen: 180 x 88 x 43 99
Gendtse steen: 155 x 72 x 53 96
Romeins formaat: 240 x 115 x 42 77
Lilliput  160 x 75 x 30 131
Lilliput 150 x 70 x 30 156
Kloostermop 280 x 105 x 80 38
Kloostermop 320 x 130 x 80 34

 
Lagenmaat = lag + voeg
Koppenmaat = strek + voeg

Nederland kent een echte baksteen architectuur. Van metselverband tot 
en met de keuze voor de voeg. Alles werd tot in de puntjes verzorgt. Zelfs 
bij voegwerktypen bestaat er een onderlinge hiërarchie. Bijvoorbeeld op 
het platteland komen knipvoegen nauwelijks voor.

klezoor verband

staand verband

kruisverband met drieklezoor

kruisverband met klisklezoor

halfsteens verband

vlaams verband

noors- of kettingverband

engels verband

knipvoeg

daggestreep

snijvoeg schaduwvoeg

platvol borstelvoeg

RESTAURATIE
WAAIER
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GULDENSNEDE EN VERHOUDINGEN

Waarom vinden we historische 
gebouwen aantrekkelijk? Omdat 
bij monumenten de guldensnede 
overal is te vinden! De bouw-
meesters van toen gaven deze 
kennis door van vader op zoon. Of 
het nu ramen, deuren, luiken of 
de indeling van een plattegrond 
betreft, zelfs het kleinste detail is 
ontworpen met de guldensnede. 

In de oudheid was de guldensnede 
de basis formule van de schep-
ping. Het geheim van schoonheid, 
ordening en harmonie. 

De gulden snede = de verhouding 
1 / 1,618

RESTAURATIE
WAAIER
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Korte Kamperstraat 40
8011 MP Zwolle
038 850 92 87
 
info@ekkerbouwenmonumentenadvies.nl
www.ekkerbouwenmonumentenadvies.nl

gr
afi

sc
h 

on
tw

er
p:

 F
ra

nk
 d

e 
W

it

�����������	�����
������ �������������


