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Unieke Masterclass in september 2021: Metselen van gewelven 

De monumentale Sint Urbanuskerk in Amstelveen raakte in 2018 zwaar beschadigd door brand. Deze 
door Pierre Cuypers ontworpen neo-gotische hallenkerk, vol met prachtige gemetselde gewelven, werd 
gebouwd tussen 1875 en 1888. Inmiddels is Bouwbedrijf Nico de Bont gestart met de restauratie van de 
kerk. Het komt zelden voor dat op deze grote schaal monumentale gewelven worden gerestaureerd. 
Vandaar dat NRC, in samenwerking met Nico de Bont, een 2-daagse masterclass wordt organiseert. Een 
unieke kans voor ervaren restauratiemetselaars om dit specialisme beter te leren kennen! 

Tijdens de twee trainingsdagen wordt, na een toelichting over het project, grondig ingegaan op de 
techniek van het metselen van gewelven, waarbij zonder ondersteuningsconstructie uit de hand wordt 
gemetseld. Deze techniek wordt uitgebreid geoefend door de cursisten bij de beschadigde gewelven in 
de kerk.  

 

De restauratie van gewelven is in volle gang bij de Urbanuskerk in Amstelveen 
Foto links: Arjen Veldt, foto rechts Bouwbedrijf Nico de Bont 
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De masterclass wordt medio september 2021, 2x georganiseerd voor max. 6 deelnemers per keer, er 
kunnen in totaal dus maximaal 12 personen deelnemen. Bij over-intekening wordt de voorkeur gegeven 
aan ervaren metselaars, die aantoonbaar werkzaam zijn in de monumentenzorg.  

Alle info op een rij: Masterclass Metselen van gewelven, Urbanuskerk Amstelveen 

Doelgroep:   Ervaren restauratiemetselaars 

Duur:   Praktijktraining van 2 lesdagen (8:00 - 15:30 uur) 

Kosten:   € 625 (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie/thee, lunch en syllabus 

Data:   Medio september 2021. De cursusdata worden medio mei/juni bekend gemaakt. 

Inschrijven: Reserveer een plek door een e-mail te sturen aan info@restauratiecentrum.nl. Zodra de  

                   precieze data bekend zijn laten wij dit aan u weten. Als de data u passen kunt u zich dan via  

                   onze website definitief inschrijven. 
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