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Rescura op grote hoogte ...  Plafond Sint Bavo Haarlem gerenoveerd 

 
 

 

 2007 begon met het herstel van het vieringgewelf van de Grote of St. Bavokerk. De 
stuclaag op het plafondkruispunt was door vocht onthecht. Al jaren dwarrelen er 
schilfers naar beneden! De gemeente besloot in 2006 het probleem grondig aan te 
pakken. Rescura bouwde in januari een immense steiger met stofdichte werkvloer 
op 25 meter hoogte. De oude stuclaag werd vervangen door een nieuwe, 
ademende laag (met idem afwerking) en uitstekende vochtregulerende 
eigenschappen. Dankzij digitale technieken konden de 31 fraaie 
gewelfschilderingen daarna in korte tijd voor 100% worden gereconstrueerd. 
Verder werden de 18 culotten, de gothische teksten en de wijzerplaat van de 
torenklok zorgvuldig gerestaureerd. Lees en kijk verder ... klik hier >>   
 
 

 
 

Weer in Concertgebouw!  Rescura 4 maanden dag én nacht in actie 
 

 

 

  
Om deze drukke toplocatie én op te knappen én gewoon te laten doordraaien, 
werken we naast de dagploeg met 17 man ’s nachts aan dit werk. April t/m juli 
staan in het teken van de renovatie van het gangengebied op de begane grond. 
Terwijl Neerlands mooiste muziektempel gewoon op volle toeren doordraait! Wat 
doen we precies? Sloopwerk, schilderwerk, de herplaatsing van de vitrines, en de 
coördinatie van de nieuwe vloerbedekking, marmerplaatsingen, verlichting en 
installaties in de plafonds.  
 
Rescura’s verantwoordelijkheden bij de deelrenovaties van het Concertgebouw 
nemen jaarlijks toe: ook de coördinatie van al het bouwkundig werk ligt nu in onze 
handen. Een blijk van vertrouwen, temeer daar we hier al sinds 1996 jaarlijks actief 
zijn. Meer over de totale renovatie ... klik hier >>  
 
 

 
 

Welkom  in Stand 301 ...  Restauratiebeurs Den Bosch: kom langs 
 

 

  
Weet u nog? Twee jaar geleden deelden wij chocolade 'Silberling-afgietsels' uit op 
de Restauratiebeurs. De digitalisering van de Silberlingcollectie is 2 jaar later in 
volle gang. Donderdag 19, 20 en 21 april staan we weer op de beurs met talloze 
andere gemotiveerde vakspecialisten. Ons altijd al eens iets willen vragen? Spreek 
ons aan, daar zijn dit soort dagen voor. Als relatie behoefte aan gratis 
toegangskaarten? Even 070-362 15 55 bellen en wij sturen ze u toe. Tot ziens in 
Den Bosch. 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rescura: 15 jaar jong ......  Van ondernemersprijs naar totaalaanpak 

 

 Het digitaliseren van ingewikkelde sjabloonvormen: dat was in1992 de verrassende 
openingszet van het kersverse Rescura. Beloond met de Haagse 
Ondernemersprijs. Daarna volgde een gestage groei van de expertise en het 
aantal disciplines binnen Rescura. Wat gelijk bleef, was de gerichtheid op 
innovaties in combinatie met pure ambachtelijkheid. Wat ook bleef, was de grote 
betrokkenheid van het team bij alle fraaie restauratie- en renovatiewerken. 
 
Pak uw agenda en noteer alvast! Vrijdagmiddag 31 mei, Amstelkerk, Amsterdam: 
dan hebben wij onze 15 jaars-receptie bij de start van de Rescura-expositie in de 
Amstelkerk. Iedereen is welkom. Verder gaan we via bijzondere excursies de 
komende maanden een kijkje nemen bij spraakmakende projecten van de 
afgelopen 15 jaar. 
 
 

 
 

Rescura in de vakpers ...  Plafonds Rapenburg 65 uitvoerig onderzocht 

 

 Leemstucplafonds zijn zeldzaam. Edwin Orsel voerde een grondige studie uit naar 
de in 2005 door Rescura gerestaureerde, zeldzame leemstucplafonds in Leiden. In 
Rapenburg 65 bevindt zich een van Neerlands oudste stucplafonds. In het 
januarinummer van het vakblad van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 
Bond publiceerde Orsel een uitvoerig artikel met veel illustraties n.a.v. zijn studie. 
 
Pdf van dit KNOB-artikel ... klik hier >> 
Meer lezen over restauratie Rapenburg 65 ... klik hier >>  
 
 

 
 

Rescura in steigers ...  Completer aanbod: inclusief steigerbouw 

 

  
Om ons aanbod completer te maken en onze klanten een scherpere steigerprijs te 
kunnen bieden, heeft Rescura met twee 'steigerpartners' PSB opgericht. 
PerfectSteigerBouw bouwde dit jaar o.a. de ruim 25 meter hoge steiger in de St 
Bavo. Van daaruit konden we ook het hoogste punt van het gewelf bereiken: op 
29,7 meter. Met de start van PSB kwam er weer een nieuwe tak aan de mooie 
Rescura-boom. 
 
 
 
  

 
 

Samen met Boonstoppel  
 

 

 Kleurwinkel op Internationale Bouwbeurs 
 
 
 



Rescura in het kort 
 

Rescura is een Vakatelier voor Restauratie & Decoratie. Stucwerk, schilder- & 
decoratiewerk, en houtwerk: Rescura is een topuitvoerder en -adviseur op deze gebieden. 
Het bedrijf werkt met bevlogen vakspecialisten en heeft een indrukwekkende staat van 
dienst. In het grote én het kleine werk. 

 
Praktijkvoorbeelden zeggen meer dan 1000 woorden. Lees over onze projecten op de site 
... en schrijf u daar gelijk in voor onze @-nieuwsbriefservice. U ontvangt dan regelmatig 
nieuwe projectbeschrijvingen. 

 
 
 

 Rescura in de praktijk 
Projecten Concertgebouw, Amsterdam  
Sint Gerlachuskerk, Houthem  
Spoorwegmuseum, Utrecht 
Tuschinski Theater, Amsterdam  
Rijksmuseum, Amsterdam  
Oude kerk, Delft 
Centraal Station, Amsterdam  
Gemeente Museum, Den Haag 
St. Franciscus Xaverius, Amsterdam  
Grote kerk, Dordrecht 
Passage, Den Haag 
Waterschapskerk, Leimuiden 
Onze Lieve Vrouwekerk, Den Haag 
Projecten Keizersgracht, Amsterdam 
Museum Simon van Gijn, Dordrecht 
Danssalon Felix Meritus, Amsterdam 
Regentenkamer, Den Haag 
Huis Edenburg, Vlissingen 
Hoge Raad, Den Haag 
Maagdenhuis, Amsterdam 
Tweede Kamer, Den Haag 
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten 
Avenue Concordia, Rotterdam 
Algemene begraafplaats, Den Haag 

Teatro Solis, Montevideo, 
Uruguay 
Gereformeerde kerk, Rijsoord 
Slot Ammelshain, Leipzig 
Sint Martinuskerk, Beek 
Onze Lieve Vrouw Ter Kappelle 
kerk, Brussel 
Pesthuis, Leiden 
Pulchri Studio, Den Haag 
Voorstraat, Brielle 
Oosteinde, Delft 
Kantongerecht, Tiel 
Landhuis Eikenhorst, Wassenaar 
Sint Bavokerk, Haarlem 
Oude Raadhuis, Middelharnis 
Simon Levelt, Amsterdam 
Rapenburg, Leiden 
Wijnstraat, Dordrecht 
Marinebasis, Amsterdam 
Vredespaleis, Den Haag 
Centraal Museum, Utrecht 
Regentesselaan, Apeldoorn 
Regentenkamer, Haarlem 
enz. enz.

 
 
 

Meer info 
 
Hoofdvestiging           Stucwerk 
Anna Paulownastraat 56A       Schilder- & Decoratiewerk 
2518 BG  Den Haag          Houtwerk 
tel: 070 - 362 15 55            Onderzoek & Advies 
fax: 070- 364 02 01   
e-mail: info@rescura.nl 
 
Vestiging Amsterdam  
Reguliersgracht 63. 1017 LL  Amsterdam 
tel: 020 - 623 90 04                                                                   www.rescura.nl 

 
 


