
1

Bijlage 2.  Statenvoorstel provinciale bijdrage restauratie Kasteel Amerongen  nr. 2004MEC001422 i
PS2004ZCW09

Notitie van Stichting Kasteel Amerongen over restauratie en conservering collectie kasteel Amerongen
16-8-2004

WEGENS  RESTAURATIE  GEOPEND

Het huis op Amerongen is sinds 2002 niet meer voor het publiek toegankelijk vanwege ernstige tekortkomingen
in de brandveiligheid en elektrische installaties. Daarnaast is de conditie van de collectie in de afgelopen jaren
zozeer verslechterd dat snel ingrijpen noodzakelijk is geworden. De situatie is het gevolg van achterstallig
onderhoud aan het gebouw en verminderde zorg aan de collectie. Hieraan zijn ook externe factoren debet
geweest waaronder de wateroverlast in huis in1993 en 1996.

Sedert de sluiting wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke waterschade aan het gebouw en naar de algehele
conditie van het interieur en de collectie. Er zijn studies verricht naar de toekomstmogelijkheden voor het
complex en naar verantwoorde openstelling van het kasteelmuseum tijdens en na de restauratie. Volgens de
planning zal in 2005, in het kader van de door het Rijk aan Amerongen toegekende subsidieregeling van de
Kanjer restauraties, een begin worden gemaakt met het bouwkundige en installatie-technische herstel van het
huis. De restauratie zal niet uitsluitend het casco van het gebouw betreffen maar hiertoe zullen ook de nagelvaste
inrichtingsonderdelen behoren zoals schilderingen, stucwerk, behangsels en betimmeringen.

De conservering en restauratie van de ‘roerende’ objecten vallen echter niet onder deze Kanjer regeling.
Aangezien de staat van conservering van bepaalde deelcollecties zeer matig tot slecht is heeft een behandeling
van deze objecten tijdens de restauratie van het huis een grote prioriteit.

Stichting Kasteel Amerongen (SKA) doet derhalve een dringend beroep op financiële ondersteuning van
Gedeputeerde Staten voor conservering en restauratie van de collectie tot behoud van dit historisch ensemble in
de provincie Utrecht. Voor behandeling van de objecten die beoordeeld zijn met een hoge prioriteit vraagt de
Stichting Kasteel Amerongen een bijdrage van € 3.000.000,00.

De aanvraag voor financiële ondersteuning beslaat het deel van de collectie dat thans in beeld is als kwetsbaar,
waarvoor verder verval dreigt en dientengevolge nu voor conservering of restauratie in aanmerking komt. Het is
mogelijk dat tijdens het restauratieproces meer conserverende behandelingen van de collectie gewenst zijn. Om
deze reden en gezien de fase van het proces wil het SKA-bestuur reeds aanspraak maken op het gehele
beschikbare budget.
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Voorgeschiedenis en stand van zaken

Huis en collectie in nood
Sinds de overdracht van het kasteel in 1977 kon aan collectieverzorging minder aandacht worden besteed dan
noodzakelijk is om de museale inrichting van het huis in stand te houden. Daarnaast trad over een lange periode
een aanzienlijk verval van de de collectie en het gebouw op.
De wateroverlast in het souterrain door de overstromingen van de Rijn in 1993 en 1996 hebben zeker tot een
versnelling in de verslechtering van de conditie van gebouw en collectie bijgedragen (vochtig binnenklimaat,
schimmel en zoutuitbloei). Toen de conserveringsnood te hoog werd hebben de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RdMz) en het Instituut Collectie Nederland (ICN) voorstellen gedaan tot het voorbereiden
van een grootscheepse restauratie van interieur en collectie.

Het kasteelmuseum Amerongen werd in 2002 op last van de brandweer voor het publiek gesloten. Er was een
onveilige situatie ontstaan vanwege gebreken aan de elektrische installatie en er waren ontoereikende
noodvoorzieningen om bij brand het gebouw te kunnen verlaten. Behalve het directe gevaar van onveiligheid
voor bezoekers en bewoners waren er al eerder bouwkundige gebreken geconstateerd. Bovendien was ook de
gebrekkige conditie van een groot deel van de collectie aanleiding het huis tijdelijk te sluiten om een integraal
restauratieplan voor huis en collectie voor te bereiden.

Van uithuizen naar in situ behandeling
Voor restauratie van het interieur ging men uit van een volledige uithuizing van de collectie en een ontruiming
van het huis zodat de restauratie op beide fronten optimaal kon worden uitgevoerd. Tijdens het bouwkundig
herstel zou de collectie opgeslagen, geconserveerd of gerestaureerd worden in een beter geklimatiseerde
omgeving. In dit voorstel ging men echter voorbij aan het gegeven dat collectie weer zou terugkeren naar het
interieur met een minder stabiel klimaat, hetgeen mogelijk opnieuw tot schade zou kunnen leiden. Het scheiden
van collectie en interieur bij de restauratie van historische binnenruimten leid niet zelden tot een onevenwichtig
resultaat waarbij de objecten en het interieur geen onderlinge samenhang meer lijken te hebben. Bij de
behandeling van bijvoorbeeld een schilderij uit de portrettenserie op de Bovengalerij kan een verder
doorgevoerde reiniging een verstoring betekenen in het ensemble waar een patina wel gehandhaafd is.1 Deze
visuele verstoring kan niet alleen de portrettenserie maar ook de eenheid en sfeer van het vertrek geweld
aandoen.

De huidige inhoudelijke adviescommissie, afgekort als KIG: de Kern Interieur Groep die ter vervanging van de
museumcommissie is ingesteld na de bestuurs- en directiewisseling in 2003, heeft de hierboven beschreven
dilemma’s onderkend.2 Ze adviseerde een ander aanpak waarbij het ensemble zoveel mogelijk in tact wordt
gelaten en in situ wordt geconserveerd. Dit betekent dat er geen volledige uithuizing van de collectie meer zal
plaatsvinden en dat de werkzaamheden aan de objecten beter afgestemd kunnen worden op de ruimte waarin zij
thuishoren. Ook het feit dat het publiek de behandeling van de objecten van dichtbij kan meemaken wordt gezien
als een meerwaarde. Het sluit aan op de toekomstvisie van het bestuur om in het publiek in Amerongen meer
bewust te maken van zorg en behoud van historische ensembles. Dit thema geldt niet alleen voor interieurs maar
bijvoorbeeld ook voor de tuinen, tentoonstellingen en evenementen.

Noodconservering en ‘good housekeeping’
Een van de eerste acties die met steun van de Provincie Utrecht en met hulp van Erfgoedhuis werd voorbereid is
het organiseren van een gerichte actie, te weten de noodconservering. Deze ‘reddingsactie’ heeft echter niet
plaatsgevonden omdat door het niet doorgaan van de algehele ontruiming en in overleg met eerdergenoemde
KIG een andere prioritering noodzakelijk bleek. De prioriteiten werden verlegd en de noodconservering werd
omgezet in een andere actie namelijk de winterschoonmaak in combinatie met wat men in Engeland verstaat
onder de term good housekeeping. Deze actie betrof zowel actieve als preventieve conservering van de collectie.
                                                     
1 Betekenis van het woord patina: “gewaardeerd teken van ouderdom”,  Van Dale Groot Woordenboek hedendaags Nederlands,
Utrecht/Antwerpen, 1996. p.749. Onder het begrip patina wordt in bovenstaande context het samenstel van optische verschijnselen verstaan
die in de loop van de tijd aan een object(en), interieurensemble, kunnen ontstaan als gevolg van slijtage door gebruik en veroudering door
materiaaltechnische veranderingen.
2 De leden van de KIG zijn op persoonlijke titel, het bestaat uit de volgfende personen: mr. D. van Beekhoff  (voorzitter, directeur Kasteel
Amerongen en Huis Doorn), drs. R. Baarsen (hoofd afdeling Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid Rijksmuseum, Amsterdam), Mw. A. van
Grevenstein (directeur Stichting Restauratie Atelier Limburg, Maastricht), Dr. E. Koldeweij (senior adviseur interieurs, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist), Mw.drs. C. van Rappard Boon (Hoofd Inspectie Cultuurbezit, Ministerie van OCW, Den Haag), Mw. drs M. de
Rijke (consulent Erfgoedhuis, Utrecht), drs N. van der Woude (conservator en projectcoördinator restauratie Kasteel Amerongen).
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Tevens zijn in het kader van de noodconservering maatregelen genomen om – zij het nog provisorisch – meer
greep te krijgen op stabilisering van het binnen klimaat. Doordat tussentijdse meetresultaten van het het interieur
door het ICN ter beschikking werden gesteld was het mogelijk om met beperkt ingrijpen de condities in bepaalde
vertrekken te verbeteren.

Collectie

Plan van aanpak
Op Amerongen is het interieurensemble opmerkelijk goed bewaard gebleven en geeft het een overtuigend beeld
van een compleet ingericht adelijk buitenhuis. Uitgangspunt in de museale presentatie is de bewoning ten tijde
van Godard Graaf van Aldenburg Bentinck (1857-1940) zoals dat in de jaren’20 er heeft uitgezien. Een nadere
invulling van dit gefixeerde tijdsbeeld en uitwerking van het uitgangspunt in de presentatie wordt momenteel
ontwikkeld.

Het uitgangspunt bij de conservering en restauratie van de collectie en van de interieurafwerking is het
betrachten van een grote terughoudendheid in de behandeling. De conservering is gericht op het stabiliseren van
het object en bij restauratie van collectieonderdelen worden objecten weer hersteld of in een verbeterde conditie
gebracht. In het geval van interieurensemble’s gaat het om een samenstel van meerdere objecten waarbij de
behandelingen tot op zekere hoogte op elkaar afgestemd moeten worden zodat het overtuigende totaalbeeld, de
ensemblewerking, niet verstoord wordt.
Hetzelfde uitgangspunt moet gehanteerd worden bij de installatietechnische en bouwkundige restauratie van het
gebouw, bij het herstellen van het casco en de installaties. Deze ingrepen moeten zo beperkt mogelijk blijven om
aantasting van de bestaande interieurafwerking te minimaliseren.

In de organisatie van de bouwkundige restauratie is gekozen voor een verdeling van het gebouw in drie verticale
zones (noord, midden en zuid) waarbinnen een ruimte-gewijze aanpak wordt gevolgd. Het werk wordt
uitgevoerd door een gecertificeerde restauratieaannemer die zich bewust is van de ongewone opdracht en
bijzondere situatie van een niet-leeggeruimd huis. Het is de bedoeling dat in een kleine ploeg wordt gewerkt
bestaande uit een ervaren uitvoerder , vakbekwame medewerkers en enkele leerlingen voor het
restauratiebouwvak. De leerlingen kunnen in een meester-gezel verband werkervaring opdoen van restauratie en
onderhoud aan monumenten en kwetsbare interieurs.
In de behandeling van de collectie zal een zelfde aanpak worden doorgevoerd,  Teams onder leiding van ervaren
restauratoren werken projectmatig aan de collectie samen met vrijwilligers en studenten (opleidingen voor
restauratoren ICN Amsterdam en SRAL Maastricht). Het werk aan nagelvaste onderdelen zal in situ worden
uitgevoerd, de losse objecten worden in het restauratieatelier op het terrein of worden ook in huis gedaan. Hierbij
is het de bedoeling dat het publiek over de behandeling van interieur en objecten op een aansprekende wijze
geïnformeerd wordt. De opgedane kennis dient te worden overgedragen en vastgelegd zodat daar bij de
ontsluiting van collectie met een bestandscatalogus gebruik gemaakt kan worden.

Wegens restauratie geopend, zorg en behoud
De collectie bestaat voor een aanzienlijk deel uit complexe voorwerpen of objecten die uit meerdere materialen
zijn samengesteld. De conservering en restauratie van deze objecten, vraagt veelal om een interdisciplinaire
aanpak waarbij diverse specialisten kunnen worden ingezet. De SKA denkt dat juist in de behandeling van deze
objecten een atelier in situ (in het huis) maar ook elders op het terrein (bv. de garage en paardenstallen) ‘voor het
publiek’ uitgevoerd moet kunnen worden. Niet alleen het proces van restauratie van objecten en ensemble’s (in
situ restauratie in huis) maar ook de dagelijkse zorg (good housekeeping) en het historisch gebruik van de
ruimten en collectie zou aan het publiek aanschouwelijk moeten worden gemaakt. Ook de seizoensmatige
omgang met ´t huis en collectie (bv. winterklaar maken, “put to bed”) zoals men in het verleden gewend was te
doen, die ervaring en kennis is in de moderne samenleving in de vergetelheid geraakt. Op dit gebied kunnen
thema-rondleidingen, workshops en lezingenprogramma worden verzorgd door de eigen organisatie en/of door
samenwerking met andere instituten en instanties  (Erfgoedhuis, ICN, RdMz, Vakgroep Restauratie etc.).

Een niet te onderschatten factor in de publiekspresentatie is de medewerking van vrijwilligers. Zij helpen mee in
het verzorgen van de tuinen, doen rondleidingen, organiseren evenementen zoals tuindagen en
muziekuitvoeringen.  En ze asisteren onder begeleiding van de conservator en restaurator bij de instandhouding
van de collectie en bij schoonmaakklussen in huis. Op Amerongen zijn al sinds de openstelling als museum
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vrijwilligers bij de zorg van het kasteel betrokken. In huis hebben zij tot een aantal jaren geleden bijgedragen aan
jaarlijkse voorjaarsschoonmaak en leverden hand- en spandiensten bij evenementen en tentoonstellingen. Een
onschatbare inbreng is de groep huisnaaisters, de Engelen, die al ruim twintig jaar het herstelwerk aan de
uitgebreide textielcollectie verzorgen. Het enthousiasme en de toewijding was echter niet voldoende voor de
achteruitgang van deze voor verval kwetsbare deelcollectie, een oplopende achterstand was het gevolg.  De staat
van de textielcollectie is momenteel zo precair dat er een tempoversnelling en meer gespecialiseerde inzet moet
komen om verder verval te voorkomen. Een meer geïntensiveerde begeleiding van de vrijwilligers en bijscholing
van collectieverzorgers is noodzakelijk om het behoud van het interieurensemble verder te waarborgen.

Restauratieateliers
Van de nood wordt een deugd gemaakt. Het huis en de collectie worden in een betere conditie gebracht en om
voor de toekomst behoud en zorg veilig te stellen – en te financieren -wordt in de exploitatie vooral ook aandacht
besteed aan deze thema´s. In huis zal het restauratieatelier van de Engelen worden gecontinueerd en toegankelijk
worden gemaakt. Daarnaast zullen tijdens rondleidingen tijdelijke ateliersituaties worden getoond als in de
afwerkfase in situ restauraties plaatsvinden (bv. reinigen van beschilderde plafonds en behangsels). Van het
bouwkundige restauratieproces kan het publiek kennis nemen via een webcam en door middel van een posters en
multimedia presentaties. De conservering en restauratie van losse objecten uit de collectie wordt in reeds
genoemde restauratieatelier(s) op het terrein uitgevoerd. Het publiek kan los van een rondleiding  in huis de
voortgang van de restauratie aan de objecten en het huis volgen door middel van wisselende presentaties (posters
en multimediale technieken) in de paardenstallen en paviljoengebouw.

Het bestuur van de SKA denkt in de bijgebouwen: de paardenstallen en de garage van de graaf, geschikte
ruimten te hebben om een atelier annex bezoekers- & expertisecentrum voor zorg en behoud van historische
interieurs te vestigen. De garage is zeer geschikt als atelier en tijdelijke opslag van de koetsen en andere
voertuigen. In de aangrenzende paardenstallen kunnen de genoemde wisseltentoonstellingen worden
georganiseerd in samenhang met publieksontvangsten, workshops, trainingen en tijdelijke ateliersituaties voor
kleinere objecten.

Expertisecentrum
Naast het ontwikkelen van conservering en restauratie als permanent publieksitem voor Amerongen biedt het
restauratieatelier bij uitstek de gelegenheid om studenten van opleidingsinstituten kennis en ervaring op te laten
doen gericht op de instandhouding en restauratie van historische ensembles. Het atelier is ruim genoeg om
meerdere objecten te kunnen behandelen en ook in huis wordt collectie (los en nagelvast) geconserveerd. Dit
geeft de mogelijkheid om op meerdere momenten teams van studenten en stagiaires met een wisselende
samenstelling te laten werken aan de collectie. Bij de bouwkundige en installatietechnische restauratie van het
huis worden bedrijven gevraagd leerlingplaatsen te realiseren zoals dat thans ook het geval is bij de restauratie
van de tuinmuren, kassen en poortgebouw.
De teams worden geleid door docenten van opleidingsinstituten of zelfstandige  restauratoren van gerenomeerde
ateliers die projectmatig op locatie kunnen werken. De opleidingsinstituten waarmee mogelijk samengewerkt
kan worden zijn bv.: de Reinwardt Academie (museologie en behoudsmedewerkers), de Muller Academie
(archief- en bibliotheekwezen) de restauratieopleidingen van het ICN-Opleiding Restauratoren (glas en
keramiek, metaal, hout en meubel, papier en boek, textiel) en de SRAL (schilderijen, beschilderde objecten,
moderne kunst en historische binnenruimten). Als expertisecentrum zou Amerongen ook een internationale
inbreng kunnen krijgen, bv. als stageplaats voor buitenlandse studenten en als congres en training locatie voor
aanverwante instanties, bv. NCM, TIB, Vakgroep Restauratie, ICN, RdMz.
De SRAL is bereid de dagelijkse leiding van de restauratieateliers op zich te nemen en op projectbasis
restauratiewerk uit te voeren.
Het Erfgoedhuis Utrecht verkent op het ogenblik de regionale behoefte aan een restauratie-atelier.

Kostenraming, conservering en restauratie collectie
In het kostenoverzicht van het totale herstel en herinrichting van het gehele complex zijn in een apart hoofdstuk
in een aantal categorieën bedragen opgenomen voor conservering van bepaalde deelcollecties. Deze bedragen
zijn gebaseerd op eerdere inventarisaties naar de conditie van objecten in deze collecties. Dit zijn objecten die
het meest kwetsbaar zijn en waaraan een hoge prioriteit is gegeven voor conservering, te weten: textiel variërend
van kostuum tot wandtapijt , boeken, schilderijen, prenten, tekeningen en meubels.  Daarnaast worden enkele
specifieke objecten genoemd die meer complex zijn van materiaaltechnische samenstelling zoals het Marot-bed,
of een bijzondere status hebben en onder bescherming van de Wet Behoud Cultuurbezit vallen, te weten de Van
Meekeren meubels.
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Het bed in de stijl van de bekende 18de eeuwse architect Daniël Marot is een complex object vanwege de
combinatie van materialen en technieken die zijn toegepast. Voor de conservering en restauratie van het bed
moeten restauratoren uit diverse disciplines ingeschakeld worden (textiel, hout- en meubel, organische
materialen). De meubels die door de 17de eeuwse meubelmaker Van Meekeren zijn gemaakt hebben een hoge
uniciteitsgehalte en mogen Nederland niet verlaten zonder toestemming van de overheid. Aan de restauratie van
deze meubelen: drie gueridon´s, twee spiegels en twee kabinetten, worden bijzondere eisen gesteld. De
restauratie van deze meubels zijn waarschijnlijk wel subsidiabel.3

In de kostenraming zijn alleen de collectieonderdelen opgenomen met een hoge prioriteit voor conservering
en/of restauratie. De overige objecten zijn relatief stabiel en behoren onderdeel uit te maken van een geregelde
inspectie en onderhoudsprogramma in het kader van de permanente collectieverzorging. Helaas kon de
afgelopen decennia juist op deze essentiële ‘museale, huishoudelijke taak’ minder nadruk worden gelegd en is
een aanzienlijke achterstand ontstaan in de staat van onderhoud. Dit heeft bij een aantal collectieonderdelen en
interieurafwerking   geleid tot onherstelbare schade (bv. Marot-bed, rode vloerbedekking rond tapijten uit
jaren’30. De schade is meestal het gevolg van een combinatie van factoren, behalve ontoereikende zorg waren
dat vooral:

- de fluctuaties van het binnenklimaat (schommelingen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid),
- incidentele calamiteiten zoals wateroverlast, lekkages, insectenplaag, of
- te intensief gebruik van de museale ruimten (bv. concert voor 150 bezoekers op de bovengalerij).

Dit betekent wel dat er in de komende jaren een verhoogde inzet nodig is in collectieverzorging en schoonmaak
van het museale gebied en de ontruimde appartementen. Het mag duidelijk zijn dat een verhoogde bezetting in
de schoonmaak en collectieverzorging in de toekomst nodig is om het ensemble ‘bij  te houden’. Na de
restauratie van het gebouw en interieur moet een voortgaand conserverings- en restauratieprogramma uitgezet
worden in de tijd om de collectie periodiek te behandelen zoals dat gebruikelijk is bij een museale collectie.

Kostenoverzicht betreffende urgente conservering en restauratie collectie Amerongen,
1 maart 2004 (voor totale kostenoverzicht restauratie kasteelcomplex zie bijlage)

Bezoekers (info) centrum, restauratie atelier **  €          1.500.000
NB in de startfase een tijdelijke voorziening ad € 250.000.

Collectie:
 - Meubels  €             500.000
 - Van Meekeren collectie  €             400.000
 - Bibliotheek  €             250.000
 - Portretten en schilderijen  €             500.000
 - Pastels, prenten, (krijt)tekeningen  €               50.000
 - Bed Daniel Marot  €             250.000
 - Textiel, Gordijnen, bekleding, vloerkleden  €          1.750.000

Totaal  €          3.700.000

Extra personeelskosten gedurende "overgangsperiode van 5 jaar"  €             750.000

Zorg en behoud in de post-restauratiefase (fonds)
- passieve conservering (materialen, vergassing etc.) PM
- lange termijn conserverings/restauratie programma PM
- personeelskosten collectieverzorging, begeleiding PM

 €        5.950.000

**: incl. Audiovisuele middelen, Webcam en koppeling Website

In de bovenstaande raming ontbreken de kosten voor de conservering en restauratie van de muziekbibliotheek,
het huisarchief en de overige deelcollecties. De kosten voor de seizoensmatige schoonmaak, in-huis trainingen,
                                                     
3 . De SKA heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van OCW om de collectie in zijn geheel te beschermen als uniek museaal
interieur-ensemble. De aanvraag is inmiddels in behandeling genomen.
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aanvullende voorzieningen voor klimaatbeheersing, materialen voor preventieve conservering en de continue
collectieverzorging zijn ook niet in de calculatie meegenomen. Voorts zijn evenmin opgenomen de kosten voor
de (publieks-) presentatie van de

- voertuigen (in de garage of in een nieuwe rijtuigenstalling annex atelier),
- bouw-, bewonings- en gebruiksgeschiedenis (in het souterrain en de kinderzolder van het huis) en
- conservering en restauratie (in de garage en/of paardenstallen).

De post extra personeelskosten tijdens de restauratiefase, hier ruimer omschreven als overgangsperiode,
betreffen kosten voor:
· projectleider restauratie en coördinator van het restauratieatelier,
· twee extra krachten,  collectieverzorging en behoudsmedewerker,
· assistent conservator en registrator collectie
· oproepkrachten voor periodieke schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud
· extra voorziening t.b.v. management

Er zijn veel objecten in de collectie die niet tot de bovengenoemde categorieën ‘zware gevallen’ behoren maar
die in de nabije toekomst wel in meer of mindere mate geconserveerd moeten worden. Aan deze objecten zal een
nadere prioriteit moeten worden vastgesteld, op basis daarvan gaan zij deel uitmaken van het lopend
conserveringsprogramma voor behoud van de collectie.

In de toekomstvisie voor kasteel Amerongen worden zorg, behoud en restauratie van het huis en de collectie als
een permanent onderdeel van de publieksactiviteiten beschouwt. Tijdens en na de restauratie van interieur en
collectie wordt het idee van expertisecentrum op het gebied van de zorg voor monumentale interieurs en museale
collecties verder uitgebouwd en versterkt. Hierdoor zou het mogelijk zijn niet alleen uitvoering van het
conserveringsprogramma van Amerongen te realiseren maar ook dergelijke  programa’s voor andere kastelen en
landhuizen aan te bieden. De investeringen in het restauratieatelier en de ‘know-how’ kunnen  aangewend
worden voor restauraties in de regio en eventueel kan het faciliteiten bieden als provinciaal restauratieatelier.

Restauratieplan

Het restauratieproces zal in het komend half jaar nader moeten worden uitgewerkt. In de organisatie van de
werkzaamheden aan het casco en aan de binnenafwerking van het huis maar ook van de objecten in het interieur
wordt een nauwkeurig ‘draaiboek’ gemaakt. Voor de samenstelling van het draaiboek moeten van alle
vertrekken ruimteboeken gemaakt worden waarin schade-inventarisaties  worden opgenomen, de plaatsing van
de meubels en overige objecten wordt aangegeven. Het bouwkundig herstel en de behandeling van
beeldbepalende objecten van de inrichting die urgent zijn worden in de planning van het totale restauratieproces
uitgezet. Er wordt gestreefd om één of meer objecten behandelen als het vertrek zelf ook ook  onder handen
wordt genomen, het is echter vooralsnog de vraag in hoeverre dit haalbaar is.

Om bouwkundig herstel mogelijk te maken worden de meubels en andere inrichtingsonderdelen van de collectie
opgeslagen in een tijdelijk depot, meestal een kamer met een stabiel binnenklimaat dat buiten de zone valt waar
gerestaureerd wordt. Het huis wordt in drie verticale zones verdeeld: een noord-zone, een zuid-zone en een
midden-zone. Het bouwkundig herstel zal in de Grote Zaal beginnen en dan van de noord-zone via de zuid-zone
in midden-zone eindigen. Dit houdt in dat de collectieopslag tenminste een keer verplaatst moet worden. De
opslagcapaciteit is gevonden in de ontruimde appartementen van de familie.

Puntsgewijze beschrijving van het restauratieproces
Het integrale restauratieplan kan in drie fasen worden onderverdeeld: een voorbereidingsfase, een
uitvoeringsfase en een afwerkingsfase. In bijlage I zijn diverse stappen van het restauratieplan in de
desbetreffende fase ondergebracht.

Wegens restauratie heropend
Kasteel Amerongen gaat in de zeer nabije toekomst de deuren weer openen voor iedereen die interesse heeft in
het noodherstel en de noodzakelijke zorg en behoud van dit bijzonder historisch complex. Kasteel Amerongen
kan echter niet zonder financiële ondersteuning een begin maken met dit proces, SKA spreekt het vertrouwen uit
in de ingeslagen weg van herstel en behoud.

Amerongen, augustus 2004.
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BIJLAGE  I

Fasering van het restauratieproces

Fase 1,
voorbereidingsfase, continueren en intensiveren van zorg en beheer van het huis (gebouw en collectie):

externe organisatie
- informeren van gemeente (raad), lokale en regionale pers, landelijk vakorganisaties
- selectie van restauratoren, restauratieateliers en aangaan van samenwerking

(commitment/intentieverklaringen) met partners in het restauratieproces
- verzamelen van oral history informatie over huis, gebruik, onderhoud, bewoningssituaties in het

kader van wijzigingen van interieur en exterieur bij eerdere restauraties

interne organisatie
- huishouding op orde brengen, d.w.z. schoonmaak en collectieverzorging in kaart brengen en

structureren voor, tijdens en na restauratie (dagelijks, seizoensmatig bv. zomer en winter
schoonmaak, bepaalde )

- nadere inventarisatie en conditieopname van objecten, vaststellen prioriteiten voor actieve
conservering

- verscherpt toezicht huisbewaarders tijdens restauratieproces op toegang tot huis en collectie
- treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen na beperken van het bewoningsgebied,

aanbrengen van strikte scheiding tussen museum, publieksterrein en bewoning, kantoor
- inventarisatie en kostencalculaties (in situ) restauratie door restoratoren ???,
- plannen/ voorbereiding van plaatsing – voorlopig tijdelijk en verplaatsbaar – atelier voor

restorator(en)

preventieve conservering
- op basis van de klimaatmetingen die thans worden verricht (ICN) zal een uitgewerkt protocol

worden opgesteld om een zo stabiel mogelijk binnenklimaat tijdens de restauratie te realiseren
(gecontroleerde ventilatie, aanbrengen en aanpassen binnen- en buitenzonwering)

- plaatsen van radiografisch en digitaal uitleesbare dataloggers voor het opnemen van
klimaatmetingen (temperatuur en relatieve vochtigheid)

- handhaven van het binnenklimaat door optimale inzet van verplaatsbare ontvochtigingsapparatuur
en evt. bijverwarming

- uitbreiding van collectieverzorging en reguliere schoonmaak
- verstikking van insecten in collectieonderdelen door middel van zuurstofextractiemethode

collectie- & ruimtebeheer
- maken van een digitaal ruimteboek per vertrek, beschrijving van interieurafwerking en gebreken

(plafond, wanden, vloer) in samenhang met de inrichting en de conditie van de objecten
- opstellen van een verplaatsingsschema van collectieonderdelen in relatie tot uitvoeringsdraaiboek

interieurrestauratie (afstemming in samenwerking met Van Hoogevest Architecten en KIG)
- verbeteren van depotvoorzieningen: aanschaf van opbergmateriaal afgestemd op de objecten (bv.

munten en penningen, prenten en oorkonden tijdens winteropstelling)
- verbeteren van de standplaatsregistratie en objectbewaking van de collectie gekoppeld aan beheer

via digitale ruimteboeken (evt. met behulp van barcode stickers of “talking tag” stickers)
- opstellen van overlastschema, aangeven van compartimentering

‘beperkte’ openstelling
- informeren van de vrijwilligers betrokken bij rondleidingen en actieve conservering van de

objecten (huisnaaisters of Engelen, zilver en koperpoetsers, zomer-/winterschoonmaakhulpen)
- betrekken van (jong) publiek (basisscholen en voortgezet onderwijs) bv. door middel van een

objecten-adoptieprogramma gekoppeld aan collectieverzorging en restauratie
- kleinschalige rondleidingen verzorgen voor geïnteresseerden gericht op: zorg en behoud,

conserveren en restaureren



8

- gedurende het restauratieproces zijn er mogelijkheden voor het organiseren van lezingen,
presentaties en workshops voor specialisten uit het restauratieveld en aanverwante vakgebieden

Fase 2,
uitvoeringsfase, bouwkundig herstel en de conservering van de collectie:

ruimtelijke organisatie
- de bouwkundige herstelwerkzaamheden en aanpassingen van de technische installaties worden

gefaseerd uitgevoerd in 3 fasen die in ruimtelijk opzicht in verticale zones is te realiseren: in de
volgorde Noord, Zuid, en Midden

- de restauratie zal binnen de verticale zones per vertrek of cluster van vertrekken worden uitgevoerd
- deze ruimtebeperkende stapsgewijze aanpak maakt een goede logistieke en ruimtelijke organisatie

noodzakelijk waarbij verkeerszones worden gescheiden
- er wordt overwogen de oorspronkelijke (deels dichtgezette) diensttrappenhuizen te gaan gebruiken

bij de restauratie om uit beveiligingsoogpunt, overlast en klimaatbeheersing in het huis de
fasegrenzen te kunnen handhaven

- vooruitlopend op de gefaseerde uitvoering zal met een ‘pilot project’ gestart worden in de Grote
Zaal (midden zone) waarbij zwamaantasting in de vloer plaatselijk wordt behandeld, ook
scheurvorming in de gevel en het stucwerk worden plaatselijk hersteld

- de pilot dient ook als testcase om te beoordelen of genoemde logistieke organisatie functioneert
- bij de verticale zonering is het mogelijk, indien noodzakelijk,  de meubels en andere losse

collectieonderdelen intern slechts in twee acties te verplaatsen: eerst naar een tijdelijke
opslagruimte of atelier en vervolgens weer terug in de vrijgegeven ruimte (bv. zoals thans het geval
is bij de Grote Zaal waarvan meubels en overige losstaande objecten in de Eetzaal opgeslagen zijn)

- afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden wordt besloten  welke objecten tijdelijk verplaatst
moeten worden en welke in de vertrekken kunnen blijven voorzien van adequate bescherming

- inrichten en verhuizen van nieuwe depots en restauratieatelier (Engelen)

bewoning
- de bewoning door de familie op de eerste en tweede verdieping wordt tijdens de restauratie

opgegeven, de appartementen en de overige opslagruimten van de familie worden ontruimd
- de vrijgekomen twee appartementen op de eerste en tweede verdieping vormen een noodzakelijke

ruimtebuffer om verplaatsing van collectie, depot en een in situ restauratieatelier mogelijk te maken
- het appartement van de huisbewaarders wordt tijdelijk verplaatst (vm. Peters appartement),

permanente bewoning en toezicht op het kasteel(-terrein) vormt een essentiële schakel in de
beveiliging van het complex en huismuseum en blijft gehandhaafd

restauratie en conservering collectie en aanverwante zaken
- op projectmatige basis worden objecten behandeld in het atelier door teams met wisselende

bezetting met vaste verantwoordelijke projectleider gesteund door begeleidingscommissie (KIG)
- ‘beperkte openstelling’ van het huis, op aanvraag tegen vastgestelde groepsprijs is een rondleiding

mogelijk, ateliers op terrein zijn met algemeen entree kaartje toegankelijk
- vrijwilligers en donateurs worden geïnformeerd en ontvangen in de ateliers tijdens jaarlijkse dagen
- actie naar dorp en regio voor het werven van vrijwilligers
- intensivering en uitbreiding van kinderprogramma´s op Amerongen bv. adoptieprogramma van

objecten voor schoolklassen waarbij leerlingen twee maal per jaar een object mogen verzorgen
onder leiding van restauratoren en studenten

-  knutselprogramma naar voorbeeld van objecten uit de collectie met oude materialen en technieken
- in-huis trainingen en scholing van collectieverzorgers, rondleiders, suppoosten en vrijwilligers

interieurafwerking
- het interieur heeft een ‘museale’ binnenafwerking dat het ensemble completeert, het maakt echter

deel uit van de bouwkundige restauratie aangezien het als nagelvast onderdeel tot het gebouw
wordt gerekend; hieronder worden o.m.: stucwerk, behang, plafond- en schouwstukken,
wandtapijten, betimmeringen, schilderwerk, historisch leidingwerk, wandtegels, kachels,
schouwpartijen en vloeren verstaan

- bovengenoemde onderdelen dienen in samenhang met de overige objecten van de inrichting in de
vertrekken worden geconserveerd en eventueel gerestaureerd,
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- voorafgaand aan een eventuele uitruiming worden de betrokken partijen geadviseerd door de
adviescommissie: KIG ( Kern Interieur Groep) en wordt in overleg met de architect de reikwijdte
van de behandeling bepaalt

Fase 3
afwerkingsfase, restauratieateliers, publieksactiviteiten:

projectrestauraties en conservering van collectie
- in de afrondingsfase van de bouwkundige restauratie zijn de ateliers in vol bedrijf, de restauratoren

werken op projectbasis tegen een aangenomen prijs uitsluitend aan collectie van Amerongen of van
verwante instellingen in de provincie Utrecht ofwel landelijk

- interieurafwerking volgt het bouwkundig herstel, teams van specialisten met studenten en
vrijwilligers werken in situ

- herinrichting van de vrijgegeven vertrekken, indien mogelijk gericht op het streefpunt: de
opstelling van het ensemble´s zoals dat in de jaren´20 is geweest

- voortzetting van atelier activiteiten in eigen beheer, op exploitatiebasis evt. gerelateerd aan
gesponsorde objectrestauraties of andere publieksevenementen

publieksactiviteiten
- de restauratoren werken positief mee aan publieksgerichte activiteiten en zijn in staat en bereid

presentaties te geven en mee te werken aan publicaties
- de behandelingen worden op een uniforme wijze gedocumenteerd en gerapporteerd, er wordt

gewerkt aan collectieontsluiting door verwerking in Adlib als onderlegger voor bestandscatalogi
- verzorgen van nieuwe publiekspresentatie(s) van de bouw-, bewoning- en gebruiksgeschiedenissen

in het souterrain (vrijstaande tekstborden, projecties, multimediaprogramma´s)
- inrichten van een ‘stoffige en vergeten’ kinderzolder als afsluiting van een behoudzaam maar

nimmer voltooid conserverings- en restauratieprogramma
- continuering van ‘public involvement & public awareness’ voor instandhouding van het totale

monumentale ensemble is een target van SKA


