Programma textielsymposium

Waterdicht
Symposium:
Locatie:

donderdag 11 april 2013
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5, Amersfoort

09:00 – 10:00

Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

10:00 – 10:10

Welkom en mededelingen door Loan Oei, voorzitter van de Textielcommissie.nl

10:10 – 10:20

Inleiding op het programma door de dagvoorzitter Maarten van Bommel,
senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

10:20 – 10:50

Historische vervaardigingstechnieken van wasdoek, Liesbeth van Ravels,
zelfstandig textielrestaurator, Arnhem

10:55 – 11:25

Biocoat, een duurzame innovatie, Ton van de Klashorst, directeur Bionic
Technology, Winschoten

11:30 – 12:00

Een waterdicht verhaal: gebruik van darmenhuid en vissenhuid bij de
poolvolken, Cunera Buijs, conservator circumpolaire culturen bij Museum Volkenkunde,
Leiden

12:00 – 12:15

Gelegenheid voor vragen en discussie

12:15 – 13:30

Lunchpauze

13:30 – 14:10

Waterdichte materialen voor militaire doeleinden, Ilse Bogaerts, diensthoofd
collectie uniformen, textiel en uitrusting bij het Legermuseum, Brussel

14:15 – 14:40

Hoog en droog: schoeisel om de voeten droog te houden, Inge Specht,
conservator producten bij het Nederlands Leder en Schoenen Museum, Waalwijk

14:45 – 15:10

Na regen komt zonneschijn: het bewaren van paraplu’s - een vergelijkend
onderzoek, Anne Kathrin Mias-Grünberg, freelance restaurator, Duitsland

15:15 – 15:25

Conservering van een Japanse parasol, Joni Steinmann, restaurator in opleiding aan
de Universiteit van Amsterdam

15:25 – 15:40

Gelegenheid voor vragen en discussie

15:40 – 16:00

Afsluiting met koffie en thee

Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Vanaf Amersfoort CS is het ongeveer tien minuten lopen. Als u de hoofdingang van het station uitloopt, gaat u linksaf en
volgt u de borden Centrum. Na het viaduct over het spoor neemt u de eerste weg links. Dit is de Wijersstraat. Aan het
einde gaat u rechts het Smallepad op. U volgt het spoor. Na ongeveer 600 meter bent u aangekomen bij het gebouw van
RCE.
Met de bus vanaf Amersfoort CS
U kunt kiezen uit de lijnen 1, 2, 3, 4, 74, 76, 103 en 112. Stap uit bij de eerste halte, voor het stadhuis. Vanaf hier loopt u
richting viaduct. Na ongeveer 30 meter gaat u rechts het trapje op. U steekt het parkje door terwijl u links aanhoudt om
voor de deur van het RCE-gebouw uit te komen.
Parkeren
Parkeergarage St.Jorisplein 34, 3811 DC Amersfoort. Geopend van 7.00 tot 1.00 uur, dagtarief 15€ (5 minuten lopen)

