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Deeze studiedaag wordt geo
organiseerd in het kade
er van de afssluiting van eeen onderzo
oek
de
de
vaan 17 en 18 ‐eeuwsse woonhuiizen dat werd uitgevo
oerd met accademiseringgs‐
middelen van het departement Ontweerpwetensch
happen.
Ho
oewel er al veel onderzzoek is uitgeevoerd naar de ontwikke
eling van heet woonhuis in
An
ntwerpen in de Gouden Eeuw (16dee eeuw), zijn
n andere perioden tot nnog toe relattief
on
nbelicht geb
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dag
beeoogt samen
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keennis en de conservering
c
gs‐ of restauuratie‐interve
enties van Antwerpse wooningen uit de
177de en 18de eeuw.

Programma
9u15

Ontvangst – koffie

9u45

Inleidend woord
Dirk Laporte, Coördinator Master MLZ

10u00

Handleiding tot bouwhistorisch onderzoek van het Antwerpse woonhuis
Annelien De Boever & Jacqueline de Graauw

10u30

Restauratie/herbestemming van het Paleis op de Meir
Ans Van Den Ouweland

11u00

Antwerpse stadstuinen uit de 17de en 18de eeuw
Ria Fabri

11u30

De blauwe hardstenen pui. Een kenmerkend onderdeel van het Antwerpse
woon‐en winkelhuis uit de 17de en 18de eeuw.
Jerry Driesen

12u00

Broodje aangeboden door het departement

13u30

Rijk en arm beter gehuisvest in de 18de dan in de 17de eeuw?
Guido Everaert

14u00

"Contrasterend herstel". De restauratie van twee 18de‐eeuwse witte
natuursteengevels te Brugge".
Benoît Delaey

14u30

Goudleer in Antwerpen: een zoektocht naar patronen. Het product
goudleer en haar plaats in het 17de‐eeuwse interieur.
Claudette Van Wylick

15u00

Vragenronde

15u30

Receptie

Deelname is gratis.
Inschrijven voor 15 september 2012 via ben.daems@artesis.be
Marieke Jaenen

Koen Van de vreken

organisator
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