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1350 geïnteresseerden 'proefden' Silberling 
  
Op de restauratiebeurs werden 1350 chocolade 'Silberling-ornamentjes' 
uitgedeeld. De temperaturen liepen (daardoor?) bij onze drukbezochte, 
kleine stand op tot maar liefst  +40°C!  Maar ons hoorde u niet klagen.  De 
Silberling-introductie was geïnspireerd en er waren veel interessante 
gesprekken en kennismakingen. Een prima start. In dezelfde periode 
voegden we drie rijk geïllustreerde Sliberling-pagina’s aan onze site toe.  
 
Meer over Silberling op onze 3 Silberling-pagina’s, surf naar de site >> 
 
Foyers Concertgebouw totaal vernieuwd 
 
Na de Grote en de Kleine Zaal van het Concertgebouw verfraait Rescura 
deze zomer 2 foyers van de Amsterdamse Muziektempel. Het gaat om de 
Felix de Nobel Foyer en de Franse Foyer, beide op de 1ste verdieping. De 
wanddecoraties zijn geïnspireerd op oude kantwerk-structuren. Rescura’s 
digitale sjabloontechniek maakte deze geraffineerde wanddecoraties 
mogelijk. Evelyne Merkx was verantwoordelijk voor het ontwerp, Antoinette 
van der Wal werkte haar ideeën verder uit en Rescura nam de taak van een 
perfecte uitvoering op zich.  
 
Voor uitgebreide fotopagina ... surf naar de site >>  
 
  
Stijlkamers van museale kwaliteit 
 
Sinds januari werkt de houtafdeling van Rescura aan de restauratie van 4 
bijzondere stijlkamers in een groot grachtenpand in Amsterdam. Een zeer 
afwisselend werk: 2 stijlkamers in neo-renaissance  stijl, 2 in neo- 
classicistische stijl en een erker in Jugendstil! Houtsnijwerk, het bijwerken 
van ontbrekende sierdelen, panelen, deuren, betimmeringen ... alles heeft 
museale kwaliteit. Het neusje van de zalm voor onze houtrestaurator Rob 
Kooy die hier 75% van het werk doet. Tegelijkertijd is de technische-
afwerking van de stijlkamers hyper-modern. De mini-speakers van het 



dolby surround systeem werden door Rob in een fraai console-ornament 
onzichtbaar weggewerkt.           
 
  
Professor Tulpstraat weer in oude glorie 
 
De Professor Tulpstraat in Amsterdam wordt groots onderhanden 
genomen. De panden 4 en 6 van de joodse diamantair M. Saks hebben 2 
stijlkamers in Amsterdamse School Stijl. Architect: Harry Elte. Na de 
drama’s van WOII wisselden de panden van eigenaar. Nu worden ze door 
Stadsherstel in de oude luister van 1920 hersteld. Het vele houtwerk in het 
interieur neemt Rob Kooy onderhanden. In het pand van Delta Lloyd in 
dezelfde straat herstelde onze schrijnwerker samen met onze decorateurs 
het trappenhuis met gemarmerde lambrisering in oude glorie. 
 
Meer over houtrestauratie ... surf naar de site >>  
  
    
De Kleurwinkel draait warm 
  
Wat is de Kleurwinkel? Een werk- en inspiratiestudio waar:  
 • architecten 
 • opdrachtgevers 
 • particulieren  
zich kunnen oriënteren op materialen en technieken, op alle mogelijkheden 
van kleur en decoratie. Hier kunt u advies inwinnen, met klanten 
voorbeelden bekijken, een toegesneden workshop volgen, proeven laten 
maken, en - zo u wilt - een kleurstyling laten samenstellen. Voor 
historiserend gebruik, voor eigentijdse ontwerpen.  
 
Hiernaast beelden van de huidige kleurstudio zoals die al volop voor dit 
doel draaiende is . Een plek waar (soms nog beginnende) kleurideeën 
worden ‘vertaald’ naar concrete voorstellen, ontwerpen en technieken. Hier 
zijn we al de verbinding tussen kleurwens en kleuruitwerking - tussen 
sfeerideeën en concrete uitvoeringsplannen.  
 
 

11 nieuwe site-pagina’s, neem een kijkje! 
 
Een site is nooit echt af, ook de onze niet.  
We blijven bijwerken en uitbreiden.  
Vanaf vandaag staat echter 90% op het web!  
Neem een kijkje, surf eens rond, en laat horen wat u er van vindt.  
Wij blijven onszelf digitaal verbeteren. 
 
Bekijk de vele, nieuwe hoofdstukken ... surf naar de site >>  



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 




