MARIABEELD SCHITTERT OPNIEUW
Toelichting

19 april 2019

Het Mariabeeld aan de Sint-Michielskerk werd door de Monument Renovation Technics
gerestaureerd. Sedert kort staat het beeld terug op de sokkel om ter plaatse verguld te
worden. Bladgoudspecialist Georges Couvreur zal het beeld vergulden zodat het als nooit
te voren kan schitteren. Op 28 april zal het Mariabeeld het pronkstuk van Erfgoeddag
2019 worden.

Historiek en opzet van de werken
toelichting door Dirk Lievens, schepen van o.a. erfgoed, cultuur en toerisme
Eind 2018 werd het Mariabeeld van haar sokkel gehaald wegens dreigend afbrokkelingsgevaar.
De stad gaf de opdracht aan Monument Renovation Technics nv om:
1. Het beeld te demonteren en te restaureren
2. Het beeld (uiteraard) terug te plaatsen
3. Het beeld te vergulden.
De restauratie en renovatie gebeurde in het atelier zelf van Monument Renovation
Technics nv volgens volgend procedé:
•
•
•
•
•

Uitboren van de oude verankering in de kolom en sokkel
Verlijmen van de nieuwe verankering
Zachte reiniging met warm water van de gevel
Consolidatie van scheuren en verlijmen van de stukken
Plaatsen van injectie – en ontluchtingssnippels

De laatste fase is het vergulden dat ter plaatse zal gebeuren door expert Georges
Couvreur. Georges Couvreur is dé expert om dergelijke operaties uit te voeren. Zijn CV is
dan ook indrukwekkend: een kleine vuistgreep uit zijn realisaties:
o
o
o
o
o

Restauratie aan enkele gebouwen op de Grote Markt Brussel
Hekken Koninklijk Paleis
Station van Antwerpen
5 jaar renovatie aan de Kathedraal van Doornik – 11de eeuw
Diverse opdrachten in het buitenland
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Het vergulden van het beeld
Toelichting door bladgoudspecialist Georges Couvreur

Waarde en historiek van het beeld
Toelichting door deken Renaat Desmedt

Publieksmoment op Erfgoeddag
-

Georges Couvreur aan het werk zelf op Erfgoeddag 28/04 : toelichting en opzet door Georges Couvreur zelf
Project Vakmanschap van Erfgoedcel Terf : toelichting door Hugo Verhenne
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