Wie bedreigde
glasschilderkunst
wil beschermen ...

... kan nu terecht bij
Glas-in-lood Depot
I

n het voorjaar van 2013 is Glas-inlood Depot Limburg opgericht.
Het heeft als belangrijkste doel om
waardevolle glasschilderkunst die door
bouwwerkzaamheden of sloop wordt
bedreigd, veilig op te slaan tot een
geschikte herbestemmingsmogelijkheid is gevonden. In deze flyer leest u
hoe Glas-in-lood Depot in hoofdlijnen
werkt. Meer informatie is te vinden op
www.glasinlooddepotlimburg.nl.

In de twintigste eeuw zijn vooral in Limburg
veel glas-in-loodvoorstellingen van een hoog
artistiek niveau vervaardigd. Het stroomgebied
tussen Rijn en Maas staat vanouds bekend om het
vakmanschap van zijn glazeniers. De combinatie
van uitstekende opleidingen en een bloeiend
cultureel klimaat - met een grote vraag naar glasschilderkunst - heeft tot gevolg gehad dat vele
(glas)kunstenaars van naam voor korte of langere
tijd in deze provincie actief zijn geweest. Zij hebben
de vensters van talloze kerken, openbare gebouwen
en particuliere woningen voorzien van bijzondere
en vaak ook waardevolle glas-in-loodpanelen.
Inmiddels komen steeds meer van deze bouwwerken in aanmerking voor renovatie. Sommige
zijn zelfs toe aan sloop. Een probleem hierbij is dat
lang niet alle panden zijn beschermd als gemeentelijk of rijksmonument. Dit betekent dat, als er
geen speciale maatregelen worden genomen, het
glas-in-lood gemakkelijk kan worden beschadigd
of zelfs vernietigd. Dat is wat je noemt eeuwig
zonde. Ten eerste zijn de voorstellingen vaak
bijzonder fraai. Ten tweede vertegenwoordigen
zij een onvervangbaar stukje (Limburgse) cultuurgeschiedenis. En in de derde plaats zijn er mensen
die deze kunstwerken graag een nieuwe bestemming willen geven.

Nieuwe bestemming
Eigenaren die glas-in-loodwerken niet langer
kunnen of willen handhaven, zitten vaak met vele
vragen. Is het kunstwerk behoudenswaardig?
Hoe kunnen de panelen zonder schade worden
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verwijderd? Waar moeten ze na uitname blijven?
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kan elke eigenaar voortaan terecht bij Glas-in-lood
Depot Limburg.

Depot en meldpunt
De instelling die onder deze naam opereert,
omvat in de eerste plaats een website. Via
www.glasinlooddepotlimburg.nl kunt u veel te
weten komen over de vormen van glasschilderkunst die voor opname in depot en herbestemming
in aanmerking komen. De site fungeert tevens als
meldpunt voor bedreigde glasschilderkunst. Een
overzichtelijk stappenplan maakt duidelijk hoe
aanbieders te werk kunnen gaan.
Daarnaast biedt de website een overzicht van de
glas-in-loodpanelen die in depot op herbestemming wachten. Wie in een of meer van de aangeboden objecten geïnteresseerd is, kan via de website
een afnameformulier insturen. Verder geeft de
website nadere informatie over het hoe en waarom van Glas-in-lood Depot Limburg en enige
achtergrondkennis over de glasschilderkunst.
Het fysieke depot bevindt zich op kloostercomplex
Rolduc te Kerkrade. De opslagruimte wordt uitsluitend op afspraak geopend om glasschilderkunst
te brengen of te halen.

Meld bedreigd glas-in-lood!
Glas-in-lood Depot Limburg doet, mede namens
de Provincie Limburg, een dringend beroep op elke
eigenaar of beheerder om bedreigde glasschilderkunst aan te melden, veilig te stellen en aan te
bieden voor passend hergebruik. Daarnaast worden
organisaties en particulieren opgeroepen om,
als zij over een geschikte herbestemmingslocatie
beschikken, uitgenomen glas-in-loodvoorstellingen
een kans op een tweede leven te geven.
Enkele belangrijke bepalingen voor bemiddeling
door Glas-in-lood Depot Limburg zijn:
• Het glas-in-lood is van kunst- en/of cultuurhistorische waarde (geen productie- en knutselwerk).
• De aanbieder bekostigt deskundige verwijdeOm organisatorische redenen wordt gevraagd
uw contact met Glas-in-lood Depot Limburg
zo veel mogelijk te laten verlopen via e-mail.
Het adres is info@glasinlooddepotlimburg.nl. Bij
urgente en ingewikkelde zaken kunt u telefonisch
contact opnemen met het secretariaat van
Monumentenwacht Limburg. Dit is op werkdagen
’s ochtends bereikbaar. ’s Middags kunt u het
antwoordapparaat inspreken. Het telefoon-

ring en indien nodig transport naar het depot.
• De aanbieder levert gegevens over herkomst,
maker, geschiedenis en dergelijke.
• De aanbieder blijft eigenaar van het glas-in-lood
tot dit aan een afnemer is overgedragen
(verkocht).
• De aanbieder komt met de afnemer een prijs
overeen.
• De aanbieder betaalt geen kosten voor eerste
advies, opslag en bemiddeling.

nummer is 0475 - 56 39 99.

• Het depot is verantwoordelijk voor een goede
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opslag van het glas-in-lood.
• De afnemer bekostigt het transport naar de
herbestemmingslocatie en deskundige herplaatsing.
Op www.glasinlooddepotlimburg.nl vindt u een uitgebreide toelichting bij deze en andere bepalingen.

De illustraties in deze flyer zijn ontleend aan diverse, niet-bedreigde glas-in-loodpanelen.
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