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OPLEIDINGEN EN STAGES  
  

 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Master in Conservatie en 
Restauratie, specialisatie Muurschilderingen   

 

Diploma VCA-Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (geldig tot 03/02/2025)   

 

Diploma hoogwerker (geldig tot 20/12/2021)  

 

Lid van de beroepsvereniging BRK/APROA  

 

Opleiding "Toegang tot de sporen" – 900 volts (900V). MIVB – Training center  

 

Opleiding "Emulsions for surface cleaning and removel of film-formingmaterials" I Dr. 
Paolo Cremonesie, 2021  

 

 

Opleiding "Emulsions for surface cleaning and removel of film-formingmaterials" II Dr. 
Paolo Cremonesie, 2022 

 

 
 

KORT OVERZICHT WERKERVARING  
   

2019 MUSA bv, zaakvoerster 

2014-2018 Lapis Arte bvba, medezaakvoerster 

2014-2016 Universiteit Antwerpen, Opleiding Conservatie en Restauratie, studio 
muurschilderingen, praktijkassistente 

2013-2014 Zelfstandig restaurator 

2011-2013 
Artesis Hogeschool, Opleiding Conservatie en Restauratie, studio 
muurschilderingen, gastdocente 

2007-2011 cvba Profiel, vennoot 

2001-2007 VandenBorre-Lauwers bvba, arbeidster 

 
 
 

BRUGSKEN 74, 9100 SINT-NIKLAAS 
 

NANCY@MUSACONSERVATION.BE 
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C/R MUURSCHILDERKUNST   
    

2022 Proefrestauartie neo-gotische muurschildering Heilig-Kruiskerk VRASENE. 
Werf onder leiding van Noortje Cools Restauratie 

2022 
Conservatie en restauratie van de muurschildering van de calvarie aan de 
achterzijde van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk te BASSEVELDE met 
bijhorende reconstructie van de zijkanten van de nis. MUSA bv 

2022 Conservatie en restauratie van een zonnewijzer aan een privéwoning te  
SINT-KATHELIJNE- WAVER. MUSA bv 

2021 Conservatie en restauratie van plafondschildering in een privéwoning in de 
zeilstaart te ANTWERPEN. MUSA bv 

2021 Conservatie en restauratie van sjabloon- en imimatie marmerschilderingen in 
de voormalige pastorie van WEMMEL. MUSA bv 

2021 
Noodfixatie van een decoratieve kalkschildering en een neogotische 
muurschildering op de Sint-Paulus site te ANTWERPEN.  
Project in onderaanneming van Fenikx bv 

2021 Noodfixatie van middeleeuwse muurschildering in de Lazaruskapel te RUMST. 
MUSA bv  

2020 Conservatie van zes muurschilderingen in Barak Ba16 in VLOETHEMVELD. 
MUSA bv 

2020 
Conservatie en restauratie van Wall Drawing #709 van Sol LeWitt in een  
privé-woning te WAASMUNSTER. MUSA bv. 

2019 
Reiniging van een Toroni schildering uit de collectie van Proximus te 
BRUSSEL. Werf in samenwerking met Cleo Cafmeyer. 

2019 
Proefvrijlegging van een muurschildering op een gevel van een kasteelhoeve 
op de site van het kasteel Forreist te BRUGGE Sint-Andries. MUSA bvba 

2019 Restauratie van een kruisweg van Eyck in de kerk te GENK. MUSA bvba 

2019 
Restauratie van een steenimitatie in het kursaal te OOSTENDE.  
Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2019 
Restauratie van 37 hedendaagse schilderingen op betonpanelen in 
metrostation Houba-Brugmann te BRUSSEL.  
Werf onder leiding  van Sarah De Smedt. 

2017 
Restauratie van twee muurschilderingen in de Sint-Salvatorkathedraal te 
BRUGGE. Lapis Arte bvba. 

2016-2017 
C/R van 18de eeuws muurschildering met stucwerklijst uit depot van het 
Openluchtmuseum Bokrijk te GENK. Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2016 Proefrestauratie, vrijleggingen van stucwerkornamenten in de O.L.V. ten 
Hemelopneming te RUISELEDE. Werf onder leiding van Fenikx bvba. 
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2016 
Fixatie van losse afwerkingslagen en een noodfixatie van een muurschildering 
in La Nouvelle Maison van Henry Van De Velde te TERVUREN.                                       
Werf onder leiding van Fenikx bvba  

2016 Restauratie van een neogotische muurschildering  in het voormalige klooster 
in de Nieuwstraat te BREDA. Werf onder leiding van Fenikx bvba. 

2016 
Vrijlegging van een muurschildering, lambrisering rood/wit/zwart, in een 
privé woning in de Abdijstraat te WORTEGEM-PETEGEM.  
Werf onder leiding van Fenikx bvba.  

2016 Vrijlegging en restauratie van een muurschildering van Lucien Engels in Villa 
Engels te ELEWIJT. Lapis Arte bvba. 

2015 Proefreinigingen van muurschilderingen in het oud justitiepaleis te 
ANTWERPEN. Werf onder leiding van Fenikx bvba 

2014 Restauratie van een muurschildering van René Van Den Neste (1949), Rue De 
Koninck te MOLENBEEK. Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2014 
Restauratie van twee middeleeuwse muurschilderingen in de Sint-
Martinuskerk te MEISE. Werf onder leiding van Altri Tempi. 

2014 
Noodfixatie en gedeeltelijke restauratie van een plafondschildering in de 
Egyptische tempel te BRUSSEL. Eigen aanneming. 

2014 
Restauratie van een baksteenimitatie op de gewelven in de O.L.V.kerk van 
BELLINGEN. Werf onder leiding van Altri Tempi. 

2011 
Restauratie en reconstructie van de neogotische muurschilderingen in de 
Sint-Pieterskerk te KOKSIJDE. cvba Profiel. 

2010 
Restauratie van de plafondschildering in de kleine sacrestie van de Sint-
Servaasbasiliek te GRIMBERGEN. cvba Profiel. 

2010 Restauratie van de polychroom beschilderde zuilen in de Sint-Niklaaskerk te 
GENT. cvba Profiel. 

2010 Restaurartie van de muurschilderingen in de voormalige schatkamer van de 
Basiliek te TONGEREN. cvba Profiel. 

2009-2010 Restauratie van muurschilderingen in de pastorij te KURINGEN. cvba profiel. 

2008-2009 Restauratie van 17de eeuwse muurschilderingen in de Emile Braunschool te 
GENT. cvba Profiel 

2008 Restauratie van de plafondschilderingen in de grote sacristie van de Sint-
Servaasbasiliek van GRIMBERGEN. cvba Profiel. 

2007-2008 Restauratie van 2 salons in een pand op de Italiëlei te ANTWERPEN. cvba 
profiel. 

2007 
Restauratie van de kroonlijst en pendentieven in de spektakelzaal van de 
Koninklijke Muntschouwburg te BRUSSEL. THV Vandenborre-lauwers bvba en 
Altri-tempi. 

2006 Restauratie van de muurschilderingen in de Egyptische zaal in het kasteel 
Moerland te SINT-NIKLAAS. cvba Profiel. 
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2005 Restauratie van de muurschilderingen in de Sint-Laurentiuskerk te ENAME. 
VandenBorre-Lauwers bvba. 

2004 Restauratie van het stucwerk en schilderwerken in de voorkamer van de 
Pastorij Sint-Fredegandus te DEURNE. VandenBorre-Lauwers bvba. 

2003 Restauratie van de koninklijke loges in de spektakelzaal van de Koninklijke 
Muntschouwburg te BRUSSEL.VandenBorre-Lauwers bvba. 

2003 Restauratie van de muurschilderingen van het Chinees paviljoen op domein 
Borgwal te VURTSE.VandenBorre-Lauwers bvba. 

2003 
Restauratie van twee plafondschilderingen in het Hansahuis te BRUSSEL. 
VandenBorre-Lauwers bvba. 

2003-2007 
Vrijleggen en restauratie van verschillende 17de en 18 de eeuwse 
muurschilderingen in het Europacollege te BRUGGE.  
VandenBorre-Lauwers bvba. 

2001-2003 Restauratie van een muurschildering in het voormalige Augustineseklooster 
te LEUVEN. VandenBorre-Lauwers bvba. 

2001-2002 
Restauratie van gewelven en de 19de eeuwse muurschilderingen in de 
Gotische zaal in het stadhuis van BRUGGE. VandenBorre-Lauwers bvba. 

2001 
Restauratie van verschillende plafondschilderingen in een privé pand te 
RIJMENAM. Werf onder leiding van Linda Van Dijck.  

2000 

Conservatie en restauratie van twee laat 17de eeuwse afgenomen 
muurschildering vermoedelijk afkomstig van een Boeddhistische tempel in 
het westen van China. Nu in het bezit van de koninklijke musea voor Kunst en 
Geschiedenis BRUSSEL. Praktijk opleiding. 

2000 Conservatie en restauratie van een afgenome muurschildering afkomstig uit 
het Bisschoppelijk paleis te ANTWERPEN. Praktijk opleiding. 

2000 
Conservatie en restauratie van een muurschildering van Renaat Braem in de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te ANTWERPEN. Praktijk 
opleiding. 

1999 Conservatie en restauratie van een renaissance schildering in het pand 't 
Waagstuk op de Stadswaag te ANTWERPEN. Praktijk opleiding. 

1998-1999 
Conservatie en restauratie van een muurschildering (1938) van J. Van 
Vlasselaar in het rijksinternaat ‘Hof ten Bosch’ te BRASSCHAAT. Praktijk 
opleiding. 

1998 
Conservatie en restauratie van een midden 19de eeuwse plafondschildering in 
het gemeenschapscentrum Tan Noey te SINT- JOOST TEN NODE. Werf onder 
leiding van Begga Vermaelen. 
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ONDERZOEK  
    

2022 Stratigrafisch kleuronderzoek spektakelzaal opera van GENT. 
Onderzoeksproject onder leiding van Fenikx bv.  

2022 
Materiaaltechnisch en stratigrafisch kleuronderzoek van het interieur van de 
voormalige brouwerswoning in HOOGSTRATEN. MUSA bv. 

2022 
Materiaaltechnisch vooronderzoek van de muurschilderingen in de 
Bourgondische Kapel te ANTWERPEN. Coördinatie Feniks bv.  

2022 
Materiaaltechnisch vooronderzoek en vrijlegging van de middeleeuwse 
muurschilderingen in een privé woning te KRUISEM.  
In opdracht van Fenikx bv. 

2022 
Beperkt stratigrafisch kleuronderzoek in een privéwoning in de Leopold de 
Vriesstraat te ANTWERPEN. MUSA bv. 

2022 Materiaaltechnisch advies ivm het stucwerplanfond van het kasteel van 
HEERS. In opdracht van Fenikx bv 

2022 Stratigrafisch kleuronderzoek van de foyer, Redoute en Lullyzaal in de opera 
van GENT. Het totale onderzoeksproject onder leiding van Fenikx bv. 

2021 
Materiaaltechnisch en stratigrafisch kleuronderzoek van de Art Deco 
inkomhal van de school der Broeders Hiëronymieten te SINT-NIKLAAS.  
MUSA bv. 

2021 Vooronderzoek Chinees paviljoen op het kasteeldomein Borgwal te VURSTE. 
MUSA bv. 

2021 
Stratigrafisch kleuronderzoek van de verschillende decoartiefases van het 
koor en de calvarie aan de buitenzijde van de O.L.V. Hemelvaartkerk te 
BASSEVELDE. MUSA bv 

2020-2021 

Beperkt vooronderzoek met proefrestauratie van de vermoedelijk 14de eeuwse 
muurschilderingen in de donjon en de 17de eeuwse muurschilderingen in de 
Ovidiuszaal en de 2de emblematazaal van het kasteel van HORST in functie 
voor het bestek van de restauratie van het kasteel fase 1. Het totale 
onderzoeksproject onder leiding van Fenikx bv. 

2020 
Stratigrafisch onderzoek Modernistische Villa door architect J. Roelant te 
GENT. MUSA bv. 

2019 
Proefrestauratie van twee muurschilderingen in een privéwoning te 
OUDEGEM. Werf onder leiding van Fenikx bvba. 

2019 
Onderzoek naar de afwerkingslagen op gevel 'au vieux spijtigen duivel' te 
UKKEL. MUSA bvba. 

2019 
Verkennend materiaaltechnisch onderzoek naar de aanwezigheid en de 
bewaringstoestand van marmerschilderingen in een privé-woning te RIEMST. 
MUSA bvba 

2019 
Onderzoek naar de afwerkingslagen (fase 1&2) in het oud zwemdok te 
MECHELEN. Werf onder leiding van Begga Vermaelen en MUSA bvba. 

2019 
Onderzoek naar de afwerkingslagen in de Sint-Niklaaskerk te PELT.  
Werf onder leiding van Begga Vermaelen. 
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2018 
Onderzoek naar de afwerkingslagen (fase 1) in het oud zwemdok te 
MECHELEN. Werf onder leiding van Begga Vermaelen. 

2018 Onderzoek naar de afwerkingslagen van het volledige interieur van de Sint-
Romboutskathedraal te MECHELEN. THV St-Rombouts. 

2018 Onderzoek naar graffiti aangebracht door gevangenen in het Oranjehotel,  
DEN HAAG. Werf onder leiding van Fenikx bvba. 

2016 Onderzoek van het oorlogsmonument op het Sint-Martensplein te  
SINT-TRUIDEN. Lapis Arte bvba. 

2016 Stratigrafisch onderzoek in het Kasteel Van Duyse, Vredegerechtstraat 1 te 
LOKEREN. Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2016 Onderzoek van de afwerkingslagen van een gevel op het Luxemburgplein te 
BRUSSEL. Lapis Arte bvba. 

2016 Onderzoek van de interieurafwerking in de O.l.V. kerk te DAKNAM.  
Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2016 Onderzoek van de Benedenkapel in de OLV. Kerk te BRUGGE.  
Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2016 Onderzoek van een gevel /geveldecoratie in de Stationstraat te SINT-NIKLAAS. 
Werf onder leiding van Sarah De Smedt. 

2014 
Onderzoek van een muurschildering in de O.L.V. kerk te AARSCHOT. Werf onder 
leiding van  het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel. 

2013 
Onderzoek en noodfixatie  van een muurschildering in het Roodklooster te 
BRUSSEL. Werf onder leiding van Marie-Hélène Ghisdal 

2007 
Onderzoek en proefrestauraties van gotische muurschilderingen in de kapel 
van OFFELKEN. cvba Profiel. 

2002 
Onderzoek van de afwerkingslagen in de Wolwerverskapel te GENT. 
VandenBorre-Lauwers bvba. 

2001 Onderzoek van de afwerkingslagen in de Sint-Laurentiuskerk te ENAME.  
Werf onder leiding van Linda Van Dijck. 
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C/R MAROUFLAGES EN GOUDLEDER  
    

2017 Restauratie van twee marouflages in de Sint-Salvatorkathedraal te BRUGGE. 
Lapis Arte bvba. 

2016 
Restauratie van een neogotische marouflage in het voormalige klooster in de 
Nieuwstraat te BREDA. Werf onder leiding van Fenikx bvba. 

2015 
Proefreinigingen van marouflages in het oud justitiepaleis te ANTWERPEN. 
Werf onder leiding van Fenikx bvba. 

2011 Restauratie van het goudleder uit de Brugse Vrije te BRUGGE. cvba Profiel. 

2003-2004 
Restauratie van marouflages, 11 staties van de kruisweg, in de Sint-Pieters-
Banden kerk te BERINGEN. VandenBorre-Lauwers bvba. 

2001 Restauratie van de marouflages in de foyer en de spektakelzaal van de 
Stadsschouwburg te BRUGGE. Dewolf-Tack. 

  
 

C/R STUCWERK EN PLEISTERWERK  
    

2020 Herstel stucwerkplafond. Privé woning te HERENTALS.  
Werf onder leiding van Artecura bvba. 

2019 
Restauratie van een gevel bekleed met cimorné in de Visserslaan 14 DE 
PANNE. MUSA bvba 

2018 
Restauratie van het tuinpaviljoen en de portiek van het Rubenshuis te 
ANTWERPEN. Lapis Arte bvba. 

2017 
Restauratie van de inkomshal in een privé woning te TEMSE, stuc-en 
staffwerk met marmerimitaties. Lapis Arte bvba. 

2015 
Restauratie van een stucwerkplafond in het Gasthuismuseum te GEEL.  
Lapis Arte bvba. 

2014 
Restauratie van twee schouwboezems  in het pand De Lombaard te 
MECHELEN. Lapis Arte bvba 

2014 Restauratie van het stuc- en staffwerk in een privé woning in het Patershol te 
GENT. Werf onder leiding van Tradiplan 

2013 Restauratie van stucwerkplafonds in een privé woning in het Patershol te 
GENT. Werf onder leiding van Lapis Arte bvba. 

2013  Herstel van een stucwerkplafond in een private woning te WILRIJK.  
Werf in samenwerking met Sarah De Smedt. 

2010 Reconstructie van een rotspleister op de tuinmuur van de pastorijwoning te 
HERSELT. cvba Profiel. 

2007 Restauratie van stucplafonds in het oud gemeenstenhuis van KAMPENHOUT. 
cvba Profiel. 
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2005 Onderzoek van de muurschilderingen in de Sint-Laurentiuskerk te ENAME. 
VandenBorre-Lauwers bvba. 

2004-2005 Restauratie en reconstructie van een 945m² stucplafond in De Noker te 
MECHELEN. THV Denys nv-Vandenborre-lauwers bvba. 

2004 Restauratie van het stucwerk en schilderwerken in de voorkamer van de 
Pastorij Sint-Fredegandus te DEURNE. VandenBorre-Lauwers bvba. 

   

C/R SGRAFITTI  
    

2021 
Conservatie en restauratie van een sgrafitto op de voorgevel van een pand op 
de Amerikalei te ANTWERPEN. Musa bv.  

2017 Restauratie van 2 sgraffito panelen, privéwoning te ELLEZELLES. Lapis Arte bv. 

2015 
Restauratie van sgraffiti op de gevel Quaie a la houille nr 7 te BRUSSEL.  
Werf onder leiding van Renotec 

2010 Restauratie van sgraffiti op een gevel te MESEN. cvba Profiel. 

2008-2010 Restauratie van de sgraffiti in de inkomhal van het Sint-Pietersstation te 
GENT. cvba Profiel. 

2007 Restauratie van friezen in sgrafftitechniek op een gevel in de Ijzerlaan te 
BRUSSEL. cvba Profiel. 

   

C/R STEEN, STEENACHTIGE MATERIALEN EN POLYCHROMIE  
    

2019 Restauratie van de sacramentstoren in de Sint-Pieterskerk te LEUVEN. Lapis 
Arte bvba. 

2018 Restauratie van het tuinpaviljoen en de portiek van het Rubenshuis te 
ANTWERPEN. Lapis Arte bvba. 

2017 Restauratie van een grafmonument op de gemeentelijke begraafplaats te 
LEOPOLDSBURG. Lapis Arte bvba. 

2017 Restauratie van diverse monumentale grafmonumenten op diverse 
begraafplaatsen te BRUGGE. Lapis Arte bvba. 

2016 Restauratie van een stenen beeld uit een park van ZOTTEGEM. Lapis Arte bvba. 

2016 Restauratie van parement "In den grooten zalm" te MECHELEN. Werf onder 
leiding van Altri Tempi. 
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2016 
Restauratie van de ornamenten aan het kasteelpaviljoen "Gloriette" in het 
Middelheimpark te ANTWERPEN. Werf onder leiding van Verstraete en 
Vanhecke nv. 

2016 
Ontmantelen van de steencollectie in het Gruuthuse museum te BRUGGE. 
Lapis Arte bvba. 

2015-2016 Restauratie Putkevie Quinten Matsijs te ANTWERPEN. Lapis Arte bvba. 

2015-2016 
Restauratie van het Monument voor de stervende Everard 't Serclaes te 
BRUSSEL. THV Metafose-Bronsatelier-Lapis Arte. 

2015 
Restauratie van een art-deco grafmonument op de centrale begraafplaats te 
BRUGGE. Lapis Arte bvba. 

2014 Restauratie van een grafmonument te BRUGGE. Lapis Arte bvba. 

2014 Restauratie van de toegangspoort van het Middelheimpark te ANTWERPEN. 
Lapis Arte bvba. 

2014 Restauratie van een teracotta Piëta uit het begijnhof te TURNHOUT.  
Werf onder leiding van Lapis Arte bvba. 

2014 Restauratie van een polychrome kruisweg in de O.L.V.kerk van BELLINGEN. 
Werf onder leiding van Altri Tempi. 

2010-2011 Gevelrestauratie van een appartement in de Krijgslaan te GENT. cvba Profiel. 

2010 Restauratie van het timpaan van het KMSK te BRUSSEL. cvba Profiel. 

2007-2008 Decaparen van ornamenten in blauwehardsteen verwerkt in gevel op Italiëlei 
te ANTWERPEN. cvba Profiel. 

   

C/R ANDERE MATERIALEN  
    

2021 

Project in functie van de tentoonstelling ‘25 years Proximus art collection’ 
opbouw tentoonstelling en verschillende conservaties en restauraties. 
BRUSSEL. Project MUSA bv in samenwerking met Cleo Cafmeyer en Femke 
Segers. 

2021 Hervergulden van een design tafel ‘Traccia’ van M. Oppenheim 1931. MUSA bv 

2020 
Plaatselijke vernisafname en retouche op de kleurvlakken van de trap en 
spiegel in het landhuis ontworpen door Huib Hoste te AVELGEM. MUSA bv.  

2020 
Reiniging van 3 schilderijen, S. Jaffe, T. Smit en R. Mangold, uit de privé-
collectie van Greta Meert gallerie te BRUSSEL. MUSA bv. 

2019 
Restauratie van een privé kunstwerk (achter-glas-schildering) van  
W. Swennen te ANTWERPEN. MUSA bvba. 
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2002-2004 
Vrijlegging en restauratie van het gepolychromeerd houten plafond in de Sint-
Vincentiuskerk te ZOLDER. VandenBorre-Lauwers bvba. 

2002-2003 Restauratie van meubilair (altaren, preekstoel, beelden) in de Sint-Pieterskerk 
te PUURS. VandenBorre-Lauwers bvba. 

   

INVENTARISTATIE EN ADVIES  
   

2020 Advies kleurstelling interieur arboretum KALMTHOUT. MUSA bv 

  
  

 


