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De Wilhelminafontein te Deventer 

Op de Brink in Deventer staat een Wilhelminafontein. Het monument werd in 1898 onthuld ter 

gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Het monument is van de hand van de 

Deventer stadsarchitect J.A. Mulock Houwer. 

Datum :                      Oktober 2011 

Opdrachtgever :      Gemeente Deventer 

Aannemer :               Steen & Beelhouwatelier Laurens Demmer te  Wesepe 

Doel :                         Jaarlijkse onder houding. 

 

Diagnose stellen :     Kalk, vuil en algen bevonden zich op de natuursteen onderdelen.  

                                   Kalk en kleine schades bevonden zich op de gegoten bronzen onderdelen.  

 

 

Probleem : 

 

 

Elke vrijdag en zaterdag worden de 

viskramen om het kunstobject gebouwd. 

De mensen eten op het kunstobject en 

gooien het afval in de Fontain. 

 

 

 

 

 

 `S avonds en tijdens de feestdagen  worden de 

bronzen onderdelen van het kunstobject door 

dronkenmensen vandalisme gebracht. 
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Oplossing: 

Bronzen onderdelen zijn met de zeep op Triton X  nonionic en stoom ( 90C) gereinigd.Daarna zijn 

de loskomende verflagen met special epoxy grondverf, nagellak( goud kleur)en blanke 

beschermlak gerestaureerd. Tenslotte werden de bronzen onderdelen in de was( bronzen lag) 

gezet. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De loodonderdelen werden onderhoud en losse plekken terug gezet en patenineerolie 

aangebracht. 
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