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Handig en informatief
Voor u ligt de tweede editie van de Gids
Monumenten Onderhoud & Restauratie.
Wij kregen veel positieve reacties op de
editie 2016. Direct van eigenaren van
monumentaal erfgoed, maar ook via de
bedrijven die erin staan.

Een toekomst voor religieus erfgoed
Met een groot symposium sluit de Agenda Toekomst Religieus
Erfgoed op 8 december a.s. haar programma officieel af. Op deze
middag presenteren we de belangrijkste opbrengsten van de afgelopen drie jaar: het programma bracht onder meer een reeks aan
symposia, praktische handreikingen en bijzondere deelprojecten
zoals ‘Adopteer een Kerk’ voort. Met het oog op de toekomst zullen
vertegenwoordigers van eigenaren, overheden en culturele en
maatschappelijke organisaties aangeven waaruit hun actieve inzet
voor religieus erfgoed in de komende jaren zal bestaan.

Datum: 8 december 2016
Tijdstip: 12.30 - 17.30 uur
Locatie: Grote Kerk Naarden
Entree: gratis
In 2014 werd de Agenda gelanceerd en hierin werkt een 30-tal
landelijke partners samen die zich actief inzetten voor een goede
toekomst van religieus erfgoed.
Aanleiding hiervoor vormt het feit dat het voortbestaan van Nederlands rijk en breed gedragen religieus erfgoed onder druk staat,
onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere
tijden. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
werkten kerkelijke, bestuurlijke, wetenschappelijke en maatschappelijke partijen samen om dit vraagstuk het hoofd te kunnen bieden.
Meer informatie over de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed
en het slotsymposium: www.toekomstreligieuserfgoed.nl

Met veel genoegen hebben wij weer
gewerkt aan de tweede editie. Dit jaar
is een nieuw element toegevoegd. Een
website waar u over uiteenlopende
onderwerpen informatie kunt aanvragen.
Een select aantal gespecialiseerde
bedrijven neemt vervolgens contact met
u op.
Dat bespaart u zoeken op internet.
Bovendien krijgt u bij persoonlijk contact
direct een betere indruk van de mensen
achter het bedrijf!
De bedrijven in deze gids zijn zonder
uitzondering deskundigen op hun terrein.
Ze beschikken over gedegen kennis van
hun producten en vertalen uw vraag of
opdracht naar een adequate oplossing!
Gids Monumenten Onderhoud en
Restauratie is weer een handig naslagwerk
voor al het onderhoud aan uw monument!
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Donatus Verzekeringen

wat er nu eigenlijk verzekerd is en vooral aan
wie de schade wordt uitgekeerd. Je houdt
dan als monumenteneigenaar zelf de regie.

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Postbus 500
5240 AM
Rosmalen
073 522 17 00
info@donatus.nl
www.donatus.nl

Omschrijving:

Donatus is specialist in het verzekeren van kerken en monumenten.

Na de verbouwing of restauratie
D é k e r k e n - e n m o n u m e n t e n v e r z e k e ra a r v a n N e d e r l a n d

Verbouwen? Eerst verzekeraar bellen!
Als je gaat verbouwen of restaureren, geef
dat dan vooraf door aan je verzekeraar of
tussenpersoon. Dat voorkomt problemen.
Je wilt niet door schade en schande wijs
worden. Twee zaken verdienen de aandacht: de verzekering tijdens de verbouwing of restauratie en de verzekering na
afloop van de restauratie of verbouwing.

De CAR-verzekering
De Constructie All Risksverzekering, meestal

afgekort tot CAR-verzekering, is een verzekering die allerlei verschillende risico’s tijdens de
verbouwing of restauratie dekt. De CAR-verzekering dekt zowel aansprakelijkheidsrisico’s
als schade aan het monument. Alle betrokken
partijen zijn verzekerd op de CAR-verzekering:
de opdrachtgever, de aannemer, de onderaannemer enz. Vaak sluit de aannemer een
CAR-verzekering af, maar wij adviseren klanten
altijd om zelf een CAR-verzekering te sluiten. Bij
schade is het namelijk belangrijk om te weten

Na afloop van de verbouwing of restauratie is het belangrijk om na te gaan of je
verzekering moet worden aangepast. Klopt
de herbouwwaarde nog steeds of is die
gewijzigd door de verbouwing of restauratie?
Is de bestemming van het monument gelijk
gebleven? Of is de verbouwing gedaan om
het monument voor een andere bestemming te gebruiken. Dat zijn zaken om te
bespreken met je verzekeraar of in elk geval
om door te geven.

Preventie en dekking
Als de verbouwing of de restauratie achter
de rug is, is dat ook een goed moment
om te kijken welke risico’s je loopt met je
opgeknapte monument. Het belangrijkste is
om je bewust te zijn van de risico’s. Als het
enigszins kan, vermijd je uiteraard de risico’s
en als dat niet mogelijk is, probeer ze dan
zo veel mogelijk te beperken. Voorkomen
is betere dan genezen. Risico’s die niet te
vermijden zijn kun je afdekken met een verzekering, maar besef goed: een verzekering
voorkomt geen schade.
Kijk ook eens naar de dekking van je verzekering. Is het voldoende om alleen de risico’s
van brand en storm te verzekeren? Of is
het van belang om ook water-, inbraak- en
diefstalschade mee te verzekeren? Of vind
je het belangrijk om gewoon alle mogelijke
risico’s te verzekeren en kies je voor een all
risks dekking? Maak in elk geval een bewuste
keuze.

Donatus Verzekeringen,
dé kerken- en monumentenverzekeraar!
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Bouwbedrijf Jurriëns Noord BV

Boonstoppel Verf

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Osloweg 125
9723 BK
Groningen
050 556 67 79
info@jurriensnoord.nl
www.jurriensnoord.nl

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Amsterdamseweg 14
1422 AD
Uithoorn
029 754 11 80
info@boonstoppelverf.nl
www.boonstopppelverf.nl

Omschrijving:

Restauratie bouwbedrijf

Omschrijving:

Vakverf voor historisch en monumentaal segment.

Puur vakmanschap

Geef historie toekomst. Boonstoppel

Restaureren is specialistisch werk waarbij puur vakmanschap
zich laat gelden. Elke restauratieklus is anders; geen steen, boog,
muur of gewelf is hetzelfde en allen vereisen ze een specifieke
aanpak. De vaklieden van Jurriëns Noord hebben de kennis,
deskundigheid en passie om juist dit specialistische werk perfect
uit te voeren. Uw vraag is voor ons leidend. Daardoor leveren wij
altijd maatwerk en lukt het ons om steeds weer in te spelen op
de veranderende vraag. Comfort, klanttevredenheid en behoud
van het historische erfgoed zijn de leidraad voor het werk dat wij
uitvoeren.

Drie woorden die precies zeggen waar Boonstoppel voor staat: geef historie toekomst. Hoe maakt
Boonstoppel dat waar? In het kort: met liefde
voor het monumentale verleden en door het
ontwikkelen van technisch superieure verven om
dat verleden te beschermen en te behouden.

ontwikkelingen en dat is nu niet anders. Duurzame bescherming en verfraaiing. Die ambitie
wordt gezien en beleefd. Zozeer zelfs dat de
professionele schilder ook in de meer moderne
projecten kiest voor de kwaliteit van Boonstoppel. Zo hedendaags is Boonstoppel dus.

Kleurenkennis als tasbaar bewijs

Met het oog op de toekomst

Liefde voor het verleden kent vele vormen. Die
van Boonstoppel begint bij kleur. Historische
kleuren zijn in trek en de vraag ernaar neemt toe.
Voor Boonstoppel was het reden om grondig
onderzoek te doen naar Nederlands historische
kleurenpracht. Dat heeft geresulteerd in een
aantal kleurenwaaiers voor zowel binnen als
buiten.

Wat goed is, kan natuurlijk altijd beter. Dus verbetert Boonstoppel zijn productportfolio voortdurend. Enerzijds door het introduceren van
nieuwe technologieën die nog beter beschermen
en verfraaien. Anderzijds door alle kennis en
kunde beschikbaar te stellen voor iedereen die
met Boonstoppel werkt. Dit telkens vanuit het
perspectief dat wat echt de moeite waard is, de
best mogelijke bescherming verdient. Zo blijft
Boonstoppel scherp geconcentreerd op zijn
wezenlijke doel: historie toekomst geven.

Onze molenbouwers
Naast aansprekende restauratieprojecten, zoals de Groninger
Martinitoren, het Groninger NS Station en Hotel Post Plaza in
Leeuwarden is Jurriëns Noord bekend om haar molenbouw.
Vanuit onze vestiging in Sneek werken gespecialiseerde molenbouwers aan het behoud van molens in Noord Nederland. Onze
machinale werkplaats in Sneek is speciaal ingericht voor het
restaureren en indien nodig reconstrueren van molenonderdelen zoals vijzels, kamwielen, roeden etc.

Alles in huis
Jurriëns Noord heeft alles in huis om de herbestemming van uw
gebouw in goede banen te leiden. Onze kennis van monumenten, restauratie en de ervaring die wij hebben op het gebied
van complexe binnenstedelijke verbouwklussen komen samen
wanneer wij een oud gebouw een nieuwe functie geven. Heeft
u een pand en ideeën? Dan maken wij samen met u hét perfecte
plan.
Jurriëns Noord is onderdeel van de Friso Bouwgroep.
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Op rijke historie gefundeerde expertise
Niet alleen kleur geeft Boonstoppel een bijzondere positie als het gaat om het conserveren en
verfraaien van monumentale panden. Boonstoppel zelf boogt op een rijke historie die teruggaat
tot 1890. De sindsdien verzamelde kennis en
kunde en de klassieke waarden die daarin hun
oorsprong vinden, zijn door Boonstoppel levend
gehouden.

Hedendaags
Sinds 1890 is er veel veranderd in de technische
samenstelling van verf. Boonstoppel heeft altijd
gebruikgemaakt van de laatste technologische

Rembrandthuis, Amsterdam
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EVA Optic

FEROLUX Nostalgische dakramen

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

De Velde 1
8064 PH
Zwartsluis
038 – 337 50 67
info@evaoptic.com
www.evaoptic.com

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Peppelenbos 17B
6662 WB
Elst
085 - 303 06 65
info@ferolux.nl
www.ferolux.nl

Omschrijving:

Ontwikkelaar en fabrikant van LED kaarsverlichting

Omschrijving:

Een FEROLUX dakraam maakt uw dak compleet.

Authentieke ambiance

Dakramen

EVA Optic is Nederlands ontwikkelaar en fabrikant van LED
verlichting voor specialistische toepassingen. EVA biedt
oplossingen wanneer de eisen aan lichtbeleving en kwaliteit
extra hoog zijn. Zo ontwikkelde EVA speciaal voor paleizen,
musea en historische interieurs de EVA LED Candle. De LED
Candle is de eerste kaars die voldoet aan alle esthetische en
innovatieve eisen in historische interieurs.
De EVA LED Candle komt qua uiterlijk zeer dicht in de buurt
van een authentieke kaars. De LED Candle combineert de
eigenschappen van authentieke kaarsen (esthetiek en
historische waarde) en traditionele elektrische kaarsen
(lichtkleur en lichtintensiteit) met de voordelen van LED
technologie (energieverbruik en levensduur). Kunstwerken
worden in het licht van de EVA LED Candle zeer realistisch
weergegeven. De EVA LED Candle is de eerste LED kaars
die het daadwerkelijk mogelijk maakt om de authentieke
ambiance van historische gebouwen te herstellen naar hun
oorsprong.

FEROLUX nostalgische dakramen voldoen aan
de eisen van de huidige tijd qua isolatiewaarde,
de uitstraling is echter gelijk aan de dakramen
van weleer. Veel monumenten, boerderijen en
herenhuizen zijn nog voorzien van de gietijzeren
dakramen met enkel glas en de bekende condens
problematiek.

Eigenschappen
De EVA LED Candle vervangt eenvoudig de bestaande
gloeilamp en/of halogeen kaarsen in kroonluchters. Het
energieverbruik is slechts 3W of 4W, afhankelijk van de
lichtkleur. De kaarsen zijn 0-10V dimbaar en kunnen zelfs
DMX512 gestuurd worden, via een speciaal ontwikkelde
power converter over de tweedraads powerline van de kaars.
Dit betekent dat de kaars uitgebreide dim- en
regelmogelijkheden heeft, zonder noodzakelijke wijzigingen
aan de bestaande bedrading van het armatuur. Door de
ingenieuze convectie koeling en een grote heatsink wordt de
temperatuur van de LED-chip zo laag mogelijk gehouden,
wat resulteert in een langere levensduur.
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Uniek
Onze dakramen worden nog met de hand
gemaakt in eigen smederij, ieder dakraam is dus
uniek door de hand gesmede steker waarmee het
dakraam op 5 standen te openen is voor ventilatie.

Isolatie
De 11 verschillende modellen dakramen zijn
gemaakt van zwart gepoedercoat staal, de binnen
en buitenzijde zijn gescheiden door een harde
isolatie. Het draairaam is voorzien van HR++ beglazing met een gelaagde binnen ruit zodat ook de
veiligheid gewaarborgd is, aan de buitenzijde is het
glas afgewerkt met een stoppasta.

Montage
Door het innovatieve gootstuk zijn de dakramen
toe te passen in een pannendak, leiendak en een
riet gedekt dak. Voor de montage en binnenafwerking van de dakramen kunnen wij u ook van dienst
zijn met een landelijke dekking van Dakvenstermeesters die geschoold zijn om de FEROLUX
dakramen op de juiste manier te plaatsen.
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Glasatelier Hagemeier b.v.

Hekkers & van ’t Spijker antiekrestauratie

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Hoefstraat 199
5014 NL
Tilburg
013 536 08 18
info@glasatelierhagemeier.nl
www.glasatelierhagemeier.nl

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		

Molenallee 5		
7384 AM
Posterenk

Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

0571 - 262 007
info@hekkers-spijker.nl
www.hekkers-spijker.nl

Omschrijving:

Glasatelier, 50 jaar gespecialiseerde ervaring.

Omschrijving:

meubelmakerij, gespecialiseerd in antiek en interieur restauratie

Veelzijdig gespecialisseerd in glas

Nieuwekerk Amsterdam restauratie noordertransept
Bronckhorstraam, schuttersdetail.

Na 400 kerken, kastelen en landhuizen
gerestaureerd te hebben is deze schijnbare
tegenstelling onze kennis. Tienduizenden
vierkante meters glas in lood, gebrandschilderd, isoglas, waren nooit hetzelfde. Steeds
was er de variatie en het ongelooflijk vakmanschap van weleer dat ons gevormd heeft.
Honderden grote en kleine weetjes zijn onze
bagage en leiden tot de verantwoorde keuzes
bij ophanden zijnde restauraties. Om een
monument een nieuw leven te geven moet
het zich aanpassen aan de huidige eisen.
Restauratie en innovatie gaan in ons atelier
hand in hand.
Als geen ander atelier zijn wij in staat passende beglazing voor u te verzorgen. We beschikken over vaklui die weten hoe het hoort
en die trots zijn op het resultaat. Bekijk onze
website voor de uitgebreide referenties.

Reconstructie van ontwerpschets Pierre Cuypers,
Kasteel De Haar.
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sinds 1922

Meubelmakerij Antiekrestauratie

Als meubelmakerij die nagemaakte antieke meubelen op bestelling
maakte zijn we inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf wat zich heeft
gespecialiseerd als antiek en interieurrestauratoren.
Het bedrijf is begonnen in Deventer in 1922. Na gevestigd te zijn
geweest op een aantal locaties in en om het oude Bergkwartier in
de binnenstad bezitten we sinds 2006 een goed geoutilleerde werkplaats in Posterenk die aan de huidige eisen voldoet. We beschikken door deze locatie over een goede bereikbaarheid, tegenover
de molen langs de A1 (afslag 22),goede opslagmogelijkheden, een
moderne machinale en een ruime werkplaats.
Onze klanten kunnen bij ons terecht met meubelen, ook een net gekochte tafel met een beschadiging door een omgevallen kaars maar
ook met het dierbaarste antiek of het interieur van een antieke auto.
Het komt erop neer dat U bij ons in de werkplaats nieuwe meubelen
kunt tegen komen, of juist antieke kabinetten, secretaires, staande
horloges, of het dashboard van een Bugatti of de preekstoel uit een
kerk met zijn klankbord, de Heren/boerenbank of het Tien gebodenbord.

U kunt bij ons terecht voor:
•
glas in lood
•
gebrandschilderd glas
•
beschermende beglazing
•
isolatieglas
•
monumentenglas
•
herbestemmen glas in lood
•
glas buigen & smelten
•
advisering
•
ontwerpen & uitvoeren nieuwe ramen
•
etsglas
•
gehard glas
•
UV-werende beglazing

Naast het restaureren van meubelen c.q. interieuronderdelen kunt
U ook bij ons terecht voor het laten onderhouden van Uw meubelen. Met het uitvoeren onderhoudsplannen zijn wij in 2010 gestart
omdat restaureren één is maar onderhoud zeker zo belangrijk is.
Onze klanten bestaan uit particulieren, overheidsinstellingen (Politie
Academie Apeldoorn, diverse gemeentes), Stichtingen (o.a. Gelders
Landschap en Kastelen), kerken (Lebuinuskerk Deventer, Dorpskerk
Barendrecht, Nicolaaskerk Wijhe, etc.)
Hekkers & van ’t Spijker Is aangesloten bij de ARA en bij Restauratoren Nederland om op die manier ook te laten zien dat we staan voor
het door ons geleverde produkt.
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Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Van Hoogevest Architecten

		Vesting West		
Vesting Oost
Adres:		
Postbus 131		
Postbus 128
Postcode:		
2860 AC 			
7120 AC
Plaats:		Bergambacht 		Aalten

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

088 850 40 00
info@hoogendoornboomadvies.nl
www.hoogendoornboomadvies.nl

Omschrijving:

Onafhankelijk boomadvies in heel Nederland.

Westsingel 9
3811 BA
Amersfoort
033 463 17 05
bureau@vanhoogevest.nl
www.vanhoogevest.nl

Omschrijving:
Nieuwbouw, restauratie, herbestemming en onderhoud van
		monumentale gebouwen.

Ruim 100 jaar ervaring in architectuur

Hoogendoorn Boomadvies B.V. is een onafhankelijk
boomtechnisch adviesbureau dat door heel Nederland
onderzoek verricht aan en adviseert over bomen in hun
natuurlijke en hun onnatuurlijke omgeving.
Bomen zijn belangrijke structuurdragers en esthetische
elementen in landschap, stad en dorp. Ze zijn onmisbaar voor ons leefklimaat. Vaak zijn waardevolle bomen
onlosmakelijk verbonden met monumenten en zorgen
ze op deze wijze voor de identiteit van de locatie. Spijtig
genoeg gaan er bomen vroegtijdig verloren door achterstallig onderhoud, onvoldoende zorg of onzorgvuldigheid tijdens renovatie.

Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd
architectenbureau met drie disciplines: Een bureau voor
Architectuur en Restauratie, een bureau voor Consultancy en een bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden.
Samen vormen deze afdelingen een bron van kennis en
beheersing van het gehele bouwproces. Van onderzoek,
ontwerp tot en met toezicht op de bouw, kostenbeheersing en nazorg in de vorm van onderhoudsplanning.
Restauratie kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem onder leiding van Van
Hoogevest Architecten.

Hoogendoorn Boomadvies B.V. is een boomspecialist
en ondersteunt u als boomeigenaar met het duurzaam
behoud van monumentaal groen.

De specialismen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

boomveiligheidscontrole en zorgplichtcontrole,
nader onderzoek bij vaststelling van een defect of gebrek aan de boom
(bijvoorbeeld holte of zwamaantasting),
groeiplaatsonderzoek bij bestaande bomen of voorafgaand aan nieuwe aanplant,
boomwaarde- en boomschadetaxatie (N.V.T.B. en V.R.T. geregistreerd),
inventarisatie waardevolle bomen,
boomeffectanalyse (wat is het effect van een verandering van de omgeving
op de boom),
boomdeskundig toezicht, boomtechnische begeleiding en boombescherming
tijdens bouwwerkzaamheden of renovatie van gebouw en/of tuin,
advies bij aanplant of vervanging van bomen rondom een monument,
verplantingsonderzoek, begeleiding van verplanting en nazorg.
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Nieuw kerkcentrum in de Zuiderkerk Enkhuizen, ontworpen door
Van Hoogevest Architecten.

Het bureau bestaat ruim 100 jaar. Naast nieuwbouw
worden van oudsher (kerk)monumenten gerestaureerd.
Door de veranderde vraag in de markt, waarbij steeds
meer monumentale gebouwen worden herbestemd of
heringericht voor een breder gebruik, is de gezamenlijke
inzet van kennis op gebied van zowel nieuwbouw als restauratie heel waardevol. Ook het resultaat van historisch
onderzoek heeft toegevoegde waarde. De ontwerpend
architect krijgt inzicht in de groei en waarde van het monument en kan historisch gefundeerde keuzes maken.
De aanwezige bouwtechnische kennis wordt ingezet
voor duurzaam behoud van (kerk)monumenten. Wij
kunnen meedenken over de vraag hoe beheerders van
monumentale gebouwen dit onderhoud moeten aanpakken en welke kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen wij
helpen bij het maken van zogenaamde BRIM-plannen,
de regeling voor instandhoudingssubsidie ten behoeve
van monumentale gebouwen.
Van Hoogevest Architecten is lid van de branchevereniging VAWR en gecertificeerd als restauratiearchitect door
GEAR.

Herbestemming historische boerderij Oost-Leeuwenstein in Heinenoord tot museum Hoeksche Waard naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten.

Foto 1: Jaap Lotstra en foto’s 2 en 3:: Frank Hanswijk.
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JVK ambachtelijke daken BV
Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

ww

Schildersbedrijf Koeverma
Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Van de Reijtstraat 64
4814 NE
Breda
076 - 303 24 00 of 06 - 126 468 99
jurgen@jvkdaken.nl
www.jvkdaken.nl

Omschrijving:
Ambachtelijke dakbedekkingen, leidekkers,
		zink-en koperslagers.

Van de Reijtstraat 64
M 06 126 46 899

▪
▪

Omschrijving:
Schildersbedrijf
4814 NE Breda
Den Bosch
▪ T 073 303 2925
Lommel (BE) ▪ T 03 808 0918
T 076 303 2400

Ambachtelijke dakbedekking
Ons bedrijf is volledig gespecialiseerd in ambachtelijke dakbedekkingen, voornamelijk in zink,
koper, lood en natuurleien. Maar ook voor een
plat dak of een pannendak draaien wij onze hand
niet om. Kortom: complete daken, dakgoten, hemelwaterafvoeren, gevelbekledingen en reparaties
/ restauraties aan bestaande daken. U treft ons op
uiteenlopende projecten van (gerenommeerde)
monumentenpanden en kathedralen tot particuliere herenhuizen en de meest moderne villa’s.
Elk dak wordt aangebracht met passie en een
flinke dosis ouderwets vakmanschap, een levens-

Melbournestraat 44c
3047 BJ
Rotterdam
010 415 42 33
info@koeverma.nl
www.koeverma.nl

Schilders met verve
begroting. Wij doen het anders en beter, wij gaan
voor de perfectie, het zogenaamde ‘wauw’-gevoel!
Onze werkwijze is uniek, transparant, duidelijk,
goed en oprecht. De klantenkring bestaat voornamelijk uit (particuliere) monumentenbezitters,
villabezitters, kerkgebouwen en monumentenopdrachtgevers, de betere aannemers en opdrachtgevers waar kwaliteit en een fijne samenwerking
nog echt een gemeengoed is.

Koeverma Schilders is sinds 1978 een schildersbedrijf met grote expertise
en idem betrouwbaarheid, werkzaam in Rotterdam en omstreken.
Als erkend schildersbedrijf levert Koeverma Schilders schilderwerk van
hoge kwaliteit. Door onze hoge eisen bieden wij alleen de beste service
en kwaliteit aan, waar onze klanten gegarandeerd tevreden mee zijn. Voor
zowel zakelijk als particuliere klanten leveren wij maatwerk. Dus heeft u
lang naar een schilder gezocht, zoek dan niet verder!

Schilderswerkzaamheden
We verheugen ons erop om u ons vakmanschap
te tonen!
JVK Daken BV is te vinden in Breda en omstreken,
Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en in België
(Antwerpen en omstreken).

Met ons betrouwbare team van vakbekwame schilders, bieden wij een
groot aantal diensten aan. Schilderswerkzaamheden zijn er in allerlei
vormen. Door jarenlange ervaring en ontwikkeling zijn we er trots op dat
we de volgende diensten aan kunnen bieden:
•
•
•
•
•

Schilderwerk
Restauratie
Behangen
Onderhoud & Decoratie
Glasherstel

U kunt dus niet alleen voor schilderwerk bij ons terecht! Wij hebben een
totaalaanbod van verschillende werkzaamheden.
lange lust voor het oog! Focussen op de basis,
focussen op alle facetten binnen het bedrijf en
focus op de klant, zoals het hoort. Onze mannen
leveren een knap staaltje vakwerk voor een eerlijke prijs en met unieke garantie. Een ambacht om
trots op te zijn.
Alles naar aanleiding van het door ons gemaakte
advies, uitstraling, door middel van een passende
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Werkwijze en impressie
Door onze werkwijze en certificaten is ons werk altijd gebonden aan vakmanschap en kwaliteit. Zeker op het gebied van bijvoorbeeld restauratie
en monumentenzorg zorgt onze ERM kwalificatie ervoor dat u verzekert
van uitstekende service. Wilt u een goede impressie van ons schildersbedrijf en onze schilderswerkzaamheden? Kijk dan eens op onze website:
www.koeverma.nl
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Luijtgaarden B.V.

Monumentenfotograaf

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Spankerenseweg 6
6974 BC
Leuvenheim
06 22 444 681
info@monumentfotografie.nl
www.monument-fotografie.nl

Omschrijving:
Handelshuis in alle soorten materialen voor
		hellende daken.

Omschrijving:
		

Léontine van Geffen-Lamers fotografeert monumentale panden
en (ver)bouw processen

Leidekkers met ervaring

Fotografie voor erfgoedspecialisten

Kreekdijk 9
4758 TL
Standdaarbuiten
0165 - 312 489
info@luijtgaarden.nl
www.luijtgaarden.nl

Luijtgaarden: bij Koninklijke beschikking Hofleverancier. Al meer dan 100 jaar het handelshuis
voor hellende daken. U mag er dus vanuit gaan
dat wij monumentale daken kennen! Ook het
uwe. U bent trots op uw monumentale pand, dat
moet er authentiek uit blijven zien.
Wij zijn thuis in alle dakbedekkingsmaterialen die
vanaf de schoorsteen tot de goot uw dak wateren winddicht afsluiten.

Vereiste voor reparatie, renovatie,
restauratie of nieuwbouw zijn:
•
Bouwkundige ervaring en inzicht in de
uiteenlopende monumentale daken.
•
Productkennis van de meest geschikte
materialen.
•
Werkervaring in het toepassen en
verwerken van het materiaal.

Een goed dak maken vergt allereerst veel vakkennis. Het toepassen van de juiste materialen voor
de verankering, ventilatie, lichtdoorlating, isolatie
en watergeleiding is daarbij van doorslaggevend
belang. Alle materialen die nodig zijn om een
mooi en goed dak te maken hebben wij op voorraad liggen. Uw dak blijft mooi en zal jarenlang de
elementen weerstaan. Comfort voor de bewoner
moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Luijtgaarden werkt samen met alle leveranciers
en afnemers in de dakpannen branche. Mocht
het zo zijn dat wij uw dakpan niet op voorraad
hebben, dan kunnen wij uw dakpannen ook
reproduceren.

Prachtige monumentale panden hebben we in
Nederland. Verschillende erfgoedspecialisten
onderhouden die panden. (Interieur)architecten,
restauratie-aannemers, schilders, stukadoors, noem
maar op!
U wilt uw (toekomstige) klanten laten zien wat u
kunt. U levert goed werk, tegen een goede prijs. Om
uw klanten een goed beeld te geven wat u kan, heeft
u overtuigende foto’s nodig. Foto’s met beleving
waarvan de kijker zegt: ja, dat wil ik ook! Die foto
maak ik voor u.
De schoonheid, sfeer en details van het monument
waar u aan werkt(e) breng ik voor u in beeld. Ik kom
fotograferen wanneer de zon mooi licht werpt. Dan
komt uw werk goed tot zijn recht.

(Ver)bouwproces

UNIEK:

grote voorraad
gebruikte dakp
anne

n!

Wilt u (ook) het restauratie- of bouwproces in beeld?
Dat kan. Ik volg het hele proces of enkele stappen.
Zo kunt u laten zien welk ambacht u in huis heeft.
Sfeervol en deskundig in beeld gebracht, geeft dit de
kijker vertrouwen in uw vakmanschap.

Workshops
Zoekt u één of een enkele foto? Kijkt u eens in de
beeldbank op mijn website (onder menu knop ‘Diensten’). Wie weet zit uw droomfoto er bij. Mist u iets?
Vraag het gerust, misschien staat de foto er nog niet
tussen en ik maak hem speciaal voor u.
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Nelf Lakfabrieken BV

Ramselaar Light Solutions

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Nieuweweg 5
9073 GN
Marrum
0518 41 80 00
info@nelf.nl
www.nelf.nl

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Omschrijving:

fabrikant van Nelf Meesterlakken en Zusex houtreparatiemiddelen.

Omschrijving:
Moderne LED verlichting met behoud van
		authentieke sfeer.

Bakkenzuigerstraat 28
1333 HA
Almere
036 529 02 91
info@ramselaar.net
www.ramselaar.net

100 jaar ervaring in verf

Authentieke sfeer met ledverlichting

Nelf bouwt op een rijke historie aan ervaring, kennis
en knowhow dat heeft een schat aan verftechnische
kennis opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in een
uitgebreid assortiment verven, lakken en coatings
met een eerlijke prijs-/ kwaliteitverhouding voor
diverse doeleinden in de monumenten-, utiliteits-,
woning- en industriebouw. Inmiddels is Nelf uitgegroeid tot één van de grootste verfproducenten van
Nederland.

Verlichten met energie zuinige, duurzame led
verlichting met behoud van de authentieke
sfeer van kaarsen, olie, gas en gloeilampen dat
is waar Ramselaar Light Solutions voor staat.

Veel ervaring
Met 30 jaar evaring in licht waarvan inmiddels
ruim 12 jaar ervaring in led verlichting in onder
andere monumenten, musea en kerken weten
wij telkens een goede lichtoplossing aan te bieden. Onder andere onze led kaarsen zijn daar
een mooi voorbeeld van en worden inmiddels
in meerdere landen in historische panden,
musea en kerken toegepast.

Nelf Meesterlakken
In het steeds wisselende Hollandse klimaat wordt
het uiterste gevergd van het buiten-schilderwerk van
monumenten. Het dient dan ook optimaal te worden
beschermd tegen alle voorkomende weersinvloeden. Door perfect uitgebalanceerde bindmiddelen
en grondstoffen wordt de meest hoogwaardige en
duurzame afwerking gegarandeerd. Nelf biedt hierin
een ruim assortiment “Xtreme” duurzame buitenverven met traditionele uitstraling voor een meesterlijk
eindresultaat! Met onderhoudstermijnen tot 8 jaar
biedt Nelf ijzersterke oplossingen voor elk monument zowel in het interieur als het exterieur.

Zusex houtreparatiemiddelen,
decennialang toonaangevend!
Al sinds de jaren ’70 biedt Nelf ook een ruim assortiment houtreparatiemiddelen & constructieve
verlijmingen aan via Zusex, dit assortiment heeft
zich ruimschoots bewezen. Daarom kan Zusex op
houtrenovatie, welke is uitgevoerd door een erkend
Zusex Specialist, met gemak 10 jaar garantie geven.
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Enkele monumentale Nelf referenten:

Maatwerk

•

Ieder monumentaal gebouw is zowel van
binnen als van buiten uniek en vraagt om
een maatwerk lichtontwerp. Indien voor een
project maatwerk armaturen nodig zijn worden
deze volledig in eigen huis ontwikkeld en
geproduceerd. Met deze werkwijze kunnen wij
de kwaliteit en het gewenste lichtbeeld perfect
onder controle houden.

•
•
•
•

Stadsschouwburg, Groningen –
Genomineerd voor de Schildersvakprijs
2016
Museum Schokland, Schokland
Klein Soestdijk, Veenhuizen
Maison de Bonneterie, Den Haag
Westertoren, Enkhuizen

Ledverlichting
De overgang van conventionele lichtbronnen
naar led lichtbronnen met behoud van het
originele lichtbeeld dat is de uitdaging die we
telkens weer met succes aangaan.
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Korenmolen De Meeuw
aan het Reitdiep in Garnwerd (Gr.),
gebouwd in 1851.

H.J. Schippers Gevelwerken
Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Lepelaarstraat 27
8446 JE
Heerenveen
06 422 534 66
info@stucsteen.nl
www.schippersgevel.nl

Omschrijving:

Gevelrestauratie

Gevelrestauratie
Iedere gevel is anders en dient dan ook met zorg
en vakkennis behandeld te worden!
Bent u op zoek naar een professioneel bedrijf dat
vakkundig gevels onderhoud en behoud, dan bent
u bij ons aan het juiste adres. Ons bedrijf heeft
meer dan 40 jaar ervaring en is vakbekwaam met
alle voorkomende problemen en werkzaamheden
op het gebied van gevelrenovatie, restauratie en
voegwerken.
We zijn gevestigd in Heerenveen en Dwingeloo.
Werkzaam in heel Friesland, Drenthe, Groningen
en Overrijssel.
Erkend Restauratievoegbedrijf door stichting ERM
en VOEGGARANT.
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Smederij Bosman

Smederij Oldenhave

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Bedrijvenweg 6
7251 KX
Vorden
0575 - 551 428
info@smederijoldenhave.nl
www.smederijoldenhave.nl

Omschrijving:

Ambachtelijk restauratiesmeedwerk.

Industrieweg 11
7102 DX
Winterswijk
0543 - 745 110
info@smederij-bosman.nl
www.smederij-bosman.nl

rij Bosman is een jong bedrijf
enwoordigd door Joost
n. Met een frisse kijk op één
Omschrijving:
Smederij
oudste beroepen ter wereld
n we ambachtelijk smeedwerk.
Oude ambacht

ief, functioneel
Smederij Bosman isen
een jong bedrijf
vertegenwoordigd door Joost Bosman.
tie smeedwerk
Met een frisse kijk op één van de oudste beerk smeden
is deleveren
specialiteit
van
roepen ter wereld
we ambachtelijk
smeedwerk.
rij Bosman.
Elke wens is weer
Kennis
vakmanschap
daging
om enhet
juiste ontwerp
Smederij Bosman is een gecertificeerde NGK
nen enErkende
te smeden.
Of ontwerp
Smederij specialisatie: Restauratie. Wij
voldoen
aan de
kwaliteitsregeling
met de
smid
uw
idee. Kennis en

Kunde van de Monumentenwacht Gelderland. De
restauratie smeden hebben veel ervaring in het
restaureren van monumentale panden,
kerken en gebouwen.

ratie smeedwerk
uitenlucht krijgt smeedwerk het
smeedwerk
anderRestauratie
te verduren.
TegenwoorTijdens de restauratie worden alle onderdelen op
nen we
het smeedwerk
daar
ambachtelijke
wijze gerestaureerd
en terug
gebracht in originele staat. De smid past nog
beterdetegen
beschermen, maar
eeuwenoude technieken toe zoals wellen en
klinken.
gieten wij nog op ambachtelijke wijze
iet altijd
zoOokgeweest.

Bij ons koop je iets voor het leven!
Het ambacht smid wordt vaak omgeven door een
stukje nostalgie. Ook Smederij Oldenhave in Vorden ademt nostalgie uit. Niet in de laatste plaats
door de ambachtelijke werkwijze die het bedrijf al
sinds 1955 hanteert. In al die jaren heeft de smederij vooral een goede naam opgebouwd met de
restauratie van kerken en kastelen. Wat weinig
mensen echter weten, is dat het bedrijf ook voor
de particulier veel kan betekenen.
Vroeger was de smid, na de koning, één van de
belangrijkste personen in het dorp. Hij maakte
de wapens, de hoefijzers voor de paarden en
het gereedschap voor onder andere de timmerman, wagenmaker en schoenmaker. De mensen
konden niet zonder. Tegenwoordig is dat anders.

De smid maakt voornamelijk luxeartikelen. Toch
neemt dat niet weg dat er ook in deze tijden
behoefte blijft aan ambachtelijke smederijen.
Bij de werkwijze van Smederij Oldenhave staan
kwaliteit en eerlijk vakmanschap centraal. Ze
richten zich niet alleen op restauratie, maar ook
op nieuw werk aan de hand van schetsen, die
dan worden uitgewerkt. Eén van de specialisaties
is het restauratiesmeedwerk in de monumentenzorg.
Fraaie voorbeelden zijn de restauratie van de
fontein op het Binnenhof, de kroonluchters in de
Ridderzaal, de restauratie van Michiel de Ruyter
te Vlissingen en de brug bij Mariënkroon te
Nieuwkuijk.

lood zodat het smeedwerk goed vastgezet wordt
in diverse steensoorten.

stellen oude objecten, dat er
Exclusief, functioneel en decoratief
jarenMaatwerk
staat,smeden
naaris zijn
originele
de specialiteit
van Smederij
Bosman.
Elke wenswij
is weer
een uitdaging
om
rug. Ook
gieten
nog
op amhet juiste ontwerp te tekenen en te smeden. Of
ijke wijze
ontwerpsmeedwerk
samen met de smidin
uw lood.
idee.

Of het nu gaat om een hekwerk of een buitenlamp
van koper, ijzer of brons, alles wordt op maat
gemaakt.

w.smederij-bosman.nl
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Stichting ERM
Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

variërend voor het restaureren van glas-inlood ramen en rieten daken tot hovenierswerkzaamheden in historische parken
en tuinen. In al deze richtlijnen spelen de

Postbus 420
2800 AK
Gouda
085 - 486 24 80
secretariaat@stichtingerm.nl
www.stichtingerm.nl

Omschrijving:
Stichting gericht op kwaliteitsbewaking in de
		monumentenrestauratie.

Kwaliteitsrichtlijnen voor restauraties
Wie opdracht geeft tot onderhoud of
restauratie van een monument, of een onderdeel daarvan, heeft net als degene die
het werk verricht, baat bij uitvoeringsrichtlijnen. Hierin staan uitvoeringstechnieken,
methoden en technische specificaties van
materialen beschreven. Wordt gewerkt
op basis van een richtlijn, dan mag gerekend worden op een degelijk en duurzaam
resultaat.

Er is een groot aantal richtlijnen opgesteld,
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De richtlijnen voor een goede uitvoeringskwaliteit worden door bedrijven, architecten,
adviseurs, overheden en opdrachtgevers
gezamenlijk vastgesteld binnen de Stichting
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed gaat bij het toekennen van subsidie
uit van deze uitvoeringsrichtlijnen.

Timmerwerk
Een voorbeeld van zo’n richtlijn is de Uitvoeringsrichtlijn Historisch Timmerwerk (URL
4001).
Deze kan worden toegepast op zelfs iets
heel kleins en simpels als het restaureren
van een verrot kelderkozijn van een monumentale boerderij. De kern van de boerderij
dateert uit 18e eeuw en het metselwerk van
de bakstenen schil uit circa 1850. Het is in
gebruik als zorgboerderij. Het eiken kelderkozijn met de smeedijzeren diefijzers dateert
ook uit circa 1850. De boven- en onderdorpel waren zwaar ingerot. Het grenen hout
van het raampje was licht aangetast.

Een uitvoeringsrichtlijn maakt voor de opdrachtgever de keuzes duidelijk die gemaakt moeten
worden bij het voorbereiden en uitvoeren van
het werk. Het kan hem ook helpen bij het kiezen
van de aannemer. Heeft die de vereiste kennis
en ervaring, en werkt hij volgens de toepasselijke
uitvoeringsrichtlijn? Ook restauratiebedrijven
hebben baat bij het werken volgens uitvoeringsrichtlijnen. Ze dienen als leidraad voor de uitvoering van het werk. Door volgens de richtlijnen
te werken, laten bedrijven zien kwalitatief goed
werk te leveren.
Uitvoeringsrichtlijnen bieden ten slotte de overheden heldere toetsingscriteria bij het toezicht
op die uitvoering.

Voor uiteenlopende werkzaamheden

uitgangspunten van het Charter van Venetië
een belangrijke rol. Die zijn vertaald in een
‘Restauratieladder’. Deze helpt de opdrachtgever de volgorde van voorkeur te bepalen
in de keuze hoe te restaureren. Bij de eerste
trede (1) gaat het om passief conserveren,
gericht op reinigen en/of beschermende
maatregelen. De volgende trede (2) betreft
actief conserveren door te repareren. Echte
vernieuwing is de daarop volgende trede (3),
waarbij het kan gaan om het laten maken
van een exacte kopie (3a), het imiteren van
een oude vorm met behulp van nieuwe
technieken (3b) of het verbeteren alleen
handhaven beeld met nieuwe eisen aan de
vorm (3c).

kopiëren’. Daarbij is gelet op de oorspronkelijke houtsoort (eiken), het handhaven
van de oorspronkelijke verbindingen en het
hergebruik van de diefijzers met weglating
van het wapeningsstaal. Ook is het raampje
hersteld en weer teruggeplaatst. Hierbij kon
worden gekozen voor de tweede trede van
de Restauratieladder, ‘Repareren’.

Voor restauratie.

Het dilemma was dat, vanwege de aanzienlijke monumentale waarde, er gekozen moest worden tussen repareren of
vernieuwen. Gekozen is om het kozijn exact
te kopiëren volgens bestaande detaillering,
dus keuze voor trede 3a, ‘Vernieuwen en

Een monumentaal kelderraam gerestaureerd
met de Restauratieladder als basis.
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Takkenkamp Groep

Restauratiebedrijf Ten Haken

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Nijverheidsweg 6
7021 BX
Zelhem
0314 - 622 134
info@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Parallelweg 100
7102 DH
Winterswijk
0543 - 563 202
info@tenhaken.nl
www.tenhaken.nl

Omschrijving:
		

Gespecialiseerde aannemer in gevelonderhoud, voegwerk,
isolatie, restauratie en renovatie.

Omschrijving:

Erkend Restauratie Bouwbedrijf

De juiste restauratie

Restauratiebedrijf Ten Haken

Wonen in een historisch pand met een uniek karakter en een rijke geschiedenis is
bijzonder. U wilt uw woning of pand koesteren, onderhouden, restaureren en door
kunnen geven aan de volgende generatie. Daarom is het belangrijk om uw pand op
de juiste wijze te behandelen. Met liefde voor het vak en respect voor het cultureel
erfgoed worden gevels onderhouden, gerenoveerd en gerestaureerd door Takkenkamp Gevelonderhoud.

Als onderdeel van de Takkenkamp Groep zijn we er voor eigenaren en beheerders
van gebouwen en woningen die willen dat hun gebouw of woning fraai, veilig en
energiezuinig wordt en/of blijft. Takkenkamp Groep is een gespecialiseerd aannemer voor de gehele buitenschil met ruim 75 jaar ervaring die voegwerk, onderhoud,
restauratie en isolatie afzonderlijk of integraal kan verzorgen.

Restauratiebedrijf Ten Haken is al sinds 1885 een begrip in Winterswijk en omstreken. Vanuit de locatie aan de Parallelweg 100
in Winterswijk neemt Ten Haken alle restauratiewerkzaamheden
voor haar rekening. Of het nu gaat om monumenten, boerderijen
of een vervallen textielfabriek, ze hebben elk hun unieke bouwstijl.
Deze werken hebben elk hun eigen aandacht nodig. Dat gebeurt
met respect, eerbied, passie en vakmanschap. Dit vakmanschap en
werkproces welke hiervoor benodigd is, is vastgelegd in ons ERB
certificaat. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn wij tevens
lid van de Vakgroep Restauratie. Ten Haken heeft in het verleden
al diverse restauratiewerkzaamheden met succes gerealiseerd
en sinds januari 2010 mogen wij trots zijn op het certificaat van
Erkend Restauratie Bouwbedrijf.

Van Milt Restaurateurs

Knechtenhuis en Erve Lubberdink te Geesteren

Van Milt is de restaurerende partij van de Takkenkamp Groep, met een grote passie
voor oude objecten. Het credo ….monumenten herleven is daarbij een bewuste
keuze. Wij staan voor meer dan het repareren of opknappen van oude objecten.

Restauratiebedrijf Ten Haken heeft het knechtenhuis en boerderij ‘Erve Lubberink’ in Geesteren gerestaureerd. Deze markante
boerderij is een gewaardeerd stuk erfgoed in Geesteren. De
bestemming is inmiddels gewijzigd en in het monument zijn enkele
vakantieappartementen gerealiseerd.

Takkenkamp Groep; onderhoud, restauratie & isolatie

Takkenkamp Isolatie
Takkenkamp Isolatie is een professioneel, ervaren en landelijk opererend isolatiebedrijf, dat u als zakelijke en particuliere klant, bedient met een full-service concept.
Wij bieden totaaloplossingen voor het isoleren van vastgoed, dit doen wij als partner
van NUON en al bijna 40 jaar.
Kijk naar de gehele buitenschil van uw monument: onderhoud, restauratie en verduurzaming door Takkenkamp!
www.takkenkamp.com
www.takkenkamp-isolatie.nl
www.vanmiltrestaurateurs.nl

Vier jaar geleden is de oude schöppe gerestaureerd en verbouwd
tot drie vakantieappartementen. Nu, in 2016 is de restauratie en
herbestemming van het knechtenhuis tot vierde vakantieappartement gerealiseerd. De boerderij zelf is ook gerestaureerd.
Het metselwerk en het stucwerk van het knechtenhuis en de
boerderij zijn hersteld en de boerderij heeft een nieuw rietenkap
gekregen. De authentieke ramen, deuren en kozijnen zijn in oude
glorie hersteld. Tevens zijn de slechte onderdelen van de houtenconstructie verwijderd en vernieuwd. Daarnaast is al het zink en
loodwerk vernieuwd.

Vestigingen in: Apeldoorn, Deventer, Lunteren, ’s Hertogenbosch, Roosendaal, Sittard, Stadtlohn DE, Veendam, Zaandam, Zelhem.
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Van Lierop

Monumentenwachten in Nederland

		
Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Hoofdvestiging
Koperweg 31
2401 LH		
Alphen aan de Rijn
0172 - 433 514
info@vanlierop.nl
www.vanlierop.nl

Vestiging Zuid
Mijlstraat 39b
5281 LJ
Boxtel
0411 63 26 47

Omschrijving:

Houtinsecten/schimmel bestrijding en houtrestauratie.

Ruime ervaring
Monumenten kennen vele bedreigingen.
Houtaantastende insecten tasten vloeren en
dak aan. Overmatig vocht in muren, fundering
of kruipruimte kan leiden tot een onbehaaglijk
klimaat, hoog energieverbruik en zwamaantasting. Van Lierop helpt al 55 jaar onroerend
goed in een goede conditie te houden. Met 6
vestigingen kunt u in heel Nederland en België
een beroep doen op onze expertise voor o.a.
onderstaande diensten.

Houtinsectenbestrijding
Wij werken volgens de Uitvoeringsrichtlijn
Houtaantasting (URL5001), bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in
historische gebouwen. Deze uitvoeringsrichtlijn wordt beheerd door de Stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
Van Lierop bestrijdt houtinsecten middels
oppervlaktebehandeling of injectietechniek
met vloeistoffen op op waterbasis.

Zwamsanering
Van Lierop bestrijdt zwam vakkundig in metselwerk en hout om terugkeer na restauratie
uit te sluiten.

Houtrestauratie
Wij restaureren verrotte balkkoppen en
verzwakte constructieve verbindingen met
epoxytechniek. Dit is minder ingrijpend, minder kostbaar en zeker zo sterk. Aangetast
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houtwerk wordt verwijderd en gezond monumentaal houtwerk maximaal behouden.

Vochtwering
Na gedegen onderzoek bestrijden wij diverse
vochtproblemen als optrekkend en doorslaand vocht. Met behulp van injectie- en
waterdichte stuc-systemen maken wij kelders
waterdicht.

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Postbus 49
4330 AA
Middelburg
0118 - 670 870
info@vpmn.nl
www.monumentenwacht.nl

Omschrijving:
		

De provinciale Monumentenwachten zijn onafhankelijke,
deskundige en betrokken onderhoudsadviseurs voor monumenteigenaren.

De Monumentenwachten zijn al vanaf 1973 actief.
In ruim veertig jaar is een enorme hoeveelheid
kennis en ervaring opgebouwd bij het bouwkundig inspecteren van monumenten en het
adviseren over het onderhoud. Door geregelde
inspectie wordt beginnend verval tijdig gesignaleerd en kunnen passende maatregelen worden
getroffen. Dit geldt niet alleen voor gebouwde
monumenten, maar ook voor archeologische en
groene monumenten.

Waarom Van Lierop?

Kerntaken

•

De kerntaken van Monumentenwachten zijn het
periodiek verrichten van inspecties, het geven
van onderhoudsadviezen aan de eigenaar of
beheerder en het zo nodig uitvoeren van kleine
reparaties of onderhoudsmaatregelen. Monu-

•
•
•

ruime ervaring en grote deskundigheid bij
restauratie en onderhoud van monumenten
onderzoek en advisering door bouw- en
bestrijdingstechnische adviseurs
vakkundige uitvoering door gediplomeerde
bestrijdingstechnici
inspectie-abonnementen en meerjarige
garanties

Uw monumentaal bezit is bij ons in
veilige handen.

mentenwachters zijn goed opgeleide vaklieden
met veel kennis van zaken. Zij zijn op de hoogte
van actuele ontwikkelingen en beschikken over
praktische informatie, die zij graag met de klant
delen.

Vereniging Provinciale
Monumentenwachten Nederland
De Monumentenwacht is provinciaal georganiseerd. De VPMN is een netwerkorganisatie
waarbinnen de provinciale Monumentenwachten
samenwerken op het gebied van kwaliteitsborging, kennisoverdracht, innovatie en opleiding.
Expertise en faciliteiten van de provinciale Monumentenwachten worden onderling gedeeld, zodat
er sprake is van een landelijk dekkend netwerk,
waarbinnen alle specialisaties beschikbaar zijn.

Websites per provincie

Groningen:		 www.monumentenwachtgroningen.nl
Friesland:			www.monumentenwacht-fryslan.nl
Drenthe:			www.monumentenwacht-drenthe.nl
Overijssel en Flevoland:
www.monumentenwacht-ovfl.nl
Gelderland:		 www.monumentenwacht-gld.nl
Utrecht:			www.monumentenwacht-utrecht.nl
Limburg:			www.monumentenwachtlimburg.nl
Noord-Brabant:		
www.mwnb.nl
Zeeland:			www.scez.nl
Zuid-Holland:		
www.erfgoedhuis-zh.nl
Noord-Holland		
www.monumentenwachtnoordholland.nl
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Walter Verhoeven BV

Wildvank Gevelspecialisten B.V.

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Nieuwkuijksestraat 103
5253 ZG
Nieuwkuijk
073 513 00 49
info@walterverhoeven.nl
www.walterverhoeven.nl

Adres:		
Postcode:		
Plaats:		
Telefoon:		
E-mail:		
Website:		

Nijverheidsstraat 39
7461 AD
Rijssen
0548 - 535 399
info@wildvank.nl
www.wildvank.nl

Omschrijving:

Uw specialist in Koper- Lood- en Zinkwerken en Leibedekking sinds 1880

Omschrijving:

Wildvank Gevelspecialisten B.V. is specialistisch in restauratiewerk

Wie we zijn!

Wat we doen

Advisering en begeleiding

Om u daarvan een duidelijk beeld te geven, zouden we u het liefst bij ons op het bedrijf uitnodigen. Walter Verhoeven B.V. is een familiebedrijf.
Thom en Wim Verhoeven, de huidige eigenaren,
zijn de vierde generatie. Het bedrijf bestaat uit
een enthousiast team hoog gekwalificeerde
medewerkers, voor wie het vak geen geheimen
meer kent. Een bedrijf dat zich door de jaren
heen ontwikkeld heeft tot een specialist op het
gebied van zink, lood, koper en natuursteenleien. Walter Verhoeven BV beschikt dan ook over
specifieke kennis van de meest uiteenlopende
toepassingen van deze materialen. Ruim 135 jaar
ervaring wordt zichtbaar in tal van projecten, die
met succes zijn afgerond. Want of het nu gaat
om een compleet gootsysteem, een degelijke
dakbedekking of gevelbekleding van koper, bladlood, zink of natuursteenleien, Walter Verhoeven
B.V. laat zich niet snel uit het lood slaan.

Walter Verhoeven B.V. voert projecten uit in
verschillende branches. Met name restauraties van kerken, kloosters en diverse andere
monumentale panden. Koper, bladlood, zink en
natuursteenleien zijn de materialen die we in
alle mogelijke toepassingen verwerken op deze
projecten. Een rondgang door onze werkplaats
toont een pakket uiteenlopende materialen en
gereedschappen. Een pakket dat varieert van
bladzink en roodkoperen buizen tot diverse originele monumentale vergaarbakken, verschillende
goot- en daksystemen en uiteraard verschillende
soorten natuursteenleien. Wij gaan uw problemen niet uit de weg, integendeel: we lossen ze
op, want daarin ligt onze kracht.

Onderzoeken met speciale technieken geeft
uitsluitsel over de (esthetische en energetische)
kwaliteit van uw gevel. Onze adviseurs beschikken
over de kennis en de apparatuur om dergelijke
onderzoeken uit te voeren. De uitkomsten worden
in heldere en gedetailleerde rapportage beschreven inclusief aanbevelingen en desgewenst plan
van aanpak met begroting.
Deze kennis is vooraf nodig om woningen achteraf
te isoleren of te renoveren.
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Specialisten
Onze gevelisten zijn specialist in alle werkzaamheden aan de gevel. Combinatie van werkzaamheden zijn dan ook prima in een efficiente planning
te vatten.

Een greep aan werkzaamheden die onze gevelisten naast voeg- metselwerk uitvoeren zijn;
betonherstel, spouwonderzoek, anker- en scheur,
lateiherstel, herstelacties als spouwvervuiling
- isolatieverwijdering, na-isolatie waar onder ook
kozijnvervanging, buitenisolatie met steenstrips.

Restauratie
Ouderwets vakmanschap, een absolute vereiste
als het om restauratie gaat. De ervaren en gecertificeerde restaurateurs beheersen alle authentieke technieken. Dit reikt van diverse restauratie
voegwerk tot en met authentiek gevelmetselwerk
en herstellen van natuur, beton en zandsteenelementen. Met respect voor de historie van het
gebouw, maar ook met de hedendaagse bescherming voor een zorgeloze toekomst.
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Volgende keer ook adverteren?

Gids
Monumenten
Onderhoud & Restauratie
Bel dan met 0342 - 712 512,
of mail naar: eddy@helderblauw.nl

ERFGOED
BEHEER
ADVIES.NL

Eenvoudig informatie aanvragen!
De website Erfgoedbeheeradvies.nl is een gratis
dienstverlening voor beheerders en eigenaren van
monumentaal erfgoed om informatie aan te vragen
van gekwalificeerde bedrijven en organisaties. Stuk
voor stuk bedrijven met ervaring in het werken in de
monumentensector. Via deze website kunt u aangeven over welke onderwerpen u graag informatie wilt
ontvangen.
Van een klein aantal aanbieders ontvangt u dan informatie, uitsluitend over het onderwerp dat u heeft
aangevinkt. Uw adres wordt door ons niet gebruikt
om u andere informatie te sturen.
Op zoek naar informatie betreffende onderhoud en
restauratie van uw monument?

Regel het via Erfgoedbeheeradvies.nl!

www.erfgoedbeheeradvies.nl
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“In de middeleeuwen had Eymerick
een verdedigingsfunctie als centrum
van de vrije heerlijkheid Heeze,
Leende en Zesgehuchten. Nu is het
middeleeuwse slot onderdeel van
kasteel Heeze.
Sinds 1760 is de naam van onze
familie hieraan verbonden.
Zelf ben ik hier drie tot vier dagen
per week aanwezig om van alles
te regelen. Er is veel te doen. Een
deel wordt bewoond door mijn
vader, de museale stijl-kamers zijn
toegankelijk voor publiek en het slot
en het koetshuis worden verhuurd
voor evenementen. Gelukkig wordt
de stichting bijgestaan door veel
vrijwilligers.
Heeze is een van de weinige kastelen
in Brabant die nog authentiek
zijn ingericht. Mijzelf spreekt het
geheel van het complex aan.
De gebouwen, de inrichting, de
omgeving met grachten en landerijen,
de geschiedenis, ze vormen een
uniek samenhangend geheel.”
S.E. baron van Tuyll
van Serooskerken
bestuurslid van de Stichting
Kasteel Heeze

D

onatus
verzekert
vertrouwd
sinds 1852

www.donatus.nl tel. 073 - 5221700

Monumenten worden met veel zorg omgeven door
eigenaren en beheerders. Dat is belangrijk en nodig.
Net als het kiezen van de juiste verzekering. Al sinds
1852 heeft Donatus ervaring in het verzekeren van
monumentale kerken en gebouwen. Als onderlinge
maatschappij werken wij zonder winstoogmerk.
Wij hebben dan ook geen klanten, maar leden.
Maak vrijblijvend kennis met Donatus. Onze
expertise zal u verbazen en verrassen, evenals onze
jaarlijkse premierestitutie.

