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Monumenten-en-zorg

‘Een monument is een overblijfsel van kunst, 
cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen 
belang wordt geacht vanwege de historische, 
volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, 
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele 
waarde.* Terecht dat er met zorg en aandacht mee 
omgesprongen wordt. 

Bij het onderhoud van een monument komt veel 
kijken. De monumentenstatus maakt dat er extra 
opgelet moet worden: daarbij geldt een aantal regels 
en verplichtingen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van de 
juiste verf of geschikt glas voor de ramen. Of bij het 
aanpassen van een ruimte. En welk materiaal kan er 
gebruikt worden bij een dakreparatie? 

De bedrijven in deze Gids Monumenten Onderhoud 
en Restauratie weten dit precies. Zij kennen de 
regelgeving van monumenten en hebben grote 
deskundigheid bij restauratie en onderhoud van 
monumenten. Graag stellen zij zich in deze gids aan 
u voor. 

Gids Monumenten Onderhoud en Restauratie: een 
handig naslagwerk voor al het onderhoud aan uw 
monument! 

*Bron: wikipedia
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Donatus Verzekeringen
Adres:  Postbus 500
Postcode:  5240 AM
Plaats:  Rosmalen
Telefoon:  073 522 17 00
E-mail:  info@donatus.nl
Website:  www.donatus.nl

Omschrijving: Donatus is specialist in het verzekeren van kerken en monumenten.

In de praktijk blijkt men te onderschatten 
of te overschatten wat onderhoud en res-
tauratie voor verzekeringen betekenen. 
Raadplaag daarom vooraf uw verzeke-
ringsadviseur. Net zoals uw monument 
af en toe onderhoud nodig heeft, zo is het 
goed om regelmatig uw verzekeringen 
onder de loep te nemen. Welke risico’s zijn 
er? Hoe kunt u die vermijden of beper-
ken? En welke risico’s kunt u overdragen 
aan een verzekeraar? 

Het fundament voor een goede monumen-
tenverzekering is de herbouwwaarde. Is de 
herbouwwaarde niet goed vastgesteld, dan 
heeft dat ongewenste gevolgen. Is de her-
bouwwaarde te hoog, dan betaalt u onnodig 
premie. Is de herbouwwaarde te laag, dan 
bent u onderverzekerd en krijgt u daar ook bij 
een kleinere schade mee te maken. Er wordt 
dan pro rata uitgekeerd (verzekerde waarde 
gedeeld door werkelijke herbouwwaarde maal 
schade is uitkering). 

Onderhoud geen invloed  
op herbouwwaarde
Restauratie en onderhoud hebben geen 
invloed op de herbouwwaarde. Verbouwingen 
wel. De definitie van herbouwwaarde is het 
totaal van de kosten die nodig zijn om het 

monument in dezelfde omvang, met dezelf-
de indeling en gebruikmakend van dezelfde 
materialen op dezelfde plaats te herbouwen. 
Inclusief bijkomende kosten van adviseurs, 
aanvraagprocedures met advies van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed etc. Of het 
gebouw nu goed is onderhouden of minder 
goed; bij een schade heeft een aannemer 
evenveel materiaal en manuren nodig. Daarom 
heeft het geen invloed op de herbouwwaarde. 
Aan de andere kant is het toch goed om hier 
naar te laten kijken, want veel monumenten 
met een wat slechtere staat van onderhoud 

Dé kerken-  en  monumentenverzekeraar  van  Neder land

hebben een te lage herbouwwaarde op de 
polis. Ten onrechte is bij het taxeren vaak 
rekening gehouden met de slechtere staat 
van onderhoud.

CAR-verzekering
Bij wat groter onderhoud of restauratie is 
het aan te bevelen om een CAR-verzekering 
te sluiten (Constructieverzekering All Risks). 
Op deze verzekering zijn alle aspecten die 
samenhangen met de restauratie gedekt. 
Verzekerden zijn zowel de aannemer, de 
onderaannemers als de bezitter van het mo-
nument. Ook de aansprakelijkheid is gedekt. 
Meestal is in de begroting van de aannemer 
een post opgenomen voor de CAR-verzeke-
ring. Wij adviseren om zelf de CAR-verzeke-
ring te sluiten en dit niet over te laten aan de 
aannemer. Vraag ook of hij de prijs verlaagt 
als u zelf een CAR-verzekering sluit. 

Sluit zelf CAR-verzekering
Wij adviseren om zelf de CAR-verzekering af 
te sluiten en dit niet aan de aannemer over 
te laten.

Daarvoor is een aantal redenen:
1. Faillissement aannemer. Als een aan-

nemer in betalingsproblemen verkeert 
kan het zijn, dat hij zijn premie niet 
betaald heeft. Dan is er geen dekking. 
Ook kan een eventuele uitkering in de 
failliete boedel terecht komen.

2. Schadepenningen veilig. In principe 
keert de CAR-verzekeraar uit aan dege-
ne die de verzekering heeft gesloten. 
Maar wellicht bent u na een schade 
helemaal niet (meer) tevreden over de 
aannemer en wilt u het herstel laten 
uitvoeren door een ander. Het is dan 
van belang dat u zelf beschikt over de 
schadepenningen.

3. Vrijwilligers. Als u zelf de CAR-verzeke-
ring sluit kunt u aangeven, dat u ook 
met vrijwilligers werkt en dat die ook 
mee verzekerd moeten worden.

Onderhoud en restauratie: gevolgen voor verzekeringen
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Arco Architecten BNA
Adres:  Donkere Gaard 1-4
Postcode:  3421 AS 
Plaats:  Oudewater
Telefoon:  0348 56 16 07
E-mail:  info@arcoarchitecten.nl
Website:  www.arcoarchitecten.nl

Omschrijving: Een allround gesprekspartner voor particulier, ondernemer  
  en instelling.

Van de Burgt & Strooij BV
Adres:  Amsterdamseweg 155
Postcode:  3812 RR
Plaats:  Amersfoort
Telefoon:  033 445 01 00
E-mail:  info@vandeburgtenstrooij.nl 
Website:  www.vandeburgtenstrooij.nl 

Omschrijving: Bouw- en Restauratiebedrijf met passie voor monumenten.   

Veelzijdig en creatief
Arco Architecten is een gedegen, crea-
tief en allround ingenieurs- en architec-
tenbureau met een specialisatie in her-
bestemmingen, planmatig onderhoud 
en restauraties. Het bureau opereert 
landelijk op tal van disciplines en heeft 
hierbij veel ervaring met meerhoofdige 
opdrachtgevers en met inspraakpro-
cedures. Daarnaast is men gewend in 
bouwteam verband te werken en biedt 
daarbij alle diensten aan die je van 
een architect mag verwachten. Arco 
Architecten begeleidt alle facetten van 
haalbaarheidsonderzoek tot en met 
oplevering, en kan dit combineren met 
een ruime ervaring in nieuwbouwpro-
jecten. Daarnaast heeft het bureau een 
ruime ervaring in het restaureren of herbestem-
men van een grote variatie aan gebouwtypen 
zoals woningen, landhuizen, boerderijen, bruggen 
en industrieel- en religieus erfgoed.
 
Het gaat erom op de juiste manier en via de 
kortste route de programmatische wensen van 
de opdrachtgever te vertalen naar een kwaliteit-
sproduct. Het vakmanschap van de architect, 
materiaalgebruik en detaillering en een goede 
budget- en planning beheersing worden ingezet 
om de oorspronkelijke waarde en het karakter 
van het object te bewaren of te versterken. Het 
bureau wil op een eigentijdse doch respectvolle 

wijze omgaan met de gebouwde omgeving in het 
algemeen en met het historische erfgoed in het 
bijzonder. Arco Architecten garandeert uniciteit 
maar bovenal eerlijke architectuur voor zowel de 
gebruiker als voor de omgeving.
 
Gecertificeerd architectenbureau
Sinds 2014 is het bureau GEAR gecertificeerd en 
lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam 
in de Restauratie (VAWR), hetgeen de werkwijze 
en kwaliteitsborging als een constante factor van 
het bureau onderschrijft. Arco Architecten staat 
garant voor een duurzame marktpositie, en voor 
de levering van een kwaliteitsproduct.

Passie voor monumenten
Een gezamenlijke passie voor monumenten, dat was de 
aanleiding voor Flip van de Burgt en Remco Strooij voor 
de start van hun bedrijf in 1998. Inmiddels is Bouw- en 
Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij BV uitgegroeid 
tot een solide bouwpartner, die met een team van 30 
ervaren restauratievakmensen actief is op het gebied van 
restauratie, herbestemming en onderhoud van monu-
menten. U kunt daarbij denken aan woonhuizen, buiten-
plaatsen, religieus- en industrieel erfgoed. Tevens richten 
zij zich op verbouwingen en (nieuwbouw)uitbreidingen 
van karakteristieke woonhuizen en boerderijen.

Van de Burgt & Strooij voorziet haar projecten vanuit de 
eigen restauratietimmerwerkplaats van ambachtelijke ver-
vaardigde kozijnen, ramen, deuren, lijstwerken, construc-
ties en interieurbetimmeringen.

Dat u verzekerd kunt zijn van een kwalitatief hoogstaand 
eindresultaat, blijkt uit de kwaliteitscertificaten waarover 
Van de Burgt & Strooij beschikt. Het certificaat ‘Erkend 
Restauratie Bouwbedrijf’ en het lidmaatschap van de 
Vakgroep Restauratie maken duidelijk dat Van de Burgt 
& Strooij een hoofdaannemingsbedrijf is, dat is gespe-
cialiseerd in de monumentenzorg. Het certificaat van 
de Vereniging Timmerwerk Restauratie bevestigt het 
ambachtelijk vakmanschap binnen de eigen restauratie-
timmerwerkplaats.

Op de website www.vandeburgtenstrooij.nl vindt u meer 
informatie over deze organisatie en vindt u een overzicht 
van gerealiseerde projecten.
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BURGY Bouwbedrijf
Adres:  Amphoraweg 1
Postcode:  2332 ED  
Plaats:  Leiden
Telefoon:  071 532 24 05
E-mail:  bouwbedrijf@burgy.nl
Website:  www.burgy.nl

Omschrijving: BURGY Bouwbedrijf is een gecertificeerd Restauratie Bouwbedrijf  
  met eigen Timmerwerkplaats

Historie
BURGY Bouwbedrijf, een in 1933 opgericht familie-
bedrijf, is al ruim 50 jaar werkzaam in de restau-
ratie. Sinds 1997 zijn wij gecertificeerd tot Erkend 
Restauratie Bouwbedrijf en daarmee lid van de 
Vakgroep Restauratie. Tevens beschikken wij over 
een KOMO gecertificeerde Timmerwerkplaats.

 

Klassiek bouwen
Bij BURGY gaan traditioneel vakmanschap en 
moderne bedrijfsvoering hand in hand. Klassiek 
bouwen is wat wij doen, voorop lopen in kwaliteits- 
ontwikkeling ons doel. Ons specialisme is de res-
tauratie. Wij passen onze opvatting over klassiek 
bouwen ook  op hedendaagse nieuwbouw toe.  
Het vakmanschap van onze mensen en hun  
creativiteit in het bedenken van letterlijk en 
figuurlijk passende oplossingen leidt bij elke op-
gave tot een optimaal resultaat. Of het nu om de 
restauratie van  een kerk of om de bouw van een 
superstrakke villa gaat. BURGY heeft een reputatie 
hoog te houden in het respectvol, intelligent en 
zorgvuldig omgaan met bouwwerken.

Menselijk kapitaal
Bij BURGY werken mensen die willen nadenken 
bij wat zij doen. Mensen die trots op hun werk zijn 
en het leuk vinden om creatieve oplossingen te 
bedenken. Kortom, mensen met liefde voor het 
vak. Wij leiden zelf onze medewerkers op, want 
restaureren is een continu leerproces. Elk gebouw, 
elk detail is anders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets is routine. En omdat wij nooit zijn uitgeleerd 
gaat iedereen ieder  jaar opnieuw op cursus. 
Gemiddeld zijn bij BURGY 80 mensen werkzaam. 
Veelal in langdurig dienstverband. Daarnaast zijn 
er ruim 20 leerlingen in opleiding.  Alle in de loop 
van de tijd opgebouwde kennis en ervaring zit 
in de hoofden van de medewerkers. Zij zijn ons 
grootste kapitaal en de toekomst van het ambacht.

Amsterdamsche Fijnhout
Adres:  Minervahavenweg 14
Postcode:  1013 AR
Plaats:  Amsterdam
Telefoon:  020 682 80 79
E-mail:  afh@fijnhout.nl
Website:  www.fijnhout.nl

Omschrijving: Specialist in hardhout, in alle soort en maten.

Gespecialisseerd in hout
De Amsterdamsche Fijnhouthandel is een van de 
meest gespecialiseerde houthandels van Nederland. 
De Amsterdamse Fijnhouthandel verkoopt meer 
dan honderd houtsoorten in elke gewenste hoeveel-
heid. U mag het hout zelf uitzoeken of dit door onze 
ervaren bestekzoekers laten doen. Houtsoorten als 
ebben, oregon pine en kwartiers eiken is in ruime 
mate op voorraad. 

Alvast een kijkje nemen in de houtloods? Dat kan 
virtueel! ‘Loop’ rustig rond en kijk uw ogen uit, onder 
andere in de stukkenkast (kleine stukken hout voor 
een schappelijke prijs) en natuurlijk alle gezaagde 
soorten hardhout en stamdelen die op voorraad zijn. 
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Veelzijdig gespecialisseerd in glas
Na 400 kerken, kastelen en landhuizen 
gerestaureerd te hebben is deze schijnbare 
tegenstelling onze kennis. Tienduizenden 
vierkante meters glas in lood, gebrandschil-
derd, isoglas, waren nooit hetzelfde. Steeds 
was er de variatie en het ongelooflijk vakman-
schap 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 pas-
sende beglazing voor u te verzorgen. We be-
schikken over vaklui die weten hoe het hoort 
en die trots zijn op het resultaat. Bekijk onze 
website voor de uitgebreide referenties. 

 

Glasatelier Hagemeier b.v.
Adres:  Hoefstraat 199
Postcode:  5014 NL  
Plaats:  Tilburg 
Telefoon:  013 536 08 18
E-mail:  info@glasatelierhagemeier.nl
Website:  www.glasatelierhagemeier.nl

Omschrijving: Glasatelier, 50 jaar gespecialiseerde ervaring.

100 jaar ervaring in architectuur
Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd 
architectenbureau met drie disciplines: Een bureau voor 
Architectuur en Restauratie, een bureau voor Consultan-
cy 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, kostenbeheer-
sing en nazorg in de vorm van onderhoudsplanning. 

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 res-
tauratie heel waardevol. Ook het resultaat van historisch 
onderzoek heeft toegevoegde waarde. De ontwerpend 
architect krijgt inzicht in de groei en waarde van het mo-
nument 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 aan-
pakken 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 branchevereni-
ging VAWR en gecertificeerd als restauratiearchitect door 
GEAR.
Foto’s: Frank Hanswijk.

Van Hoogevest Architecten
Adres:  Westsingel 9
Postcode:  3811 BA 
Plaats:  Amersfoort
Telefoon:  033 463 17 05
E-mail:  bureau@vanhoogevest.nl
Website:  www.vanhoogevest.nl

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

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

Nieuw meubel ontworpen door Van Hoogevest Architecten voor een breder 
gebruik van de Sint-Joriskerk. Amersfoort. 

Nieuw kerkcentrum in de Zuiderkerk Enkhuizen, ontworpen door  
Van Hoogevest Architecten.

Herinrichting van de Lebuïnuskerk in Deventer naar ontwerp van  
Van Hoogevest Architecten. 

Nieuwekerk Amsterdam restauratie noordertransept 
Bronckhorstraam, schuttersdetail.

Reconstructie van ontwerpschets Pierre Cuypers,
Kasteel De Haar.
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JVK ambachtelijke daken BV
Adres:  Van de Reijtstraat 64
Postcode:  4814 NE  
Plaats:  Breda 
Telefoon:  076 303 24 00
E-mail:  info@jvkdaken.nl
Website:  www.jvkdaken.nl

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

Ambachtelijke dakbedekking
Ons bedrijf is volledig gespecialiseerd in am-
bachtelijke 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, he-
melwaterafvoeren, gevelbekledingen en reparaties 
/ restauraties aan bestaande daken. U treft ons op 
uiteenlopende projecten van (gerenommeerde) 
monumentenpanden en kathedralen tot particu-
liere herenhuizen en de meest moderne villa’s. 
Elk dak wordt aangebracht met passie en een 
flinke dosis ouderwets vakmanschap, een levens-

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 eerlij-
ke 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 

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 voor-
namelijk uit (particuliere) monumentenbezitters, 
villabezitters, kerkgebouwen en monumentenop-
drachtgevers, de betere aannemers en opdracht-
gevers waar kwaliteit en een fijne samenwerking 
nog echt een gemeengoed is.

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). 

Khalix
Adres:  Oonksweg 40
Postcode:  7621 XW
Plaats:  Borne
Telefoon:  074 265 40 00
E-mail:  info@khalix.nl 
Website:  www.khalix.nl

Omschrijving: KHALIX is producent en leverancier van restauratiemortels  
  en pleistersystemen  

ww

Van de Reijtstraat 64  ▪  4814 NE   Breda         
M  06 126 46 899                  076 303 2400                 

Den Bosch       ▪  T  073 303 2925         
Lommel (BE)  ▪  T  03 808 0918                 ▪ T

Professionele restauratie producten
KHALIX is leverancier en adviseur van professionele producten en syste-
men voor restauratie en instandhouding van gebouwen en monumenten. 
KHALIX heeft zich gespecialiseerd in authentieke producten voor de voe-
ger, metselaar en stukadoor en biedt daarnaast een uitgebreid pakket aan 
speciaal producten met een hoog probleem oplossend vermogen. 

Bij het duurzaam restaureren en in stand houden van een historisch 
gebouw of monument is er nooit sprake van een standaard oplossing. 
Een projectgerichte aanpak, kennis en optimale service is een vereiste. 
De adviseurs van KHALIX hebben passie en respect voor monumenten en 
het op een compatibele, verantwoorde en duurzame wijze restaureren 
hiervan. KHALIX heeft voor elke situatie en (probleem)ondergrond een 
geschikte mortel. Het programma varieert van authentieke, cementvrije 
kalkmortels, tot gemodificeerde en zeer hoogwaardige, fabrieksmatig 
geproduceerde mortels.

KHALIX is specialist op het gebied van:
• Voeg,- metsel,- en stucmortels
• Grout-, en injectiemortels
• Natuurlijke isolatiesystemen

KHALIX is leverancier van o.a.:
• Natuurlijk hydraulische kalkmortels
• Mortels op basis van tras, kalk en cement
• NHL bindmiddelen conform EN 459-1
• Minerale verven (leem-, kalk-, en silicaatverf)
• Ontzoutingspasta’s en omvormers
• Gevelreinigingsproducten
• Renovatie dekvloeren
• Anti-graffiti coatings
• Leempleisters
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Van de Kimmenade BV
Adres:  Hof Bruheze 404
Postcode:  5704 NR
Plaats:  Helmond
Telefoon:  0492 51 21 64
E-mail:  info@leiendaken.nl
Website:  www.leiendaken.nl

Omschrijving: Leidekkers met meer dan 80 jaar ervaring in leiendaken, zink-,  
  lood- en koperwerken

Schildersbedrijf Koeverma
Adres:  Melbournestraat 44c
Postcode:  3047 BJ 
Plaats:  Rotterdam
Telefoon:  010 415 42 33
E-mail:  info@koeverma.nl 
Website:  www.koeverma.nl 

Omschrijving: Schildersbedrijf

Leidekkers met ervaring
Leidekkersbedrijf van de Kimmenade heeft al meer dan tach-
tig jaar ervaring in leiendaken, lood, zink en koperwerk. Van 
Kimmenade is een familiebedrijf waar inmiddels alweer de 4e 
generatie werkzaam is.
Het bedrijf begon in de jaren `30 met leibedekking. In die 
jaren hebben wij een ruime ervaring op gedaan in de verschil-
lende type leibedekking en hebben wij ons gespecialiseerd in 
leiendaken, zink-, lood- en koperwerken.
 
Wij werken voornamelijk op Monumentale gebouwen zoals 
Kerken, Kloosters, Kastelen en woonhuizen met een Monu-
mentale status. Wij werken als hoofdaannemer of onderaan-
nemer en verzorgen eventueel ook het bouwkundige werk en 
plaatsen van de steigers. We werken aan Monumenten onder 
toezicht van IKOBKB (Komo), Monumentenwacht, R.C.E. (Rijks-
dienst voor Cultureel erfgoed), en stichting E.R.M. (Erkende 
restauratiekwaliteit monumentenzorg)
 
Voorkom lekkages! Voor gratis inspectie en beoordeling van 
uw dak en of lood-, zink- of koperwerk. En bovendien is de 
offerte gratis!  

Schilders met verve
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
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. 

Werkwijze en impressie
Door onze werkwijze en certificaten is ons werk altijd gebonden aan vak-
manschap 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 schilders-
bedrijf en onze schilderswerkzaamheden? Kijk dan eens op onze website: 
www.koeverma.nl 
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Kwarts & Co

Adres:  Rijksweg 48
Postcode:  6271 AG
Plaats:  Gulpen
Telefoon:  043 450 63 04
E-mail:  info@kwartsenco.nl
Website:  www.kwartsenco.nl en www.restauratiewinkel.nl

Omschrijving: Handel in restauratiematerialen  

Professionele restauratie producten
Gefascineerd door de technische prestaties en schoonheid van 
historische bouwmaterialen heeft Kwarts & Co  een aanbod sa-
mengesteld van hoogwaardige restauratiematerialen. 
De kern van het assortiment bestaat uit verven en mortels op 
basis van natuurlijke grondstoffen - zonder enige toevoeging van 
kunstharsen, oplosmiddelen, weekmakers of andere synthetische 
stoffen.

Deze traditionele producten hebben een zeer lange gebruikshisto-
rie en geven ondanks alle moderne ontwikkelingen nog steeds de 
beste garantie voor duurzaam, esthetisch en technisch verant-
woord restaureren.

Sleutelwoorden: vochtregulerend en compatibel
Een optimale vochthuishouding is voor monumenten van levens-
belang. De materialen in het assortiment van Kwarts & Co beschik-
ken daarom over de uitstekende vochtregulerende eigenschappen 
die zo essentieel zijn voor het behoud van monumenten.
Omdat daarnaast ook de compatibiliteit van deze materialen met 
de historische bouwmassa optimaal is, worden schades voorko-
men en het kostbare erfgoed veiliggesteld.

Assortiment
• Ottosson lijnolieverven
• Kreidezeit kalk-, caseïne- en mineraalverven. Stuccolustro, 

Tadelakt, pigmenten, oliën en wassen enz.
• Innovacal kalkvoeg- en pleistermortels op basis van zuivere 

luchtkalk
• Leemproducten
• Dörr Histoglas monumentendubbelglas
• Masid houtconserveringsproducten
 

 

Moldovan Renovatie  
Onderhoud en Timmerwerken 
Adres:  Pieter van der Werfstraat 103
Postcode:  1067 EM
Plaats:  Amsterdam
Telefoon:  06 27 138 295
E-mail:  contact@moldovan-online.nl
Website:  www.moldovan-online.nl en www.schuiframenisoleren.nl

Omschrijving: Specialist in het isoleren van schuiframen

Oplossing voor traditionele schuiframen
De oplossing voor traditionele schuiframen
Schuiframen Isoleren is dé oplossing voor de 
bekende problemen van het traditionele verti-
cale houten schuifraam: het voorkomt tocht, kou, 
klemmen van het raam, niet in elke gewenste 
stand open blijven staan en het breken van de 
touwen van het contragewicht.

Geschikt voor iedere bouw, ook 
voor monumenten
Schuiframen Isoleren systeem is geheel in het 
houten kozijn en raam verwerkt waardoor het 
bestaande (gevel)beeld onaangetast blijft. De oor-
spronkelijke vormgeving van het schuifraam blijft 
door het gebruik van onze systeem behouden. 
Dit past in het beleid van monumentenzorg en de 
welstandscommissies.

Compleetpakket
We leveren een hoogwaardige compleet-pakket 
voor uw schuiframen: 
• geschikte isolatieglas van Stolker
• compleet schuifraam afdichtingsprofielen 

van VR Strips
• nieuweste HappyLift HoutjeTouwtje® balans-

systeem
• kogelgelagerde katrollen
• hang- en sluitwerk (optioneel)
• schilderwerk (optioneel) 

.

Garantie
Op al onze producten is de garantietermijn van 
de producent van toepassing. Dit betekent op alle 
producten 10 jaar garantie. 

Speciale Wensen
Indien u speciale wensen heeft, of specifieke 
eisen stelt aan uw schuifraam kunt u contact 
opnemen voor een persoonlijk advies. Wij kunnen 
u vrijblijvend advies geven om u te helpen bij uw 
glaskeuze. 

Licht schuivend raam met goede afdichting
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Fotografie voor erfgoedspecialisten
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
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
Maakt  u graag zelf foto’s? Vooral blijven doen. Wilt u 
meer uit uw eigen foto halen? Ik geef ook work-
shops, klassikaal, op maat en online. Ik leer u hoe u 
uw eigen werk zo goed mogelijk op de foto zet, qua 
licht, scherpte, en sfeer.

 

Monumentenfotograaf 
Adres:  Spankerenseweg 6
Postcode:  6974 BC
Plaats:  Leuvenheim
Telefoon:  06 22 444 681
E-mail:  info@monumentfotografie.nl
Website:  www.monument-fotografie.nl

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

 

MvM Materiaal voor Monumenten 
Adres:  Haarweg 3
Postcode:  7555 PC
Plaats:  Hengelo (o)
Telefoon:  074 291 95 55
E-mail:  info@historischbouwmateriaal.nl
Website:  www.historischbouwmateriaal.nl

Omschrijving: Historische Bouwmaterialen

Duurzaam behoud
Stichting Materiaal voor Monumenten (MvM)  richt 
zich op een duurzaam behoud en hergebruik 
van historische bouwmaterialen.  MvM heeft een 
ideële doelstelling en is gevestigd op Erve Wold-
huis, een historisch erf op het landgoed Twickel te 
Hengelo (O). In deze schitterende ambiance treft u 
de meest uiteenlopende bouwmaterialen aan, die 
allen de tand des tijds hebben doorstaan.  

Historische bouwmaterialen met bewerkingen en 
sporen uit het verleden zijn duurzame materia-
len.  Hergebruik van authentiek bouwmateriaal 
is niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook van 
essentieel belang voor 
de instandhouding van 
monumenten. Een goed 
gesorteerde en gedocu-
menteerde voorraad van 
oude bouwmaterialen 
is voor de hedendaagse 
monumentenzorger van 
onschatbare waarde.

Grote diversiteit
MvM biedt een grote di-
versiteit aan herbruikbare 
bouwmaterialen, zoals  
gevelstenen,  dakpannen, 
estriken, eiken gebinten, 
paneeldeuren,  glas in 
lood ramen, hang en 

sluitwerk,   gietijzeren ramen.
Bijzonder is dat al het aanwezige historische 
bouwmateriaal ook als lesmateriaal kan worden 
gebruikt door de Stichting RIBO. RIBO biedt jonge-
ren een unieke  mogelijkheid zich in de restauratie 
te bekwamen door het volgen van restauratie-
opleidingen, waarbij moderne technieken met 
ambacht wordt verbonden. Voor professionals 
is er een scala aan Restauratietrainingen.  Onze 
voorraad  biedt  voor deze opleidingen en trainin-
gen een unieke bron aan lesmateriaal.   

MvM levert zowel aan bedrijven als particulieren.
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100 jaar ervaring in verf
Nelf bouwt op een rijke historie aan ervaring, 
kennis en knowhow dat heeft een schat aan 
verftechnische kennis opgeleverd. Dit heeft ge-
resulteerd in een uitgebreid assortiment verven, 
lakken en coatings met een eerlijke prijs-/ kwa-
liteitverhouding voor diverse doeleinden in de 
monumenten-, utiliteits-, woning- en industrie-
bouw. Inmiddels is Nelf uitgegroeid tot één van 
grootse verfproducenten van Nederland.

Nelf Meesterlakken
In het steeds wisselende Hollandse klimaat wordt 

het uiterste gevergd van het buitenschilderwerk 
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 gegaran-
deerd. Nelf biedt hierin een ruim assortiment 
“Xtreme” duurzame buitenverven met traditione-
le uitstraling voor een meesterlijk eindresultaat! 
Met onderhoudstermijnen tot 8 jaar biedt Nelf 
ijzersterke oplossingen voor elk monument 
zowel in het interieur als het exterieur.

Houtrot?
Ook voor houtrot draait Nelf zijn 
hand niet om. Met Zusex biedt Nelf 
een ruim assortiment houtreparatie-
middelen & constructieve verlijmin-
gen. Zusex is dé oplossing voor de 
meest uiteenlopende houtreparaties!

Enkele monumentale  
Nelf referenten:
• Klein Soestdijk, Veenhuizen
• Drents Museum, Assen
• Cultureel Centrum  
 De Drommedaris, Enkhuizen
• Stadsschouwburg, Utrecht
• Rembrandtschool, Hilversum

Nelf Lakfabrieken BV 
Adres:  Nieuweweg 5
Postcode:  9073 GN
Plaats:  Marrum
Telefoon:  0518 41 80 00
E-mail:  info@nelf.nl
Website:  www.nelf.nl

Omschrijving: Verffabrikant van Nelf Meesterlakken

 

Ramselaar Light Solutions
Adres:  Bakkenzuigerstraat 28
Postcode:  1333 HA
Plaats:  Almere
Telefoon:  036 529 02 91
E-mail:  info@ramselaar.net
Website:  www.ramselaar.net

Omschrijving: Moderne LED verlichting met behoud van  
  authentieke sfeer.

Moderne authentieke verlichting
Belichten met moderne energie zuinige led ver-
lichting, maar dan met behoud van de 
authentieke sfeer van olie, gas en gloeilampen: 
dat is waar  Ramselaar Light Solutions voor 
staat. Met dertig jaar ervaring in licht, waarvan 
inmiddels ruim elf jaar ervaring in led techniek in 
onder andere monumenten, musea en kerken, 
weten wij telkens een goede lichtoplossing aan 
te bieden. Ieder monumentaal gebouw is zowel 
van binnen als van buiten uniek en vraagt om 
een maatwerk lichtplan. Indien voor een project 
maatwerk armaturen nodig zijn worden deze vol-
ledig in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. 
Zo houden wij de kwaliteit en het gewenste 
lichtbeeld perfect onder controle. De overgang 
van conventionele lichtbronnen naar led licht-
bronnen met behoud van het originele lichtbeeld 
is een uitdaging die we telkens weer met succes 
aangaan.
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Gespecialisseerd in isolatie
Reflexy Nederland  is sinds 2004 importeur van 
Aluthermo reflecterende isolatie en levert vanaf 
2010 Aspen aerogel isolatie, beide  worden 
toegepast in de bouwsector bij nieuwbouw, 
renovatie en restauratie en in de industrie bij 
het ambachtelijke en industrieel produceren van 
goederen.

Reflexy Nederland  maakt het voor vele projecten 
mogelijk, door het toepassen van een dunne iso-
latieschil, de gebouwen met beperkte ruimte en 
opbouwhoogtes thermisch, akoestisch en brand- 

 
werend te optimaliseren. Technische producten 
worden geconverteerd naar hoogwaardige duur-
zame isolatie oplossingen.

Reflexy Nederland architecten- en dakspeci-
alisten delen kennis en onderzoeken samen 
de mogelijkheden van dun isoleren, met als 
uitgangspunt een hoge kwaliteit, duurzaamheid 
en tot de meest efficiënte oplossingen te komen 
voor nieuw- en renovatiebouw en restauratie 
projecten.

Reflexy Nederland werkt 
samen met ontwerpers en 
ontwikkelaars om tot de meest 
efficiënte ontwerpen te komen 
en oplossingen voor bijvoor-
beeld warmte- en koudetech-
niek, transport, jachtenbouw, 
productie en industrie.

Reflexy Nederland legt de focus 
op kwaliteit en duurzaamheid, 
door gebruik te maken 
van dunne hoogwaardige duur-
zame isolatie materialen en 
door advisering en begeleiding 
van uitvoerende partij met be-
hulp van warmtebeeld techniek 
voor en tijdens de uitvoering 
van het project.

Reflexy Nederland B.V. 
Adres:  Langereis 8
Postcode:  1731 MD
Plaats:  Winkel
Telefoon:  022 454 28 91
E-mail:  info@reflexy.org
Website:  www.reflexy.org

Omschrijving: Importeur van dunne isolatie

 

Nationaal Restauratiefonds
Adres:  Westerdorpsstraat 68
Postcode:  Postbus 15, 3870 DA  
Plaats:  Hoevelaken
Telefoon:  088 253 90 00
E-mail:  info@restauratiefonds.nl
Website:  www.restauratiefonds.nl

Omschrijving: Het Restauratiefonds is een betrokken  
  financier voor monumenteigenaren

Ondersteuning monumenteneigenaren
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 
30 jaar in voor het in stand houden van monu-
menten. Wij ondersteunen eigenaren die een 
monument willen onderhouden, restaureren, 
herbestemmen, verduurzamen of aankopen. 
Wij helpen hen om hun droom waar te maken; 
wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doen 
wij onafhankelijk en zonder winstoogmerk. 

Kennis en financiering
Als monumenteigenaar heeft u mogelijk veel 
vragen als u uw monument gaat restaureren of 
verbouwen. Is mijn plan haalbaar? Hoe zit het met 
regels en vergunningen? Is de restauratie gunstig 
te financieren? Het Restauratiefonds helpt graag 
met deze vragen. Dit doen wij met verstand van 
financieren én brede kennis van monumenten; 
een unieke combinatie. 
Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en 
regelgeving en kennen de financiële en fiscale 
mogelijkheden. Wij kunnen alle werkzaamheden 
financieren. Waar mogelijk tegen een lage rente.

Praktische tips via de RestauratieWijzer
Wij bouwen voort op de kennis en ervaring van 
vele andere monumenteigenaren. Zo biedt onze 
gratis RestauratieWijzer handige checklists voor 
het restauratieproces en toetst of uw plan finan- 
cieel haalbaar is. Op www.restauratiewijzer.nl 
vindt u meer informatie. Een goede voorbereiding 
is nu eenmaal het halve werk!

Samenwerking
Door onze samenwerking met overheden én 
erfgoedorganisaties zorgen wij voor optimale on-
dersteuning van iedere monumenteigenaar. Dat 
doen we door het delen van kennis, het verstrek-
ken van leningen en het uitbetalen van subsidies. 
Voor overheden zijn wij de logische partner voor 
het opzetten van financiële regelingen waarmee 
wij monumenteigenaren ondersteunen en (de-
centraal) beleid kunnen waarmaken.
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Rob Piepers Decorateurs BV 
Adres:  Juffrouw Idastraat 23
Postcode:  2513 BE
Plaats:  Den Haag
Telefoon:  070 360 61 73 / 06 204 277 69
E-mail:  info@rpdeco.nl
Website:  www.robpiepersdecorateurs.nl

Omschrijving: Interieuradvies voor historische huizen en 
  monumenten met maatwerk uit eigen atelier

Interieuradvies voor historische huizen 
en monumenten met maatwerk uit 
eigen atelier

Rob Piepers Decorateurs is een familiebedrijf 
dat al 40 jaar bekend staat om ruime kennis en 
ervaring op het gebied van interieurtextiel. Van 
keukengordijntjes tot complete paleisinterieurs, 
voor interieuradvies voor een historisch huis of 
monument bent u bij ons in goede handen. Wij 
hebben een grote collectie stalen van interna-
tionale merken voor behang, vloerbedekking 
en gordijnen, van renaissance tot art deco. 
Uiteraard met bijpassend galon en kwasten. Ook 
kunt u bij ons terecht voor historische materialen 
zoals goudleer, paardenhaar en laken.

Rob Piepers geeft het vak van decorateur op 
unieke wijze gestalte. Historische kennis, vak-
manschap en stijl staan daarbij centraal. Daarbij  

 
 
 
begeleiden en adviseren wij met evenveel en-
thousiasme zowel particuliere klanten als grote 
projecten.

In het centrum van Den Haag hebben wij een 
showroom met een ambachtelijk atelier, waar 
alle textiel, zoals gordijnen, blinds, lambrequins, 
tafelkleden en kussens, op maat wordt gemaakt. 
Daarnaast werken wij samen met onze vaste 
meubelmaker, stoffeerder, wandbespanner, 
behanger en tapijtlegger.

Het team van Rob Piepers Decorateurs nodigt 
u van harte uit om onze showroom en atelier te 
bezoeken. Voor onze referenties, onder meer 
van het Rijksvastgoedbedrijf, verwijzen wij u naar 
onze website. 

 

H.J. Schippers Gevelwerken
Adres:  Lepelaarstraat 27
Postcode:  8446 JE
Plaats:  Heerenveen
Telefoon:  06 422 534 66
E-mail:  info@stucsteen.nl
Website:  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 werkzaam in 
heel Friesland, Drenthe, Groningen en Overrijssel.

Erkend Restauratievoegbedrijf door stichting ERM 
en VOEGGARANT

Rob Piepers
Decorateurs BV
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www.superlook.nl

Torenstraat ‘s-Hertogenbosch (naast St. Jan) 

specialist in technisch en esthetisch reinigen, 
instandhouden en conserveren van 

monumentale ondergronden.

Superlook.B.V. 
Adres:  Hazepad 10
Postcode:  4825 AV
Plaats:  Breda
Telefoon:  076 587 42 07
E-mail:  info@superlook.nl
Website:  www.superlook.nl

Omschrijving: Gevelreiniging en meer,  
  conservering van het erfgoed

Specialist in conservering van erfgoed
Superlook B.V. is al ruim 20 jaar de specialist op het gebied van 
reinigen en opfrissen van het erfgoed. Voor het schadevrij reinigen 
van deze vaak rijksmonumenten hebben wij de Supradol kalkwas 
wervelreiniging ontwikkeld. Door deze milieuvriendelijke methode 
van “wassen” wordt de ondergrond opgefrist met maximaal behoud 
van het historisch origineel.  Bij het reinigen van monumenten kan 
een foutieve beoordeling desastreuze en onherstelbare gevolgen 
hebben.

Wij gaan verder waar andere het opgeven en hebben hiervoor veel 
diversiteit ontwikkeld. Veel monumenten zijn bv in het verleden 
bepleisterd met te harde pleisterlagen en/of geschilderd met 
dampdichte verfsystemen. Door onze kennis over monumentaal 
metselwerk  weten wij exact hoe deze incompatibele lagen te ver-
wijderen zijn om deze pleister, CQ schilder klaar op te leveren. Wij 
zijn hiervoor “werkvoorbereider” voor stukadoors-, en schildersbe-
drijven voor het creëren van de ideale ondergrond.      
Door onze expertise op gebied van het in stand houden van mo-
numenten hebben wij in de loop der jaren diverse reversibele en 
milieuvriendelijke producten ontwikkeld. 

De specialisaties van Superlook:
• Reinigen en opfrissen van historisch metselwerk
• Verwijderen incompatibele stuc-, en verflagen
• Produceren, leveren en aanbrengen van milieuvriendelijke 

waterwerende producten op basis van bijenwas
• Injecteren van vochtschermen
• Injecteren van scheuren met compatibele op de ondergrond 

afgestemde producten
• Produceren, leveren en aanbrengen van zoutextractiepasta 

incl. het meten van de zoutdruk.
• Verdere uitdagingen gaan wij niet uit de weg!

 

Vakgroep Restauratie
Adres:  Postbus 2079
Postcode:  3800 CB 
Plaats:  Amersfoort
Telefoon:  033 465 94 65
E-mail:  info@vakgroeprestauratie.nl
Website:  www.vakgroeprestauratie.nl

Omschrijving: Branchevereniging voor erkende restauratiebouwbedrijven.

De Vakgroep Restauratie is de lande-
lijke branchevereniging voor erkende 
restauratiebouwbedrijven en is op-
gericht in 1980. Het bedrijf vertegen-
woordigt haar leden in diverse profes-
sionele netwerken en spant zich in om 
het vakmanschap dat gemoeid is met 
restauratie, onderhoud en herbestem-
ming op een zo hoog mogelijk niveau 
te brengen en te houden. Daartoe is 
een certificering ontwikkeld, zodat het 
échte restauratiebouwbedrijf zich kan 
onderscheiden met het certificaat voor 
Erkend Restauratie Bouwbedrijf.

Daarnaast zet de Vakgroep Restauratie zich in 
voor goede opleidings- en nascholingsmogelijk-
heden voor professionals in de restauratie, op 
alle niveaus en in alle disciplines die nodig zijn 
voor restauratie, onderhoud en herbestemming 
van ons erfgoed.

Trots op onze leden
Menig topmonument in Nederland is gerestau-
reerd door de leden van de Vakgroep Restaura-
tie. Denkt u aan het Rijksmuseum in Amsterdam, 
Sint Jans Kathedraal in Den Bosch, kasteel 
Loenersloot en het Justus van Effencomplex in 
Rotterdam.
Het gaat niet alleen om grootschalige restau-
raties, maar ook om onderhoudsprojecten 
om schade te voorkomen of om herbestem-
ming waarbij het monument met een nieuwe 
functie weer een nieuw leven krijgt. Geslaagde 
voorbeelden hiervan zijn Villa Oud Groevenbeek 
in Ermelo (van landhuis naar bed & breakfast), 
Acropolis in Megen (van klooster naar gemeen-
schapshuis) en Rohm & Haas in Amersfoort (van 
fabriekscomplex naar kantoor).
Last but not least werken de aangesloten bedrij-
ven met hart en ziel aan de vele kleinere monu-
menten die Nederland rijk is, zoals herenhuizen 
in historische binnensteden als Amsterdam, 
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Haarlem, Amersfoort en Breda, monumentale 
boerderijen en schuren in landelijke gebie-
den, molens, kades en zelfs een schelpengale-
rij en een riool. 

De klassieke restauratie
Van de ruim 60.000 rijksmonumenten zijn er 
ongeveer 10% aan restauratie toe. Ook hier 
speelt het rijk een rol: door de restauratiesub-
sidies gedoseerd vrij te geven, ontstaat een 
continue werkvoorraad voor de restauratie-
bedrijven in Nederland. 
Dat biedt voordelen voor het Nederlandse 
erfgoed. De verschillende ambachten kunnen 
blijven bestaan, omdat de ambachtslieden 
aan het werk kunnen blijven. Sterker nog, zij  
 

 
 

kunnen het ambacht en hun vakkennis door-
geven aan een nieuwe generatie.

De restauratiebedrijven werken nauw samen 
met opleidingsinstituten om jonge mensen 
op te leiden voor een prachtig vak en, waar 
nodig, vernieuwingen door te voeren en 
tegelijkertijd de oude ambachten in ere te 
houden.

Preventief onderhoud
Ooit was het in Nederland niet ongebruikelijk 
dat monumenten pas onder handen geno-
men werden als ze bijna op instorten ston-
den. Gelukkig is dat met het rijksbeleid sinds 
het begin van deze eeuw sterk afgenomen. 
De rijksoverheid zet in op preventief onder-
houd. De restauratiebouwbedrijven bewegen 
mee en zetten hun kennis en kunde steeds 
meer in voor onderhoud.

De restauratiebouwbedrijven onder-
scheiden zich hierbij door het grote 
vakmanschap van de medewerkers, 
de professionele begeleiding van het 
gehele proces en het leveren van werk 
naar de hoogste kwaliteitsstandaar-
den in de erfgoedbranche. Deze zijn 
vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn 
Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL-
ERB). 

Herbestemming 
voor een mooie toekomst
De wereld om ons heen verandert 
voortdurend. Mensen en bedrijven 
passen zich aan. Maar monumenten? 
Monumenten ook! Herbestemming 
van monumenten is door de ver-
anderde economische situatie aan 
een enorme opmars bezig. Gelukkig, 
want in Nederland staan duizenden 
monumenten leeg, het recept voor 
verloedering en tenslotte verval.
De restauratiebouwbedrijven kunnen 
een waardevolle bijdrage leveren aan 
herbestemmingstrajecten. Niet alleen 
door hun traditionele vakmanschap in 
te zetten, maar ook door hun experti-
se op het vlak van financieel haalbaar-
heidsonderzoek en het begeleiden van 
formele procedures. 

Kerken, fabrieken, schoolgebouwen, 
het zijn maar enkele voorbeelden van 
categorieën monumenten, die door 
een nieuwe functie weer een nieuw 
leven krijgen.

Wilt u weten welke bedrijven aangeslo-
ten zijn bij Vakgroep Restauratie?  
Kijk op www.vakgroeprestauratie.nl
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G. van der Ven Aannemingsbedrijf B.V. 
Adres:  Van Heemstraweg 2
Postcode:  5306 TA
Plaats:  Brakel
Telefoon:  0418 67 15 10
E-mail:  info@vanderven.nl
Website:  www.vanderven.nl

Omschrijving: Van der Ven is specialistisch in restauratiewerk

Hoog niveau in restauratie- en onderhoudswerk
Topkwaliteit in restauratiewerk komt bij Van der Ven uit Brakel vandaan. Als ERB gecertificeerd aan-
nemingsbedrijf zijn we gespecialiseerd in het restaureren van monumentale objecten. Het jaarlijks 
getoetste certificaat staat garant voor degelijke kennis en ervaring op het gebied van monumentale 
restauraties. Het hoge niveau in restauratie- en onderhoudswerk levert Van der Ven vanuit de optelsom 
van een goed doorgevoerd kwaliteitssysteem, specialistische collega’s die hun vakmanschap meer dan 
waar maken, een gezonde bedrijfsvisie en bovenal de passie en gedrevenheid om ons cultureel erfgoed 
te behouden, voor nu en voor de toekomst.

Onderscheidend vermogen met  
betrekking tot Nederlands erfgoed
Dat Van der Ven sterk is in het restaureren 
van Nederlands erfgoed, blijkt wel door 
de opmerkelijke projecten die we hebben 
gerealiseerd en ook vandaag de dag nog 
onder handen hebben. Bijvoorbeeld de 
restauratiewerkzaamheden aan de diverse 
verdedigingslinies van Nederland, de 
restauratie aan forten, rijksmonumenten, 
kademuren, bruggen, sluizen, landgoederen 
en historische havens. 

Voorbeeldprojecten op website
De restauratie van de Vrouwe van Rijnsbur-
gerbrug in Delft is daar een goed voorbeeld 
van. 
Kijk vooral eens op de projectenpagina op 
de vernieuwde website www.vanderven.nl. 
Heeft u vragen over specifieke projecten of 
wilt u informatie over wat Van der Ven voor 
u kan betekenen? Aarzel dan niet om ons te 
bellen op nummer 0418 - 671510 
of te mailen naar info@vanderven.nl. 

 

Walter Verhoeven BV
Adres:  Nieuwkuijksestraat 103
Postcode:  5253 ZG
Plaats:  Nieuwkuijk
Telefoon:  073 513 00 49
E-mail:  info@walterverhoeven.nl
Website:  www.walterverhoeven.nl

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

Wie we zijn!
Om u daarvan een duidelijk beeld te geven, zou-
den we u het liefst bij ons op het bedrijf uitnodi-
gen. 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 natuursteenlei-
en. 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, blad-
lood, zink of natuursteenleien, Walter Verhoeven 
B.V. laat zich niet snel uit het lood slaan.

Wat we doen
Walter Verhoeven B.V. voert projecten uit in 
verschillende branches. Met name restaura-
ties 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 origi-
nele monumentale vergaarbakken, verschillende 
goot- en daksystemen en uiteraard verschillende 
soorten natuursteenleien. Wij gaan uw proble-
men niet uit de weg, integendeel: we lossen ze 
op, want daarin ligt onze kracht.
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Advertentie 
Vakgroep Restauratie

verzekert 
vertrouwd 

sinds 1852

www.donatus.nl   tel. 073 - 5221700

Donatus 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. 

“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 stijlkamers 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

adv_Donatus-148,5x210_mag-FC.indd   1 15-10-15   14:06
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Volgende keer ook adverteren?

Bel dan met 0342 - 712 512,
of mail naar: eddy@helderblauw.nl



Restauratie Vakdagen Noord-Nederland
Vakbeurs voor beheerders en eigenaren  
van monumentaal erfgoed.

WWW.RESTAURATIEVAKDAGEN.NL

15-16 april 2016
Fries Congrescentrum 

Drachten

Restauratie 
Vakdagen

Groningen, Friesland, Drenthe staan vol met monumenten. Vaak weer 

van geheel andere orde en met hun eigen kenmerkende uitstraling. 

Toch was er nog geen beurs op het gebied van restauratie in de  

noordelijke provincies. Daar komt verandering in!

Een beursvloer met klinkende namen en een programma met goede 

workshops en presentaties over actuele en relevante onderwerpen. 

Kijk, vergelijk, informeer en maak afspraken met vele deskundige leveran-

ciers, veelal uit uw eigen regio!

Registreer via onze website met code ‘MOR2016’ 
en uw entreekaartje is gratis!


