Restauratie
Restauratie van (cultuur)historische gebouwen is een
van de specialismen van Den Hoed Aannemers B.V. Wij
hebben een voortreffelijke naam op het gebied van het
restaureren en onderhouden van kerken, boerderijen,
woonhuizen en cultuurhistorische monumenten.
Restauratie vraagt om specifieke kennis en kunde van
de medewerkers op het gebied van bouwkunst, stijlen,
materiaalgebruik en constructietechnieken. En liefde voor
het vak. Daarom hebben wij speciale teams voor restauratieprojecten binnen ons bedrijf. Bij deze speciaal opgeleide
vakmensen zijn de specifieke werkzaamheden, die het in
oude staat herstellen van gebouwen vereisen, in goede
handen.

De ambachtelijke bouwer

Van kerken tot schuren
Huis Rodenburch - Dordrecht

[voorzijde]

Restauratie Rijksmonument in opdracht van
Vereniging Hendrick de Keyser.

Landhuis Oosterheide - Oosterhout

[1]

Het landhuis, dat in beheer is van Natuurmonumenten,
is geheel gerestaureerd.

Restauratie stadstoren Hervormde Kerk Wijk bij Duurstede [2]
Deze kerktoren is weer geheel in oude staat hersteld.

Restauratie sluis Reeuwijkse Verlaat - Gouda

[3]

Een van de laatste drie driewegsluizen is gerestaureerd
waarbij de sluisdeuren geheel vervangen zijn.

Samenspel en onderling
vertrouwen
[1]

[4]

Arcade R.K. Begraafplaats
Sint Petrus Banden ’s-Gravenhage [4]
Restauratie stuc- en metselwerk

[3]

[2]

van de Arcadegang. Tevens een
doorbraak in de centrale koepel
gemaakt, waardoor vergroting van
de begraafplaats mogelijk is.

Sint Joriskerk - Amersfoort [5]
Restauratie monumentale
kapconstructie die aangetast
is door de bonte knaagkever.
Aansluitend restauratie gewelven
en stucwerk interieur.

[6]

[7]

[5]

[8]

‘Liefde voor
ambachtelijk werk’

[4]

Oorspronkelijke materialen
voor historische gebouwen
Arcade R.K. Begraafplaats Sint Laurentius Rotterdam [6]
Deze doorloop heeft een geheel nieuw dak gekregen en
draagt op de oorspronkelijke natuurstenen kolommen.
[4]

Martinhuis - Zeist [7]
Restauratie van het monumentale Martinhuis aan
de Lageweg in Zeist. In 1835 gebouwd als terracotta
fabriek met bovenwoning. Deze wordt, in opdacht van
de Evangelische Broedergemeente, in oude luister
hersteld.

R.K. Kerk H. Bartholomeus - Nootdorp [8]
Reconstructie priesterkoor met nieuwe mozaïek
tegelvloer. Aansluitend restauratie exterieur kerk
en toren van metsel-, anker- en voegwerk en leien loodwerk.

[5]
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Degelijk, nuchter en met de blik op de toekomst

K.v.K. R’dam : 29004714

Den Hoed Aannemers BV is een middelgroot familiebedrijf dat is opgericht in 1935. Vanaf 2007 staat Gerard den
Hoed (derde generatie) aan het hoofd van het bedrijf. Wij
voeren een breed scala aan projecten uit. Hierbij ligt de
focus op nieuwbouw, onderhoud en restauratie.

www.denhoed.nl

Den Hoed Aannemers B.V. is vanaf 1980 lid van de Vakgroep Restauratie en sinds 1996 gecertificeerd als Erkend
Restauratie Bouwbedrijf (ERB).
Vanzelfsprekend hebben wij ook nauw contact met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort en de gemeentelijke monumentenafdelingen.
Als we ons zelf zouden moeten omschrijven zeggen we:
we zijn degelijk, nuchter en met de blik op de toekomst.
Kwaliteit in veelzijdigheid is onze specialiteit.
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