Over monumenten

VAN ALLE TIJDEN

Even voorstellen ...
Historie toekomst geven
Onze leefomgeving wordt overspoeld met de ene na de andere vernieuwing. Behoud
van waardevol cultureel erfgoed wordt daarmee belangrijker dan ooit. Het mag niet zo
zijn dat het historische en waardevolle ondersneeuwt in een tomeloze veranderdrift.
Monumentale gebouwen in oude glorie herstellen, verjongen en een nieuwe toekomst
geven, daar lopen terecht veel mensen warm voor. Neerlands historische kastelen,
kerken, woonhuizen en industrieel erfgoed, ze verdienen onze volle aandacht, verdienen kansen op een tweede leven!

Ambities waar maken
U zoekt een Erkend Restauratie Bouwbedrijf dat zo’n tweede leven waar kan maken?
Een bedrijf met:
• Hart voor ’t pand
• Kennis van bouwstijlen en waardevolle detailleringen
• Oog voor eigentijds comfort én individuele eisen van gebruikers
• Oog voor duurzaam vakwerk

Schakel & Schrale is zo’n bedrijf
We geven historische gebouwen weer toekomst en belangrijke, eigentijdse meerwaarden. Of het nu gaat om eeuwenoude monumenten, jonge monumenten of monumentale panden die hun waarde op andere wijze ruim hebben bewezen en daarom behouden moeten worden.

Onze aanpak

Zelfstandig vakspecialist onder ruime BAM-paraplu
Als zelfstandig bedrijf maken we deel uit van BAM Utiliteitsbouw, op haar beurt onderdeel
van Koninklijke BAM Groep. Schuilen onder die grote paraplu biedt voordelen voor u.

Gespecialiseerd vakwerk, dát mag u van iedere erkende,
monumentale restauratiebouwer verwachten. Wij zetten
echter graag nog een paar stappen extra.
U kunt rekenen op:
• Een betrouwbare partner met langlopende
werkrelaties
• Een solide financiële basis
• Koppeling van ambachtelijk vakmanschap aan
eigentijds procesmanagement
• Een uitstekende prijs-prestatieverhouding

Dankzij het grote geheel kunt u rekenen op:
• Foto’s voorpagina
Links: kasteel Beverweert, Werkhoven
Rechts: St. Jeroenkerk, Noordwijk
• Foto’s links
Linksboven: kasteel Jeruzalem, Maastricht
Rechtsboven: Geldersekade, Amsterdam
Rechtsonder: detail dakconstructie, Maastricht

• Continuïteit en kwaliteit
• Eigentijdse stafondersteuning
• Kennis van automatisering, autocad en engineering
• Scherpe en concernbrede inkoopcontracten
• Een fijnmazig inkoop- en relatienetwerk binnen Nederland en daarbuiten
• Een platte, klantgerichte, zelfstandige organisatie
• Eén aanspreekpunt die de volle eindverantwoordelijkheid draagt

Restaureren
De uitdaging
Stel, u wilt een pand laten restaureren. Maar de aanpassingen aan dak, vloer en fundament blijken na onderzoek toch zeer ingrijpend. Óf de werkomstandigheden blijken
bijzonder: verbouwen in een gebouw met doorgaande bedrijfsvoering, toepassing van
bijzondere vijzeltechnieken, of het maken van kelders onder een bestaand, waardevol
pand. In al die situaties kunt u op Schakel & Schrale rekenen. Hoe groter de uitdaging,
hoe meer wij op het puntje van onze stoel gaan zitten! Met meer dan 100 jaar restauratie-ervaring, gaan we geen uitdaging uit de weg.

Van oude monumenten ...
Gebouwen vóór 1900 beschouwen we als de oude monumenten. Alles erna als jonge
monumenten. Waarom dit onderscheid? Omdat ze elk hun specifieke restauratietechnieken, -materialen en -aanpak vragen. Iedere stijl- en bouwperiode heeft immers zo
haar eigen kwaliteiten, technieken en geheimen.

... tot jonge monumenten
Jonge monumenten zijn gebouwd ná 1900. Vragen dit soort relatief jonge panden
al om restauratie? Zeker! Denk aan de panden uit de Nieuwe Zakelijkheid met hun
metalen vensters en vooroorlogse bouwtechnieken. Of aan beeldbepalend industrieel
erfgoed dat met nieuwe bestemmingen kan worden behouden. De realisatie daarvan is
een vak apart.

Waar een Wil is ...
is een Wet!

... en kerken
In welke stad of dorp je ook komt, je ziet altijd markante kerktorens. Ze zijn onmisbaar
voor het beeld, maar hebben qua bouw en functie zeker niet meer het eeuwige leven.
Restauratie en onderhoud zijn vroeg of laat noodzakelijk. Inmiddels hebben we meer
dan 50 Nederlandse kerken een nieuwe toekomst gegeven. Zowel qua interieur als
exterieur. Groot en klein. Voor religieus gebruik of voor geheel nieuwe functies.

We garanderen:
• De kennis van een ervaren restaurateur
• De creativiteit van een geboren uitvinder
• De toewijding van een betrokken liefhebber

• Twee linkerfoto’s:
Oudezijds Voorburgwal 98, Amsterdam;
boven vóór, onder ná de restauratie
•Rechtsboven: gevelinspectie Prinsengracht,
Amsterdam

Vergunningen, bouwbesluiten, milieu- en arbowetten ...
u krijgt ermee te maken als u verbouwt, renoveert of restaureert.
Is die complexiteit een belemmering voor creativiteit? Niet als u
Schakel & Schrale bij het werk betrekt. We werken al jaren nauw
met rijks- en gemeente-instellingen samen op dit punt. Kennen de
weg, weten van de hoed en de rand. U kunt dan ook op passende
creatieve en flexibele oplossingen rekenen - binnen de geldende
kaders. Daarbij denken we graag met u mee over kostenbesparingen en mogelijke alternatieven.

• Foto’s bovenrij, van links naar rechts:
- Kathedraal St. Bavo, Haarlem
- Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
- Werk in uitvoering
- 3e Ambachtsschool, Scheveningen
• Onderrij, van links naar rechts:
- Vituskerk, Hilversum
- Detail grachtenpand
- Kasteel Loenersloot, Loenersloot
- Leemsteen, Merum (Limburg)

Renoveren en
herbestemmen
‘What ‘s in a name
‘Renoveren’, is dat verbouwen, is dat vernieuwen? Onze definitie van renoveren en
herbestemmen is: het creëren van een eigentijdse, duurzame vastgoedomgeving met
verrassende historische elementen in bestaande bouw. Echt vakjargon, wat bedoelen
we daar precies mee?

Gebouwen verjongen, gebouwen aanpassen
Veel gebouwen doorlopen tijdens hun ‘bestaan’ totaal verschillende ‘levensfasen’.
Per fase laten ze zich soms ‘van een heel andere kant zien’. Pakhuizen veranderen in
luxe appartementencomplexen, fabrieken in eigentijdse kantoren voor ZZP’ers, een
molen in een gevierd sterrenrestaurant. Als dit goed gebeurt, is het een genot om er in
te wonen of te werken, en een verrijking van het dorps- of stadsbeeld.

Bouwkundig goede banen
Functieveranderingen vragen in alle gevallen om specialistische, bouwkundige expertise. Vooral als het historische panden betreft. Schakel & Schrale leidt dit soort veranderingen in bouwkundig goede banen.
• Via een algehele verjongingskuur, met groot onderhoud, verduurzaming en
verhoging van het comfort van het pand
• Via kleine bestemmingsveranderingen aan delen van het pand
• Via compleet nieuwe indelingen binnen de bestaande gevels

Betere functionalitiet en meer vitaliteit
• Linksboven: Sterrenwacht, Leiden
nieuwe functies in gebouw
• Rechtsboven: voorheen drukkerij
Joh. Enschede, Haarlem
• Linksonder: voorheen school, nu
College Hotel, Amsterdam
• Rechtsonder: voorheen kasteel
Beverweert, krijgt nieuwe functie

In alle gevallen verbeteren we de functionaliteit en vitaliteit van het pand. Tonen respect voor de aanwezige kwaliteiten van het bestaande. En ... houden steeds oog voor
uw wensen en gebruiksdoelen.

• Foto’s bovenrij, van links naar rechts:
- Wagonwerkplaats, Blerick
- Dynamohal, Delft
- Interieur Academie van Bouwkunst, Amsterdam
- Dominicanenkerk, Maastricht
•Onder: fabriekspand Baco, Roermond
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De mensen
die het doen
Onze mensen
Restaureren en renoveren is een vak apart. Een vak dat vraagt om gemotiveerde en goed geschoolde vaklieden. Vakmensen die:
• In een hecht team kunnen samenwerken
• Gevoel en oog hebben voor historie en details
• Zich goed kunnen invoegen in doorgaande bedrijfsvoeringen
• Precies weten wat de behoeften van opdrachtgever en eindgebruikers zijn
Wij hebben zulke vaklui in huis, leiden ze zelf op, koesteren hun vakmanschap en
inzet. Binnen het bedrijf is dan ook weinig verloop.

Erkend Restauratie-Leerbedrijf
Schakel & Schrale is een Erkend Restauratie-Leerbedrijf. Werkt daarbij nauw
samen met opleidingsinstituten en de Rijksdienst voor Cultuur Erfgoed. Jaarin, jaar-uit volgen jonge mensen in ons bedrijf een praktijkopleiding onder
leiding van onze erkende en ervaren leermeesters. Een flink aantal stroomt
door in het eigen bedrijf.

Erkend Restauratie Bouwbedrijf
Wie kiest voor een Erkend Restauratie Bouwbedrijf, kiest voor een echte
expert, kiest voor zekerheid. Dit dankzij de strenge toetsing en controle van:
• De bedrijfsorganisatie als geheel
• Het bouwkundig vakmanschap
• Specifieke deskundigheid op het gebied van restauratie

Binnenstedelijk
werken
Druk, druk, druk, druk, druk
Veel verkeer, veel publiek, nauwelijks werkruimte. Soms lijkt het bijna onmogelijk om een bouwopdracht in een druk stadscentrum goed uit te voeren ...

Schakel & Schrale
staat voor:

Toch is het goed mogelijk
Bouwen in een drukke binnenstad raakt altijd de woon- en werksfeer van
derden die niet op bouwrumoer en bouwhinder zitten te wachten.

• Samenwerken
• Betrokkenheid
• Solide
• Ondernemend
• Eigentijds

Dit vraagt van ons dan ook de nodige:
• Inventiviteit
• Snelheid
• Flexibiliteit
• Goede communicatie met alle betrokkenen
Wie met Schakel & Schrale in zee gaat, werkt met een partner die in de meer
dan 100 jaar van haar bestaan op de kleinste en moeilijkste plekken haar
werk heeft gedaan. Met plezier en naar volle tevredenheid. Deze ervaring is
een meerwaarde die we inzetten bij complexe werken in het kloppende hart
van dicht bevolkte binnensteden, en zorgt ervoor dat we derden minimaal
tot last zijn.

Samen met u
• Grote beeld: levering vloerbalken
Oudezijds Voorburgwal, Amsterdam
• Boven: levering cement voor Grote of
St. Jacobskerk, centrum Den Haag
• Onder: materiaallevering per schip,
Blaauwlakenblok, Amsterdam

Schakel onze expertise in een vroeg stadium in. Dit voorkomt overlappingen, misverstanden en faalkosten. We garanderen u een hechte, betrokken samenwerking. Zo u wilt, nemen we daarbij de volle verantwoordelijkheid op ons voor planning, kwaliteit en budgetbewaking. Op basis van een
professionele inzet, meer dan 100 jaar restauratie-ervaring en de certificering
van ISO 9001, VCA**, Erkend Restauratie-Leerbedrijf en Erkend Restauratie
Bouwbedrijf.

Contact
Neem vrijblijvend contact met ons op
Vestiging Amsterdam
Tel: (020) 574 52 74
Mail: amsterdam@schakel-schrale.nl
Vestiging Den Haag
Telefoon: (070) 359 89 80
Mail: denhaag@schakel-schrale.nl
Vestiging Roermond
Tel: (0475) 39 92 22
Mail: roermond@schakel-schrale.nl
Meer informatie op onze site:
www.schakel-schrale.nl

Lid Vakgroep Restauratie (vestiging Amsterdam en Den Haag)
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
Erkend Leerbedrijf
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