Met liefde voor u gebouwd!

Bekijk de webversie

In opdracht van Natuurmonumenten hebben we de restauratie en groot onderhoud
mogen uitvoeren van het Jachthuis 'Leusveld' in Hall.
Het Jachthuis Leusveld is een Rijksmonument. Het is in 1911 gebouwd in de stijl
van de neorenaissance, waarin stijlelementen uit de renaissancetijd opnieuw
worden gebruikt. Kenmerkend zijn de zogenoemde ‘speklagen’. Oorspronkelijk
werden deze speklagen gemaakt van natuursteen, wat stond voor rijkdom.
Natuursteen was in die tijd erg kostbaar vanwege het lange transport. Daarom werd
de natuursteen geïmiteerd door pleisterwerk.

Oplevering woning Klarenbeek
In deze laatste week voor de bouwvak hebben we deze prachtige woning in het
buitengebied van Klarenbeek opgeleverd. Wij wensen de bewoners heel veel
woongeluk!

Update renovatiewerkzaamheden bij Kasteel
Wijchen
In de kelder is de geschiedenis van het kasteel het best te zien. De loopgoot maakt
het voor bezoekers makkelijker om door de kelder te lopen. Daar is op verschillende
plaatsen stucwerk aangebracht. Dat gebeurt op zo'n manier, dat je het verschil met
het oude bijna niet ziet. Het is minder strak dan tegenwoordig gebeurt. Maar dan
zou de kelder er als nieuw uitzien. En dat is niet de bedoeling. Alle kleuren die bij de
verbouwing gebruikt worden, zijn precies de kleuren van vroeger. Geïnteresseerde
raadsleden bezochten het Kasteel om dit met eigen ogen te kunnen zien.
Er is aan het glas-in-lood gewerkt. Mooi om te zien hoe deze ramen met
ouderwetse stopverf in het kozijn gestopt werden. Het echte zetten was in een
werkplaats gedaan, daarom waren deze ramen er een tijdje niet. Het oude glas
werd door de vaklui in nieuw lood gezet, waarbij de breuken met een 'breuklood'
dicht gezet werden.
De ruimte voor de nieuwe trap vanuit de kelder naar de begane grond was strak wit
gestuukt. Dat is goed te zien op een van de foto's hier. Zoals u kunt zien gaan oud
en nieuw in het Kasteel hand in hand.
Bron: Gemeente Wijchen, Foto's: Vogelzang

Oplevering laatste woning Grote Wetering
Op het nieuwbouwplan Grote Wetering in Klarenbeek is deze prachtige vrijstaande
woning opgeleverd! Wij wensen de bewoners heel veel woonplezier!

Met de oplevering van deze woning is het nieuwbouwplan Grote Wetering in
Klarenbeek afgerond. In totaal zijn er 90 woningen gebouwd.

Vacatures Dijkhof Bouw

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's:
- Junior Restauratieadviseur M/V
- Calculator (junior) M/V
- Werkvoorbereider/Uitvoerder Restauratie M/V
- Werkplaatstimmerlieden Kozijnen M/V
- Allround metselaar/tegelzetter M/V
Kijk op onze site voor meer informatie.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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