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In de museumhaven in het hart van
Rotterdam zijn verschillende bedrijven
actief in de scheepsrestauratie. Met ieder
zijn eigen specialisme: klinken, smeden,
ijzerwerk, tuigage en timmerwerk voor
buiten en binnen. Door samen te werken
kunnen zij de volledige restauratie van
uw schip uitvoeren.

estauratoren

R

otterdam

Dit alles in een haven met een lange
restauratietraditie, waar scheepshelling
de Koningspoort aanvullende faciliteiten
biedt om aan uw schip te kunnen
werken. Niet voor niets staat Rotterdam
bekend als dé stad om een historisch
vaartuig te laten restaureren.

De Samenwerkende Restauratoren Rotterdam stellen zich graag aan u voor.

www.restauratie rotterdam.nl

Koningsdam 1
3011TN Rotterdam
tel: 06-55716073
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www.scheepsrestauratie.nl
scheepsrestauratie@xspoint.nl

cheepsrestauratie

Lehmann Scheepsrestauratie is een
bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in
het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van restauratiewerk aan historische
schepen. Hierbij vormt het ijzerwerk de
kernbezigheid. Belangrijk onderdeel van
het werk is het authentiek klinken en
smeden van alle scheepsonderdelen.
In de werkplaats staat een groot arsenaal
aan oude en nieuwe gereedschappen
die specifiek voor het klinken nodig
zijn. Dit is zonder meer de grootste
verzameling nog functionerend klinkgereedschap die er op dit moment in
Nederland is.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het op authentieke
wijze restaureren van historische
schepen. Hiervan zijn de stevenaak
Helena, de stoomsleepboot Succes en de
tjalk Trijntje prachtige voorbeelden.
Deze projecten hebben bewezen dat het
klinken een realistischere optie is dan
menigeen tot nu toe dacht.
Ook is met de door ons uitgevoerde
restauraties veel ervaring opgedaan die
het mogelijk maakt beter, sneller en dus
economischer te werken. Zo komt echt
restaureren binnen handbereik van steeds
meer (particuliere) scheepsbezitters.

Postadres: Jacob Catsstraat 21b
3035PA Rotterdam
Bezoekadres: Kandelaarweg 85
3047EV Rotterdam

www.ijzerijpaulus.nl
info@ijzerijpaulus.nl
Tel: 06-14242057
Fax: 0847-357347
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Smeden is machtig. Het vormen van metaal
tot iets wat leeft door middel van vuur,
aambeeld, hamer en wilskracht, heeft iets
magisch. Na verhitting, vervorming en
afkoeling van het metaal ontstaat een
ijzerhard werkstuk.
IJzerij Paulûs is ontstaan na verscheidene
jaren ervaring te hebben opgedaan bij
verschillende projecten binnen de
scheepsrestauratie, waarbij duidelijk werd
dat ambachtelijk smeden mijn passie
is. De mogelijkheden voor het leren en
beheersen van oude technieken en de
ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe
technieken hebben mij geïnspireerd om
mij met het vakmanschap te verbinden.

aulûs

Door een gezonde dosis historisch
besef ben ik doorgegroeid van klinkwerk
en scheepsrestauratie naar scheepssmid
en molensmid.
Inmiddels ben ik acht jaar zelfstandig
smid en werk al lang niet meer alléén
ambachtelijk. De smid van deze tijd kan
namelijk alle voorkomende problemen
en wensen in metaal aanpakken en
uitvoeren.
Sinds 2001 ben ik aangesloten bij het
Nederlandse Gilde voor Kunstsmeden
en betrek daar sinds 2007 een bestuursfunctie.

a/b 'Wilhelmina', Leuvehaven
Wolfshoek 3
3011TK Rotterdam
tel. werkplaats: 06-51612603
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Tagrijn Salvator is gespecialiseerd in het
tuigen en restaureren van klassieke
en traditionele schepen. Onze kennis en
ervaring met scheepsonderhoud,
-restauratie, -tuigage en niet te vergeten
met het zeilen zelf, hebben wij in de loop
van 30 jaar opgebouwd.
Indien u uw schip of een deel van uw
schip weer in originele staat wilt brengen,
kunnen wij u daarbij helpen. Als u dat
wilt, restaureren we uw schip geheel
traditioneel. Of we geven het een
traditionele uitstraling door bijvoorbeeld een gelast kistenluik te maken met
houten luiken.

www.tagrijnsalvator.nl
info@tagrijnsalvator.nl
tel. kantoor: 010-4134808
06-12043709

S

alvator

Wij kunnen uw schip ook volledig tuigen.
Wij maken nieuwe masten en andere
rondhouten (staal, hout uit één stuk,
hout verlijmd), zwaarden, roeren, gaffelschoenen, etc. Wij leveren lopend en
staand want met toebehoren, diverse
soorten touwen, houten en stalen
blokken, HYE blokken, korvijnagels,
mastkralen, etc.
Tagrijn Salvator levert daarnaast veel
authentieke artikelen, zoals gegoten
kassiersmutsen, stuurtonnen en -pennen,
luxe-motorsterren, etc., en diverse
tweedehands scheepsonderdelen.

Koningsdam 1
3011TN Rotterdam
tel: 06-41764957
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www.scheepstimmerwerk.nl
niko@scheepstimmerwerk.nl

cheepstimmerwerk

Als timmerman en meubelmaker heb ik
mij gespecialiseerd in het restaureren en
betimmeren van historische schepen.
Ambachtelijk werk, waar veel kennis
over technieken en historie bij komt
kijken. Die vakkennis heb ik in zeven jaar
ruimschoots opgedaan, onder andere
door te werken bij projecten zoals de
restauratie van de Helena .
U kunt bij mij terecht voor al het
houtwerk, van ramen en koekoeken tot
masten en zwaarden. Mijn werk
kenmerkt zich door oog voor detail en
historisch verantwoord uiterlijk. Dat is
belangrijk, want als u een schip laat
restaureren moet alles wel kloppen.

Naast het buitenwerk houd ik mij ook
bezig met het interieur van schepen. Ik
restaureer en reconstrueer originele
betimmeringen, maar afhankelijk van
uw wensen is een eigentijdse betimmering ook mogelijk. Met een mooi en
praktisch resultaat, passend bij de
huidige functie van het schip.
Ik werk regelmatig samen met andere
zelfstandigen, van ijzerwerkers tot
elektriciens. Daardoor kan ik ook
grotere projecten efficiënt uitvoeren.

Leuvehaven 50
3011EA Rotterdam
tel: 010-2807323
fax: 010-2807324

www.woodwave.nl
info@woodwave.nl
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Woodwave is werkzaam in zowel de
jachtbouw als de interieurbouw voor
(historische) schepen. Wij vormen een
team van ambachtelijk gekwalificeerde
vakmensen zoals ontwerpers, scheepsbouwers, meubelmakers en houtdraaiers.
Hierdoor zijn wij in staat om voor elk
project exclusief maatwerk te leveren.
Wij geven vorm aan zowel traditionele
als moderne interieurs en begeleiden
samen met de klant het gehele traject tot
het gewenste eindresultaat. Het
intimmeren van schepen doen wij met
groot gevoel voor detail.

Momenteel restaureert Woodwave het
motorjacht Maadi . Dit klassieke houten
jacht uit 1936 verkeerde in slechte staat.
Meer dan 80% van de romp en de
opbouw moet worden vervangen. Wij
brengen de Maadi terug in de originele
staat, zodat zij behouden blijft.
Woodwave is gevestigd in de Leuvehaven
te Rotterdam. De werkplaats bevindt
zich aan boord van de Salvator - een
sleepschip uit 1887 - uitgerust met een
modern machinepark. Tijdens de
werkzaamheden ligt uw schip langszij de
Salvator .
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Als u meer wilt weten over wat de Samenwerkende Restauratoren Rotterdam voor
u kunnen betekenen, neem dan contact op met één van de vijf bedrijven.
Of kijk op www.restauratie rotterdam.nl
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