SCHRIJNWERKERIJ

2017 - OPDRACHTEN IN UITVOERING
§
§
§
§
§
§

Brussel, Vrijheidsplein, Reconstructie vitrines en terrasdeuren, restauratie buitenschrijnwerk
Meulebeke, Kasteel Ter Borcht, Restauratie daktimmer & reconstructie houten buitenschrijnwerk
Bogaarden, Hoeve d’ Helle, Restauratie houten vakwerkschuur
Linden, Wit kasteel, Plaatsen binnendeuren naar model, zowel brandwerend als gewoon
Linden, Wit Kasteel, Reconstructie houten buitenschrijnwerk
Brugge – Spinolarei 16-17, Restauratie daktimmer & buitenschrijnwerk, nieuw binnen- & buitenschrijnwerk
naar historisch model

2017 – OPGELEVERD
§
§
§
§

Gent, Ugent Campus Coupure, Vernieuwen van houten schrijnwerk
Mechelen, In den grooten Zalm, Restauratie buitenschrijnwerk
Oostende, Kapellestraat, Restauratie van vakwerkgevel
Doornik, Conservatoire de Music, Reconstructie daktimmer en buitenschrijnwerk

2016
§
§
§
§
§
§
§

Mons, Maison de la Presse, Reconstructie buitenschrinwerk
Havré, Château d’ Havré, Restauratie torenspits, reconstructie doorsteektoren en buitenschrijnwerk
Paris, Ancien hôpital Laennec, Reconstructie buitenschrijnwerk
Wallers, Eglise St Vaast, Binnen- & buitenschrijwerk
Poperinge, Barak de Lovie, reconstructie historisch veldbarak uit WO I
Nokere, Landhuis met stalling, reconstructie houten buitenschrijnwerk, restauratie en reconstructie
binnendeuren
Ukkel, Hippodroom, restauratie & nieuw daktimmerwerk en kroonlijsten, restauratie en nieuw
buitenschrijnwerk naar historisch model

2015
§
§

§

Leuven, College van Premonstreit, Restauratie houten ramen en deuren, Vervangen van enkel naar dubbel
glas in de bestaande ramen.
Torhout, Voormalige site hospitaal Ten Walle, Restauratie dakconstructie, Reconstructie klokkentoren,
Dakconstructie en gevelbekleding nieuwbouw, Restauratie binnenmeubilair, Leveren en plaatsen
de
binnendeuren, Nieuw schrijnwerk 19 eeuwse kapel, Restauratie ramen muziekschool, leveren en plaatsen
binnenramen muziekschool
Moregem, Kapel Onze Lieve Vrouw Ten Doorn, Restauratie eiken dakconstructie, verhelpen
stabiliteitsproblemen in dak, Reconstructie klokkentoren, Restauratie binnenmeubilair, Nieuw schrijnwerk
voor nieuwbouw sacristie, Inrichten nieuwbouw sacristie
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§
§

Moregem, Oud Schooltje, Leveren en plaatsen van nieuwe houten ramen naar oud model, Herstellen gooten dakconstructie
Paris, Ancien hôpital Laennec, Leveren en plaatsen van nieuwe houten ramen en deuren naar oud model

2014
§
§
§
§
§

Koekelare, Huis Proot, Leveren en plaatsen van nieuwe houten ramen naar bestaand model, Restauratie van
houten buitenschrijnwerk, Herstellen goot- en dakconstructie, Restauratie van houten binnendeuren
Brugge, Europacollege,
Jalhay, Eglise Saint-Lambert, Restauratie torenspits
Halle, Sint-Martinusbasiliek fase IV, Resatuartie daktimmer hoofddak en vieringtoren
Lobbes, Ferme Forestaille, Conservatie daktimmer, geconserveerd dak voorzien van een definitieve
overkapping, vernieuwen van buitenschrijnwerk, plaatsen van binnen- en buitentrappen

2013
§
§
§
§

Thorembais, Ferme de Mellemont, restauratie daktimmer en dakoversteken
Seraing, Hôtel de Ville, Restauratie binnen- en buitenschrijnwerk incl sierbeslag, herstel trappen en
bordessen
Phillipeville, Les Halles, Restauratie daktimmer, vernieuwen van buitenschrijnwerk, binnenafwerking met oa.
Een beweegbaar podium
Sterrebeek, Kasteel Ter Meeren, Reconstructie torenspits

2012
§
§
§
§
§
§
§
§

Maldegem, Restauratie gemeentehuis, Restauratie daktimmer en ramen, binnenafwerking met
binnendeuren en convectorkasten op maat, restauratie en nieuwe trappen
Ieper, Gerechtsgebouw, Restauratie binnendeuren
Brussel, Timmerhoutskaai, Restauratie daktimmer, reconstructie buitenschrijnwerk, plaatsen binnendeuren
en keukenmeubilair
Poperinge, Stadhuis, Restauratie buitenschrijnwerk, herinrichting raadzaal met akoestische gevelbekleding en
kastenwand, brandwerende deuren naar bestaand model
Meise, Sint-Martinuskerk, restauratie torenspits
Kortrijk, Groeningepark, reconstructie tuinprieel en uitkijktoren
Gent, Lievekaai, restauratie daktimmer, reconstructie buitenschrijnwerk
Gent, Ugent Technicum, inrichten van een aula

2011
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Oudenaarde, Abdij Maagdendale, vernieuwen van ramen
Waarmaarde Sint-Eglisiuskerk, herstel houtstructuur torenspits
Gent, Bisschoppelijk seminarie, Restauratie daktimmer en plaatsing sarkindak
Gent, Universiteit campus Plateau, Restauratie ramen en roosteringen
Kluisbergen, OLV van Carmelkerk, Restauratie goten en torenspits
Brugge, OLV toren, Restauratie van de houten tussenverdiepingen inclusief niewe trappen, klokkenluiken,
buitenluiken en ramen
Lessines, Hôpital de Notre-Dame à la rose, Restauratie daktimmer en buitenschrijnwerk, reconstructie
historisch buitenschrijnwerk
Doomkerke, Sint-Caroluskerk, Reconstructie van inkompoort en plaatsen van loopbruggen
Gent – Pakhuis Clemmen, restauratie daktimmer, vernieuwen houten buitenschrijnwerk
Veurne, Sint-Niklaaskerk, Restauratie tussenvloeren en herinrichting lokaal beiaardier
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2010
§
§
§
§
§
§
§
§

Blankenberge, Nieuwe bibliotheek
Laken, Voormalig gemeentehuis
Izegem, Kasteel Wallemote
Sint-Maria-Lierde, OLV van Lourdes kapel, Reconstructie klokkentoren, restauratie dak en sier dakoversteek
Tielt, Ieperstraat, Reconstructie torenspits na brand
Oudenburg, OLV-kerk, restauratie trappen in torenspits, aanvullen van 15hoogtemeters splitrap, vernieuwen
plankenvloeren
Jodoigne, Eglise Saint-Médard, Restauratie en gedeeltelijke reconstructie getorste torensits
Sint-Martens-Latem, Tempelhof, Restauratie daktimmer, plaatsen nieuwe houten plankenvloer

2009
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Gent, Braunschool,
Brussel, Nationale Bank UCB Gebouw,
Wortegem-Petegem, Domein de Ghellinck
Zele, Sint-Ludgeruskerk, Restauratie hoofddak, restauratie lambrisering en biechtstoelen
Ieper, Gerechtsgebouw, Restauratie dakruiter
Lovendegem, Herbestemming Orangerie, Nieuw dak en houten schrijnwerk naar historisch model,
binneninrichting
Elsene –Sint-Bonifaciuskerk, Restauratie daktimmer
Brussel , UCB, Binnenafwerking oa houten toonbanken, binnendeuren, trappen
Ronse, Domein Nitterveld, Reconstructie inkompoortgeheel

2008
§
§
§

Damme – Abdij Vivenkapelle, Binnendeuren
Oostende, Sint-Pieterstoren, Restauratie daktimmer en tussenverdiepingen
Brussel, Ter Kamerenbos, Reconstructie toegangsbrug

2007
§
§
§

Menen, Gemeentehuis
Evere, Molen van Evere, Restauratie daktimmer en tussenvloeren, plaatse, van nieuwe plankenvloeren
Brussel, Begijnhofkerk, Reconstructie van gehele dakconstructie na brand
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