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Duurzaam instandhouden

Nico Van Eeten is Kennis, Ervaring en Passie
Nico van Eeten (Erfgoed onderhoud) adviseert en ondersteunt gemeenten, overheden, bedrijven en
particulieren bij het restaureren en in stand houden van historisch straatmeubilair, zoals waterpompen,
parkbanken, kiosken, fonteinen, standbeelden, lantaarns, poorten, hekwerken en gedenktekens. Hierbij kunt
u denken aan advies, inspectie, onderhoud en restauratie, full-service en volledig ontzorgend. Een overzicht
van onze dienstverlening:
Restauratie en conservering van gietijzeren monumenten en straatmeubilair
Ons cultureel erfgoed bestaat voor een belangrijk deel uit werken van gietijzer en brons, geproduceerd
tijdens de industriële revolutie van 1830 - 1930. Nico van Eeten is volledig toegerust en gespecialiseerd op
restauratie en instandhouding hiervan.
Reconstructie en model maken
Bij de vraag om restauratie of groot onderhoud wordt men vaak geconfronteerd met gietijzer of brons dat
gebroken, verdwenen of vergaan is. Wij zijn in staat om deze gietstukken volledig te reconstrueren, het
model te maken en opnieuw volgens authentieke methode te gieten.
Productontwikkeling en reproducties
Nico van Eeten beschikt over een collectie antiquarische catalogi, tekeningen en ontwerpbestekken van
producten uit de periode 1830 - 1930. Voeg hierbij ons uitgebreide netwerk van gieterijen en specialistische
kennis over vorm- en giettechnieken en u begrijpt dat wij de juiste partner zijn bij het (her)introduceren van
producten van gietijzer en brons.
Consultancy en expertise
Onze kennis van historische technieken en metaalgieten is ook voor andere partijen waardevol. Wij leveren
advies en restauratieplannen aan monumentenwachten, architectenbureaus, verzekeringsmaatschappijen en
overheid.
Erfgoed beleving
Nico van Eeten is een gepassioneerd ‘Partner of Men’s Tradition’ en een ware liefhebber van ons cultureel
erfgoed. Wij zijn sinds 1999 gespecialiseerd in de restauratie en behoud van historisch erfgoed. Daarnaast
zijn wij ook zeer betrokken bij het uitdragen van deze waardevolle geschiedenis. Wist u bijvoorbeeld dat
Nederland meer dan 60.000 monumenten bezit, waarvan er velen zijn te bezoeken of te bekijken. Helaas
ontbreekt het dan vaak aan de nodige informatie om deze monumenten te kunnen ‘beleven’. Daar willen we
graag verandering in brengen met onze mooie luisterzuilen. Hiermee kunt u de mooie en bewogen
geschiedenis van uw monument - letterlijk - een nieuwe stem geven.
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