
Een ode aan de restauratie-ambachten  
In Schiedam staat het prachtige Huis Nolet prominent aan de Lange Haven. 
Burgy Bouwbedrijf restaureerde in vijf jaar tijd het rijksmonument. Een  
bijzonder hoofdstuk in de loopbaan van voorman Arjan, die de restauratie 
van begin tot eind uitvoerde samen met een heel legertje aan gespeciali-
seerde ambachtslieden. De restauratie van Huis Nolet heeft een hoog  
ambitieniveau. Alles moest worden zoals het ooit was en er zijn geen  
compromissen gesloten. Om dat voor elkaar te krijgen is heel veel vakkennis 
en vakmanschap nodig. “En een bepaalde beroepshouding” zegt Arjan, 
“we gingen voor een 10.”

Een korte geschiedenis 

De monumentale branderswoningen langs de Lange 
Haven in Schiedam getuigen van de rijkdom die de 
jeneverindustrie het stadje bracht. Huis Nolet werd 
in 1803-1804 gebouwd voor de graanhandelaar en 
korenwijnstoker Cornelis Nolet, telg uit het voor -
aanstaande geslacht van distillateurs sinds 1691.  
Het statige huis is ontworpen door de Italiaanse  
architect Giovanni (Jan) Giudici, die zich in 1770 in 
Rotterdam vestigde.  

Het interieur kenmerkt zich door uitzonderlijk fraaie 
stucplafonds, marmeren schouwen en decoratieve 
schilderstukken. De deuren worden omlijst door ver-
fijnd houtsnijwerk. De grote zaal met zijn Korintische 
zuilen is een onbetwist hoogtepunt in de Schiedamse 
interieurkunst. 
Van 1908 tot en met 2002 was het kantongerecht 
Schiedam gevestigd in Huis Nolet. In die 100 jaar 
zijn terughoudend wijzigingen aangebracht. Sinds 
2013 is Huis Nolet weer eigendom van familie 
Nolet. De familie gaat het gebruiken voor ontvang-
sten van relaties, vergaderingen en diners. De gasten 
kunnen zelfs blijven logeren.  
 
Restauratie-ethiek 

Bij de restauratie van Huis Nolet zijn alle ingrepen zo 
summier mogelijk gedaan. Ieder ingreep werd van  
tevoren zorgvuldig onderzocht en met de grootste 
zorg uitgevoerd. Bij de materiaalkeuze kon tot uiterste 
perfectie worden gegaan. “Het doel is dat iedereen 
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helemaal tevreden is over het herstel en de ingrepen. 
Soms leidde dat tot vertragingen,” legt Arjan uit, “dat 
vraagt van de restauratievaklieden veel geduld en 
souplesse.” 
 
Een voorbeeld: in een van de slaapkamers was aan 
één muur nog de oorspronkelijke lambrisering aan-
wezig: een paneel van 7 meter lang en 70 centimeter 
hoog. Het getuigt van de ambitie van de restauratie 
dat Arjan voor nieuwe lambriseringen van de overige 
muren op zoek mocht naar houten panelen van het-
zelfde, tegenwoordige haast onvindbare formaat. Dat 
lukt hem. “De panelen zijn geschilderd, dus je ziet er 
niks van,” zegt Arjan, “maar ik wéét dat het er zit. 
Perfectie gaat ook om zaken die je niet ziet, maar er 
wel zijn.” 
 
Verzakking eerst aanpakken 

Huis Nolet was aan de achterzijde in de linkerhoek 
12 centimeter verzakt. Om de krachten op de achter-
gevel te verminderen is al in 1907 een deel van de 
bovenste etage verwijderd. Door een nieuwe funde-
ring van 72 palen met een lengte van 21 meter heeft 
het pand weer een sterke en stabiele basis, waardoor 
de bovenste etage aan de achterzijde kon worden uit-
gebreid tot zijn oorspronkelijke vorm. In de nieuwe 
ruimtes komt een woning voor de huismeesters. Het 
aanbrengen van de fundering was een titanenklus, 

uitgevoerd met specialistische appratuur om schade 
aan Huis Nolet en de historische buurpanden te 
voor komen. 
  
Leidingen wegwerken 

Bij de restauratie wordt teruggegrepen op de situatie 
van 1804, natuurlijk met voorzieningen anno nu. Dat 
betekent dat er veel leidingen weggewerkt moeten 
worden. Alle installaties in Huis Nolet zijn letterlijk 
om het pand heen gebouwd. Voor leidingen wordt 
niet door historische balken gefreesd. Overal waar 
radiatoren zijn aangebracht of buizen lopen, zijn deze 
uit het zicht weggewerkt in historisch gedetailleerde 
ombouwen die allemaal open kunnen voor later te 
plegen onderhoud. De installaties zijn zo aangebracht 
dat je ze zonder schade aan te brengen weer kunt  
verwijderen. Ook de installaties op zolder onder de 
nieuwe kap. “Als de installaties eruit zouden gaan, 
hou je een prachtige puntgave kapconstructie over. 
Zo mooi, daar wil je timmerman voor worden, om 
dat te mogen maken” aldus Arjan.  
 
Deuren en knieren 

Veel deuren van Huis Nolet zijn voor herstel naar 
onze gecertificeerde timmerfabriek in Leiden ge-
weest. Daar zijn ze helemaal uit elkaar gehaald, alle 
oude stopverf en kitlagen zijn verwijderd. Vervolgens 
zijn ze opnieuw voorzien van deuvels. Eventuele 
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Alles moest worden zoals het ooit was  
en er zijn geen compromissen gesloten. 
“we gingen voor een 10”
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scheuren zijn nauwkeurig gelijmd. “Dat wordt  
normaliter niet vaak gedaan, want het is natuurlijk 
kostbaar, maar zo wordt wel met maximaal behoud 
van historisch materiaal gewerkt. Alle deuren hebben 
weer knieren gekregen in plaats van scharnieren: een 
element dat is teruggebracht naar hoe het oorspron-
kelijk was,” vertelt Arjan, “Het mooie van knieren is 
dat ze ín de deur geplaatst worden in plaats van erop. 
Zo blijven de spijkers uit zicht.”  
 
Glazenkast 

Op basis van bouwhistorisch onderzoek is in de 
Vrouwenkamer op de beletage een prachtige glazen-
kast gereconstrueerd. Voorman Arjan en timmerman 
Dennis bedachten samen een manier om de planken 
te buigen voor de ronde bovenzijde van de kast. Kort 
gezegd is het procedé: het hout twee dagen dompelen 
in water, 3 uur stomen, het gestoomde hout binnen 
10 minuten in een speciaal op maat gemaakte,  
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Kijk op onze website: www.burgy.nl
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Restaureren is samenwerken 

Aan Huis Nolet hebben talloze vakspecialisten op het 
allerhoogste niveau gewerkt: onder andere timmer -
lieden, metselaars, natuursteenhouwers, smeden,  
stukadoors, restauratie- en decoratieschilders,  
meubelmakers en -restauratoren, parketteurs en  
stoffeerders. Allemaal even toegewijd om met uiterste 
precisie hun werk uit te voeren. Een monnikenwerk 
was het. Wat een vakmanschap!  
Op onze website hebben we een pagina gewijd aan 
de vele verschillende aspecten van de restauratie van 
Huis Nolet. 
 

gebogen mal plaatsen en dat een dag laten zitten. 
Schaven, plaatsen, klaar. Vakwerk van de bovenste 
plank.  
 
Leerlingen 

Arjan is naast voorman ook leermeester. Hij heeft de 
jonge timmerlieden Mike en Ken en de twee leerlingen 
Rick en Kevin hier veel kunnen leren. Het belangrijk-
ste? “Neem de tijd om na te denken over je timmer-
werk”, vat Arjan zijn opvatting over vakmanschap 
samen, “wat ze hier leren, is dat ze gaan voelen dat 
ze in een historisch pand werken. Dat is best lastig. 
Het is des te leuker als ze het gaan zien.” 


