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De goedkeuring is afhankelijk van het blijvend voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de GEAR, hetgeen door de Hobéon Certificering periodiek zal 
worden beoordeeld.  Dit certificaat bestaat uit 1 pagina.
Bureauprofiel
Het architectenbureau bestaat sinds 1979 en is gevestigd in Vianen. Bij het bureau bestaat een groot deel van de werkzaamheden uit het 
restaureren van monumentale gebouwen. De aanleiding van een restauratie kan de bouwkundige staat van het gebouw zijn maar vaak is het 
een bestemmingswijziging. Als het gebruik niet wijzigt is de aanleiding dikwijls constructief van aard, zoals zettingen in het pand (kasteel de 
Haar), of is het gebouw met normaal onderhoud niet meer in stand te houden. Soms zijn bijzondere gebeurtenissen de aanleiding tot een 
restauratie zoals een brand (Elleboogkerk in Amersfoort) of de vervuiling van een natuurgebied (Moerputtenbrug). Bij een nieuwe bestemming 
voor een monumentaal gebouw moet er vaak, naast de restauratie, ingrijpend gewijzigd worden in het in het bestaande gebouw. Het gebouw 
begint dan aan een nieuwe levenscyclus. Dan wordt er een beroep op de creativiteit gedaan om de noodzakelijke ingrepen in het gebouw zo uit 
te voeren dat de monumentwaarden gerespecteerd worden en, waar mogelijk, zelfs versterkt. Nieuwe toevoegingen aan het gebouw worden, 
zeker als deze omvangrijk zijn meestal uitgevoerd in een hedendaagse vormgeving. Bij grotere projecten werken we vaak samen met collega’s 
die meer thuis zijn op het gebied van nieuwbouw (Anne Frankhuis en het Filmhuis Lumiere in Maastricht). Zo’n samenwerking geeft vaak 
aanleiding om de verhouding tussen oud en nieuw in een dialoog tot een interessant spanningsveld te ontwikkelen. Bij het restaureren en 
herbestemmen van monumentale gebouwen mag of moet er een nieuwe laag aan de geschiedenis toegevoegd worden; tenslotte wordt 
behoud vaak het meest gediend door ontwikkeling. Bij panden met belangrijke interieurs vinden we het belangrijk om van een integrale visie 
uit te gaan waarbij de inrichting een belangrijk onderdeel van de benadering vormt. Een goede afstemming tussen het roerende en het 
bouwkundige interieur geeft een belangrijke meerwaarde.
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