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Hiermee verklaart Hobéon Certificering b.v. dat het kwaliteitssysteem van:

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.

Architectenbureau Kijlstra en Brouwer BNA is een kleinschalig bureau voor architectuur en restauratie met meer dan 30 jaar  
ervaring. Met ons team van betrokken architecten en bouwkundigen doen we er alles aan om een project naar ieders  tevredenheid op te 
leveren. 
In principe hebben we eigenlijk met alle soorten gebouwde monumenten, woonhuizen, boerderijen, kerken raadhui-zen etc. wel ervaring. Het 
benodigde ambacht is voor ons een uitgangspunt (we timmeren als het ware op papier). De restauratie begint met een goede opmeting en 
opname. Dit willen wij het liefst zelf doen om het gebouw goed “in de vingers” te krijgen. 
Het te restaureren gebouw met zijn eigen wetmatigheden, structuren en stijlen, staat in ons werk altijd centraal. De aanwezige bouwsporen 
worden zoveel mogelijk gerespecteerd en behouden.  Behoud van oud, aanwe-zig materiaal is ons uitgangspunt, alleen vervangen als het niet 
anders kan. 
Bij nieuwe toevoegingen wordt er vaak niet voor een historiserende maar voor een moderne, eigentijdse toevoegingen gekozen. 
Bouwhistorisch onderzoek is erg belangrijk vooral als er sprake is van het veranderen van monumenten, waarbij meestal onderdelen verloren 
gaan. 
Bij ingrijpende restauraties laten wij dan ook bij voorkeur bouwhistorisch onderzoek uitvoeren. Enthousiasme, samenwerking en een positieve 
instelling t.o.v. het te restaureren monument, van zowel architect, opdrachtgever als uitvoerende partijen, is voor een geslaagde restauratie 
noodzakelijk. 
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