
Klassiek bouwen met Burgy
Van kozijn tot kathedraal
Burgy Bouwbedrijf is een familiebedrijf. In 1932 richtte Kasper Burgy zijn
bouwbedrijf op. Inmiddels staat met naamgenoot en kleinzoon Kasper
Burgy de derde generatie aan het roer. Burgy Bouwbedrijf is al ruim 50
jaar werkzaam in de restauratie en neemt in de restauratiemarkt in de
Randstad een vooraanstaande plaats in. Ons bedrijf is uitgegroeid tot een
groot, modern opererend bouwbedrijf, met werknemers, die elke dag hun
werk uitoefenen met trots voor hun vak en hun restauratieprojecten. De
sfeer onderling is er een van saamhorigheid. 

We zijn er trots op dat menig collega zijn of haar 
zilveren jubileum bij ons viert. Lange, stabiele relaties
met onze werknemers vinden we belangrijk, maar
ook met onze leveranciers, onderaannemers en 
andere partijen met wie we samenwerken in het
mooie restauratievak.
Burgy bouwt klassiek: we combineren traditioneel

vakmanschap met innovatieve technieken en materia-
len. Wij combineren klassiek mooi met modern, com-
fortabel en duurzaam. Ons specialisme is restauratie
met als kenmerk ‘ouderwets’ vakmanschap. Dit 
passen we ook toe bij nieuwbouwopdrachten. Dat
vakmanschap wordt overgedragen van leermeesters
op leerlingen, die zo een uniek ambacht in de vingers
krijgen. Dat vakmanschap en die creativiteit in het
bedenken van de beste oplossingen leidt bij elke 
opdracht tot een optimaal resultaat. Dat geldt zowel
voor de restauratie van een eeuwenoude kerk als
voor de bouw van een moderne villa. Burgy heeft een
reputatie hoog te houden in het respectvol, intelligent
en zorgvuldig omgaan met bouwwerken. 
Dat verstaan wij onder klassiek bouwen.
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Burgy’s machinale 
De eigen machinale werkplaats met spuiterij maakt
Burgy bijzonder. Onze machinale is in 2009 gecertifi-
ceerd, wat aantoont dat al het in onze machinale 
timmerwerkplaats en spuiterij geproduceerde of 
herstelde buitengeveltimmerwerk voor restauratie-
projecten (ramen, deuren, kozijnen, goot- en lijstwerk)
voldoet aan de zeer strenge proces- en productie -
criteria, die de stichting Erkende Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg (ERM) voor restauratiewerk 
hanteert. Deze zijn vastgelegd in de beoordelings-
richtlijn BRL-ERM 4000 'Onderhoud en restauratie
monumenten'. Er zijn slechts 5 bedrijven in 
Nederland die dit certificaat hebben. 

Menselijk kapitaal
Bij Burgy Bouwbedrijf werken mensen die het leuk
vinden om na te denken over alles wat zij doen.

Mensen die trots zijn op hun werk en het als een 
uitdaging zien om creatieve oplossingen te bedenken.
Die willen weten hoe een gebouw in elkaar zit en oog
hebben voor bouwsporen en bijzondere bouwkun-
dige details. Kortom, mensen met liefde voor hun
vak. Wij leiden zelf onze medewerkers op, want 
restaureren is een continu leerproces. Elk gebouw en
elk detail is anders. Niets is routine. En omdat wij
nooit zijn uitgeleerd, volgt iedereen elk jaar opnieuw
een training, cursus of begint met een (vervolg-)
opleiding. 
Wij zijn een Erkend Leerbedrijf en vinden een goede
opleiding van onze mensen belangrijk, voor het werk
maar ook voor de medewerker zelf, zijn/haar ont-
plooiing en loopbaan. Restaureren stelt hoge eisen
aan vakmanschap en leerlingen moeten beschikken
over de nodige creativiteit en zorgvuldigheid. Ze 
volgen allemaal de restauratieopleiding, zodat ze
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goed zijn toegerust op het werken in de restauratie
en kunnen voldoen aan de hoge eisen. Bij Burgy zijn
inmiddels meer dan 100 mensen werkzaam, waarvan
25 leerlingen in opleiding. Alle in de loop van de tijd
opgebouwde kennis en ervaring zit in de hoofden
van de medewerkers. Zij zijn ons grootste kapitaal en
de toekomst van het ambacht en vakmanschap. 
Wij bieden studenten en leerlingen daarom diverse
mogelijkheden tot stage- en opleidingsplaatsen.

Directeur Kasper Burgy: “Dit zijn mijn mensen, het is
mijn familie. Daar ben ik trots op en daar wil ik goed
voor zorgen. Ik stimuleer onze medewerkers, denk
ik, door mijn eigen enthousiasme, door cursussen op
maat aan te bieden, waar ze echt iets van opsteken,
en door ze ook een beetje te verwennen. En na een
VCA-cursus gaan we lekker uit eten met z’n allen. 
Zo maak ik het leuker en laat ik als directeur zien
hoe belangrijk ik het vind om te blijven leren. Een
leven lang leren is voor mij een begrip dat je ook op
je medewerkers moet overbrengen."

De kwaliteit van Burgy
Kwaliteit vinden we belangrijk en dat maken we
graag tastbaar. Om ons erfgoed in goede staat te 
kunnen doorgeven aan volgende generaties moet 
restauratiewerk aan kwaliteitseisen voldoen. Burgy
Bouwbedrijf heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan
en heeft daarom een aantal certificaten behaald op
het gebied van kwaliteit. Een keer per jaar krijgen wij
auditoren op bezoek, die bekijken of wij inderdaad
volgens de hoge kwaliteitsstandaarden werken. 
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Onze opdrachtgevers aan het woord

Opdrachtgever restauratie Hoofdhuis Landgoed Berbice:

“Bij Burgy hebben we de mensen gevonden die 
snappen wat wij wilden en met ons op één lijn zitten”.

Opdrachtgevers van de restauratie van een vissershuisje in Katwijk:

“De vaklieden van Burgy Bouwbedrijf voeren niet
koud het bestek uit, maar denken zelf na”.
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Kijk op onze website:
www.burgy.nl

Elandstraat
DEN HAAG

Burgy’s 
machinale
werkplaats

Nonnensteeg 
LEIDEN

Stadhuis
ROTTERDAM

Stadhuis
UTRECHT

Huis Dedel
DEN HAAG

BURGY Bouwbedrijf bv
Amphoraweg 1
2332 ED  Leiden
071 532 24 05
www.burgy.nl

Redactie Burgy I Vormgeving Ton Wienbelt I Fotografie o.a. Arjen Veldt I Druk Drukkerij van der Linden
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