


“Buitengewoon harmoniëren”



idee #1:
Accentueer bijzondere vormen met 
eigen materialen.



idee #2: 

Maak de kapberg niet 

te breed, een slanke 

kapberg is passender.



“Ontworpen met oog voor proportie”



“Dansende bakstenen 
   bouwen haar gevel”



idee #3:

Verspringende 

bakstenen brengen 

reliëf in het metselwerk 

en geven de gevel 

plasticiteit



“Een kleurrijke compositie van grijzen en zwarten”



idee #4:

Verschillende grijs en zwarttinten op 

elkaar afstemmen



idee #5:

Monumentaal en modern kunnen elkaar duidelijk versterken.



“Monumentale lijnen wekken de strakke”



“Zat zonlicht sijpelt  
door de lamellen”



idee #6:

Houten lamellen zijn 

zowel zonwerend áls 

lichtdoorlatend



“Onder haar kap huist megaveel ruimte”



idee #7:

Haar aanbouw geeft 

haar speels volume



“Verrukt draaien verraste  
   voorbijgangers zich om”



idee #8:

Robuust kozijnhout 

versterkt haar 

uitstraling



idee #9:

Gebeitst Douglas 

lijkt op het duurdere 

red Cedar, is net zo 

duurzaam



“Statig straalt zij”



“Vorstelijk pronkt zij met haar koninklijke kroon”



idee #10:

De ronde schoorsteen geeft 

een rijke uitstraling



idee #11:

De lichtstraat geeft 

ook de dieper 

gelegen ruimte veel 

licht



“Alles baadt in daglicht”



“Verticaal riet verrast verbazend lang”



idee #12:

Riet kan ook verticaal 

toegepast worden als 

gevelbekleding.



Inspireren
Iedereen heeft belang bij goede architectuur. De opdrachtgever die 

er gaat wonen of werken, de buren omdat de straat meer allure krijgt, 

voorbijgangers die zich kunnen verbazen, de gemeente omdat de 

wijk verbetert, de gebruiker die zich behaaglijk voelt... Vernieuwende, 

eigenzinnige gebouwen zullen mensen inspireren.

Luisteren
De opdrachtgever staat bij ons centraal. Die zal tenslotte in het pand 

gaan wonen of werken. Dus luisteren we, dragen passende plannen 

aan, luisteren weer, komen met eigenzinnige toepassingen… Door dit 

uitwisselen van ideeen ontstaat een verrassend en passend voorlopig 

ontwerp dat uitgewerkt wordt tot een werktekening en bestek die de 

basis vormen voor uw huis of bedrijfspand.
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Begeleiden
Veel opdrachtgevers ervaren het bouwproces als een avontuur en 

kijken verlangend uit naar de oplevering van hun gebouw. Dus moet 

de bouw vlot verlopen. Een bouwkundige kan dat hele bouwproces 

begeleiden, van eerste schets tot bouwvergunning, van bestek tot 

bouwbegeleiding. Om onnodige bouwkosten te voorkomen, kijkt een 

bouwkundige altijd of uw plannen uitvoerbaar en duurzaam zijn.

Bouwen
Ons bureau werkt nauw samen met ervaren adviseurs, calculators, 

architecten en constructeurs die weten hoe ze een origineel ruimtelijk 

plan moeten uitvoeren. Zo streven wij naar fraaie, spannende 

gebouwen met een eigen karakter die in hun omgeving horen. Die 

omgeving betrekken we ook bij het zoeken naar en toepassen van 

duurzame en energiebesparende oplossingen voor uw gebouw. Met 

een 3D impressie kunt u familie, vrienden of medewerkers alvast 

virtueel met de mooie, ruimtelijke indeling en bijzondere lichtinval 

verbazen.
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