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(Ver)bouwplannen?

“ Heeft u (ver)bouwplannen en weet u precíes wat u wilt? 
Staat het programma van eisen al helemaal vast voor wat betreft 
vierkante meters, ruimtegebruik, materiaal, kleur en detaillering? 
Dan kunt u beter een aannemer bellen om meteen te gaan bouwen. 
Bent u echter nog aan het zoeken hoe uw specifieke wensen vertaald 
kunnen worden in een ruimtelijk ontwerp, staat u open voor nieuwe inzichten en bent u bereid 
om aangenaam verrast te worden? Dan is het wellicht een idee om een architectenbureau in te 
schakelen: Bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoorbeeld.”

– Caroline Bijvoet

In gesprek
Als architect bemoei je je met een intiem onderdeel van het leven van mensen: hun huis, de 
plek waar ze wonen, hun droom. Wat willen mensen met hun huis? Waaraan hechten ze waarde? 
Wat vinden ze mooi? Of wat juist helemaal niet? Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
komen al deze wensen en verwachtingen aan bod.
 
Samenwerking
Het vraagt wel wat van mensen om met een architect in zee te gaan: het is niet altijd mogelijk 
om op voorhand precies te zeggen wat een opdrachtgever wanneer krijgt en wat dat dan kost, 
want het betreft ten slotte geen standaard product. Goed samenwerken met elkaar is van belang, 
besluitvaardigheid is noodzakelijk. Maar ook flexibiliteit om het over een andere boeg te gooien. 
Als er problemen zijn met de vergunning bijvoorbeeld, of als de bouwkosten tegen vallen. Elke 
nieuwbouw en ingrijpende verbouwing kent onvoorziene hobbels.
 
Ontwerp en uitvoering
Architectuur gaat over beleving van ruimte. Een mooie doorkijk vanaf een bepaald punt, verras-
sende details, een bijzondere lichtinval, of spelen met een illusie. Het gaat er om de ruimte zo in 
te kaderen dat deze maximaal voldoet aan de wensen en verwachtingen van de  opdrachtgever. 
Functioneel, speels of allebei. Maar een ontwerp moet ook duurzaam en praktisch zijn. 
 Bijvoet architectuur & stadsontwerp onderzoekt verschillende materialen en mogelijkheden voor 
uitvoerbare oplossingen, en werkt tijdens de bouw samen met een team van vakmensen: een 
aannemer, een constructeur, een kostendeskundige. Een timmerman die een prachtige oplossing 
maakt voor een ingewikkeld probleem. Binnen de soms strikte bouwvoorschriften en – uiteraard 

– het beschikbare budget.

www.bijvoetarchitectuur.nl
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Voorbeeldproject nieuwbouw woning

Vrijstaande woning -  De Loete 48 - Pijnacker 
Mooie lichtval, ruimtelijkheid, goede bezonning en een zorgvuldige uitwerking tot en met instal-
laties waren de criteria van de opdrachtgever bij de architectenselectie. De uitdaging was om 
iets te maken dat precies bij deze mensen paste. Eén verrassend geheel, in plaats van een los 
huis met garage, dat toch voldeed aan de strikte stedenbouwkundige randvoorwaarden die de 
gemeente stelde aan bebouwing van de kavel. Samen met de opdrachtgever zijn de voorschrif-
ten voor dakhelling en materiaalkleur vertaald in een karakteristiek familiehuis met een sterke, 
eigen vorm. De geknikte kapvorm is gevouwen over drie zones: woon- en slaapvertrekken op het 
zuiden, gangen met trap in het midden en garage en bergruimten op het noorden. 

Vloeroppervlak: 
226 m2 
Aannemer:
Theo van der Kroon BV 
te Vlist
Constructeur:  
Leen Brak Bouwkundig 
Adviesbureau BV
Installatieadviseur:
DH installatieadvie
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Voorbeeldproject verbouwing

Dubbel woonhuis - Hoogstraat 37 - Weesp (gepubliceerd in VT wonen 11-’12)
Een gezin met jonge kinderen wilde in Weesp komen wonen, in 2 samengevoegde monumenten-
pandjes aan de Vecht. Het exterieur was prachtig en is ongewijzigd gebleven. Interieur, indeling en 
installaties stamden uit de jaren ‘70, en zijn ingrijpend vernieuwd. Een ongebruikte zolder is open-
gebroken, er zijn nieuwe trappen geplaatst, en meubilair is waar nodig speciaal op maat gemaakt. 
Via daklichten en glasplaten in de vloer is overal licht in de woning gebracht.

 

Vloeroppervlak: 
224 m2
Aannemer:
Derksen & Singerling
Foto’s:
Scagliola Brakkee/ 
VT wonen


