INSPIRATIEBRON

“HET ONTWERPEN EN REALISEREN VAN UW
DROOMWONING IS ONZE PASSIE“
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“ARCHITECTUUR EN EMPATHIE ZIJN
ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN“

Een woning is één van de belangrijkste dingen in uw dagelijks leven. Het is een plek waar u en uw gezin
zich thuis voelen, waar het warm en geborgen aanvoelt en waar u uw dagelijks leven met een pre g
gevoel kunt doorbrengen.
Als architectenbureau helpen wij u graag met het realiseren van uw droomwoning. Er komt immers veel
kijken bij het realiseren van uw eigen woning. Wij maken het eenvoudig: we begeleiden en ontzorgen u
volledig. Vanaf het maken van een persoonlijk ontwerp tot het overhandigen van de sleutel. Dit doen
we inmiddels al ruim 28 jaar vol passie en tot tevredenheid van onze opdrachtgevers. Ons team van
architecten en bouwkundigen staan dan ook voor u klaar om uw project tot een succes te maken.
Wat wij als Brand I BBA Architecten elke keer weer doen is een unieke woning ontwerpen binnen het
daarvoor beschikbare budget. Dat is maatwerk afgestemd op de wensen van onze opdrachtgever. Het
moet dan ook een woning zijn waarin u zich herkent en thuis voelt. Dat is ook één van de redenen
waarom ons por olio zo ontze end divers is, van landelijk tot modern, van herenhuis tot
schuurwoning.
In deze inspira ebron maakt u kennis met ons bureau, onze unieke werkwijze en een selec e van onze
projecten. Voor meer referen es verwijs ik u graag naar onze website.
Wij zijn dan ook benieuwd naar uw ideeën en kijken uit naar een geheel vrijblijvende kennismaking bij u
thuis of bij ons op kantoor. Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
Jaap Brand
Directeur Brand I BBA Architecten van de sleutel blijven wij betrokken.

3

4

ONZE UNIEKE WERKWIJZE
Hee u plannen voor het nieuwbouwen van een woning? Hee u een bouwkavel op het
oog of al gekocht? Of wilt u uw woning verbouwen? Als architectenbureau helpen wij u
graag met het realiseren van uw droomwoning.
Vanaf het maken van een persoonlijk ontwerp tot het overhandigen van de sleutel blijven
wij betrokken. Ons bureau vormt de spil binnen het bouwproces. Aangezien wij het
ontwerp hebben gemaakt kennen wij het project van binnen en van buiten. Wij kunnen het
gehele bouwtraject begeleiden tot aan de sleuteloverdracht om u een zorgeloze bouw te
bezorgen. De aandachtspunten daarbij zijn: budget, organisa e, planning en kwaliteit. Met
Brand I BBA Architecten hee u al jd een vast aanspreekpunt jdens de bouw. Maak
kennis met onze unieke werkwijze in 7 stappen.
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1. Programma van Eisen
U wilt een eigen woning laten bouwen en staat
voor een keuze: in welke s jl wil ik mijn huis laten
bouwen en welke keuzes moet ik allemaal maken?
Als architectenbureau is het niet alleen onze taak
om uw wensen te vertalen naar een bouwtekening,
maar dat gaat veel verder. Tijdens ons eerste
gesprek inventariseren wij wat u wilt en geven u
advies om uw programma van eisen samen te
stellen aan de hand van uw budget. Uw budget
is immers onze leidraad.
Aan de hand van eerder gerealiseerde woningen kunnen we u vooraf al laten zien wat de
mogelijkheden zijn en wat u kunt verwachten. Vervolgens visualiseren wij dat in een ontwerp van uw
toekoms ge woning. Deze woning wordt uw thuis, waar u zich pre g en welkom voelt. Een woning is
immers één van de belangrijkste plekken in uw dagelijks leven.

2. Het begint bij een goed ontwerp
De schets-fase is de fase waarin wij uw ideeën tot
leven laten komen. In het schetsontwerp kunt u al
goed zien wat de s jl van de woning gaat worden.
Bij het maken van het schetsontwerp houden we
direct rekening met de eisen die vanuit de
gemeente zijn gesteld aan de bouwkavel. Wij
zoeken vanaf het eerste moment de balans tussen
crea viteit en de uitvoerbaarheid van het plan.
Budget gerelateerd ontwerpen is bij ons de basis voor een passend en uitvoerbaar ontwerp.
Het schetsontwerp presenteren wij volledig in 3D exterieur- en interieur-impressies samen met de
2D pla egronden en situa etekening. Op deze manier hee u direct goed inzicht in het mogelijke
resultaat van uw droomwoning. Als u nog aanpassingen hee is dat natuurlijk geen enkel probleem, we
zullen er voor zorgen dat het schetsontwerp voor 100% aansluit bij uw woonwensen.

3. Direct de bouwkosten inzichtelijk
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Aan de hand van het schetsontwerp zullen wij de
bouwkosten inzichtelijk maken. Omdat wij het
schetsontwerp op een uitgebreide wijze
presenteren kunnen we het schetsontwerp direct
bij onze vaste aannemers, of wellicht een voor u
zelf bekende aannemer, uitze en voor een
concrete begro ng. Omdat wij veelal werken met
vaste partners borgen wij de kwaliteit van uw
woning. Het voordeel van onze unieke werkwijze is
dat direct in de beginfase de bouwkosten
inzichtelijk zijn en wij uw woning kunnen realiseren
voor een concurrerende prijs.
Nadat wij de begro ngen hebben ontvangen zullen wij deze inhoudelijk met elkaar vergelijken zodat we
gezamenlijk een gedegen keuze kunnen maken voor de aannemer. Als de keuze gemaakt is voor de
aannemer schui deze direct aan bij de verdere uitwerking van het ontwerp en gaan we verder als
bouwteam. Ontwerp en realisa e worden op deze manier goed op elkaar afgestemd.

4. Voorlopig en deﬁni ef ontwerp
Na het maken van het schetsontwerp starten we
met het voorlopig ontwerp. Met een voorlopig
ontwerp kan medewerking aan de gemeente
worden gevraagd. Het voordeel hiervan is dat
eventuele bezwaren in een vroeg stadium kunnen
worden weggenomen.
Een deﬁni ef ontwerp legt de deﬁni eve
verschijningsvorm, materialisa e en maatvoering
vast zodat alle gegevens compleet zijn om een
bouwvergunning aan te kunnen vragen. Nadat het deﬁni ef ontwerp door u is goedgekeurd wordt de
complete aanvraag ingediend bij de gemeente.

5. Omgevingsvergunning aanvragen
Het aanvragen van een bouwvergunning kent vele
face en. Er moeten tekeningen en berekeningen
aangeleverd worden en er moeten eventuele
onderzoeken gedaan worden zoals bijvoorbeeld
een archeologisch onderzoek of een
asbes nventarisa e.
Al deze face en dienen aan bepaalde regels te
voldoen. Brand I BBA Architecten weet precies
wat er nodig is om een omgevingsvergunning aan
te vragen en door wie u het beste uw onderzoeken kunt laten uitvoeren. In het begintraject maken wij
voor u inzichtelijk welke rapporten met de bijbehorende kosten benodigd zijn om de vergunning te
verkrijgen.

6. Bouwkundige tekeningen
Wij verzorgen voor u het al benodigde tekenwerk
waaronder de werktekeningen. De werktekeningen
en bijbehorende bouwkundig details zijn
technische tekeningen waarop de plannen van de
bouw of verbouwing tot in detail zijn uitgewerkt
door onze bouwkundig tekenaars.
Samen met de technische omschrijving en de
afwerkstaat waarin de afwerking per ruimte staat
omschreven geven de werktekeningen een compleet
beeld hoe de woning gebouwd gaat worden.
Onze constructeur verzorgd de benodigde construc etekeningen en berekeningen. Deze worden
ingediend bij de gemeente ter goedkeuring en worden tevens gebruikt bij de uitvoering van de nieuwe
woning.
Op deze manier zorgen we ervoor dat de woning op de juiste wijze gebouwd wordt.
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7. Volledig ontzorgd bouwen
Ons bureau vormt de spil binnen het bouwproces.
Aangezien wij het ontwerp hebben gemaakt kennen
wij het project van binnen en van buiten. Wij
begeleiden het gehele bouwtraject vanaf de op e
op een kavel tot aan de sleuteloverdracht om u een
zorgeloze bouw te bezorgen. De aandachtspunten
daarbij zijn: budget, organisa e, planning en
kwaliteit. Met Brand I BBA Architecten hee u al jd
een vast aanspreekpunt jdens de bouw.
Het bouwproces wordt in de gaten gehouden en
regelma g worden er bouwvergaderingen gepland
met u als opdrachtgever en de bouwers om de voortgang te bespreken en de kwaliteit te bewaken. De
vergaderingen worden op de bouwplaats georganiseerd, zodat direct op loca e in overleg met u
bekeken kan worden hoe bepaalde onderdelen afgewerkt moeten worden. Wij zullen u betrekken op
enkel essen ële momenten zodat u verder geen omkijken hee naar het bouwproces.
Het sluitstuk van uw woning is de oplevering en het overhandiging van de sleutel. Wij
vertegenwoordigen u bij de oplevering. Na het afwerken van de geïnventariseerde verbeterpunten
jdens de vooroplevering volgt op korte termijn de oplevering. Eventuele gebreken worden dan
hersteld. Pas als de woning volgens uw wensen en onze kwaliteitseisen is afgewerkt en u helemaal
tevreden bent, is de bouw voltooid en is uw droomwoning werkelijkheid geworden.
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PORTFOLIO
Op de volgende pagina’s vind u een kleine selec e van ons por olio. Het betreﬀen zowel
gerealiseerde woningen als ontwerpen welke momenteel in uitvoering zijn.
Bij de totstandkoming van het ontwerp staan de wensen van onze opdrachtgever centraal,
hij is immers de gebruiker. Ons oeuvre is dan ook zeer divers, van klassiek tot
modernis sch. Voor meer referen es en inspira e verwijzen wij u graag naar onze
website www.brandbba.nl.
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LANDELIJKE WONING
- Nieuwbouw landelijke woning - Deze landelijke woning is gerealiseerd op een prach ge kavel in
Nieuw-Lekkerland, een dorp in de Alblasserwaard. Omgeven door veel groen is dit een unieke loca e
voor een unieke woning.
De wensen van de familie Griﬃoen waren direct al heel helder. De woning moest een landelijke
uitstraling krijgen met uitzicht over de karakteris eke weilanden en plaats bieden aan het gezin met
vier kinderen. Het resultaat is een warme landelijke woning met een rieten kap waarin de bewoners
zich herkennen. De landelijke s jl spreekt onder meer uit robuust metselwerk, potdekselwerk op de
eerste verdieping, de hardstenen dorpels, de houten luiken en de rieten kap.
Aan de achterzijde is een mooie veranda gesitueerd met uitzicht op het weidse polderlandschap. Deze
is direct vanuit de royale woonkeuken bereikbaar. Het binnen- en buitenleven kan op deze manier goed
worden gecombineerd. Hier kan men tot in de late uurtjes genieten van de prach ge omgeving.
Vanuit de ruime entree lopen we direct naar het hart van de woning: de woonkeuken. De gehele
begane grond is voorzien van een donkergrijze getrommelde hardstenen vloer. Aan de rechterzijde
bevinden zich respec evelijk de speelkamer voor de kinderen en de garage met toegang tot de
ondergelegen kelder. Aan de linkerzijde is de royale living gesitueerd. Vanuit deze living en vanuit de
woonkeuken heb je een magniﬁek uitzicht over de achtertuin en de weilanden.
We vervolgen onze weg naar boven, waar zich op de eerste etage de master bedroom, de
badkamer en de kinderkamers bevinden. Op de zolder is er nog een wasruimte, een
berging en een werkkamer gerealiseerd.
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MODERN LANDELIJKE WONING
- Nieuwbouw modern landelijke woning - Voor de familie Theunisse hebben wij deze modern
landelijke villa ontworpen op één van de vrije kavels in de Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. De
woning is inmiddels tot volle tevredenheid van onze opdrachtgever opgeleverd.
In een rus g deel van de nieuwe wijk De Volgerlanden hebben wij op een ruime kavel een eigen jdse
woning ontworpen waar het heerlijk wonen is. De woning met haar wit gestuukte gevels en Belgisch
hardstenen dorpels hee een modern landelijke uitstraling welke geheel past in de omgeving. Een
bijzonder kenmerk van deze woning is de kap welke schuin wegloopt naar de nok.
De kozijnen zijn uitgevoerd in antraciet kozijnen, ramen en deuren. Dit vormt een mooi contrast met de
wi e gevel. Aan de voorzijde is een prach ge veranda gesitueerd. Deze is direct vanuit de royale living
bereikbaar. Het binnen- en buitenleven kan op deze manier goed worden gecombineerd. Hier kan men
tot in de late uurtjes genieten van de prach ge tuin.
De royale entree vormt le erlijk het middelpunt van deze woning. Bij binnenkomst valt meteen de
prach ge vide op waar een eigen jds vormgegeven kroonluchter een ware eyecatcher is. Links van de
entree bevind zich het kantoor en de garage, rechts bevind zich de woonkeuken en de royale living.
Beide ruimte worden van elkaar gescheiden middels een doorzichthaard. Op de verdieping zijn de
verschillende slaapkamers en badkamers gesitueerd.

14

15

MODERNE JAREN ’30 WONING
- Nieuwbouw jaren 30 woning - Bij het ontwerp van deze vrijstaande woning in Moerkapelle hebben
wij ons laten inspireren door de jaren der g. Het resultaat is een moderne woning in jaren ‘30 s jl
met een rietgedekte parabooldak.
De paraboolvormige kap met daaronder een robuuste bouwmassa gee het ontwerp een solide
uitstraling. De beeldbepalende kap van de woning reikt tot aan de eerste woonlaag. Deze kapvorm
gee op de verdiepingen heel veel woonoppervlakte.
Het resultaat is een warme en royale villa waarin de bewoners zich herkennen. De landelijke s jl
spreekt onder meer uit robuust metselwerk, zwart potdekselwerk en de rieten kap. De villa is zo op de
unieke kavel gesitueerd dat de beleving in de tuin op maal is. Het royale perceel biedt veel privacy en
een prach g uitzicht op de achtergelegen polder.
Bij binnenkomst voelt dit huis direct als thuis. De living en lee euken omarmen je en zijn voorzien van
alle comfort. Verder zijn er 6 zeer ruime slaapkamers, een werkkamer en een badkamer. De bijzondere
kapconstruc e gee niet alleen veel ruimte maar ook een speciale sfeer.
De familie van Sorge is ontze end blij met de woning. Ze genieten iedere dag van de luxe en de
omgeving.
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LANDELIJKE WONING
- Nieuwbouw landelijke woning - In het polderlandschap van de Alblasserwaard in het dorpje
Bleskensgraaf hebben wij een landelijke woning ontworpen. Het bouwen van een landelijke woning is
ons op het lijf geschreven.
Aan de linkerzijde van de woning bevindt zich het bijgebouw welke binnendoor bereikbaar is. De
woning met haar rieten kap, wit gekeimde gevels en Belgisch hardstenen dorpels hee een klassieke
en landelijke uitstraling welke geheel past in de omgeving.
Via de ruime hal met een prach ge vide aan de voorzijde komen we in de ruime living en woonkeuken.
Aan de achterzijde is een tuinkamer ontworpen voorzien van glazen panelen welke in de zomer geheel
opengeschoven kan worden waardoor er een veranda ontstaat. Verrassend aan de woning zijn de extra
ruimtes die op het eerste gezicht niet opvallen. Vanuit de berging heb je bijvoorbeeld toegang tot de
kelder, die is ingericht als wijnkelder met biljart en een mooie muurschildering van de kunstenares die
ook de schildering in de woonkamer maakte.
Een andere extra ruimte is de gastenwoning voor twee personen aan de zijkant. Hier bevinden zich een
woonkamer met badkamer ernaast en een trap naar de slaapkamer. De bewoners gebruiken het voor
logees, maar het is ook geschikt om te verhuren als bed and breakfast.
Aan de voorzijde is volop ruimte voor het parkeren van auto’s met een hek dat toegang gee tot het
terrein. Voor en achter de woning liggen twee sloten die de kavel geheel omringen. Naast de woning
ligt de paardenbak met een wei ernaast. Het is iedere dag opnieuw genieten voor de familie Elshout op
deze prach ge loca e.
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MODERNE DIJKWONING
- Nieuwbouw moderne dijkwoning - Deze modernis sche dijkwoning is gebouwd aan de rivier de
Waal in het dorpje Dalem vlakbij Gorinchem. De naam van dit bijzondere project “BOX ON THE
WA(A)LL” is dan ook te danken aan het ontwerp en zijn omgeving.
De dijkwoning hee een basement van twee bouwlagen die tegen het dijktalud zijn gebouwd en
waarop derde bouwlaag is geposi oneerd. De woning is opgebouwd uit drie woonlagen, onderhuis,
begane grond en woonverdieping waarbij de woonverdieping haaks op de overige twee lagen is
geposi oneerd. Op de woonverdieping hee de familie Verschoor een schi erend uitzicht over de
rivier de Waal met aan de overzijde Slot Loeves jn. Grenzend aan de ruime living is het inpandige
balkon ontworpen.
Via de ruime hal op de begane grond welke zich op dijkniveau bevind kom je de woning binnen. De
begane grond huisvest de slaapkamers, werkkamer, berging en de badkamer. Grenzend aan de
slaapkamer is het tweede balkon ontworpen vanwaar je een prach g uitzicht heb op het achtergelegen
polderlandschap. In het onderhuis bevindt zich de master bedroom met walk in closet met daaraan
gekoppeld de open badkamer en het terras. Daarnaast bevind zich in het onderhuis de garage,
wasruimte en sauna. De verschillende woonlagen zijn zowel per trap als met de li bereikbaar.
De bovenste woonlaag is voorzien van zinken gevelbekleding. Het basement is opgebouwd uit schoon
beton, gemêleerd metselwerk en blank behandelde houten gevelplanken.
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LANDELIJKE JAREN ’30 WONING
- Nieuwbouw landelijke jaren ’30 woning - Voor de familie Vat hebben wij een landelijke jaren ’30
woning ontworpen op een prach ge kavel aan de rand van Barneveld.
De tradi onele landelijke s jl van deze vrijstaande woning roept het beeld op dat dit een comfortabele
en veilige plek is om na een drukke dag helemaal tot rust te komen en waar het sfeervol genieten van
de omgeving. Het gezin woont hier dan ook tot volle tevredenheid.
De ver cale entreepar j met zinken bekleding is een echte eyecatcher geworden. Ook op de
verdieping brengt het grote kozijn veel licht naar binnen. De ruime living wordt middels twee
openslaande zwarte houten glazen deuren gescheiden van de royale eetkeuken. In de erker is de
ee afel geplaatst zodat er volop genoten kan worden van de omliggende tuin en het weidse
landschap.
Aan de achterzijde is een mooie veranda gesitueerd, deze is direct vanuit de royale woonkeuken
bereikbaar. Het binnen- en buitenleven kan op deze manier goed worden gecombineerd. Hier kan men
tot in de late uurtjes genieten van de prach ge omgeving.
Rechts van de woning is een berging met veranda ontworpen. De berging is opgebouwd uit zwarte
planken, ook wel potdekselwerk genoemd wat een mooi geheel vormt met de eiken kolommen.
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MODERNE SCHUURWONING
- Nieuwbouw modern landelijke schuurwoning - In deze modern vormgegeven luxe landelijke
schuurwoning in Alblasserdam is het heerlijk leven. De grote glaspar jen in de achtergevel
garanderen een zee aan licht in de woning. De grote raampar jen bieden ook maximaal zicht naar
buiten, zodat het mooie buitenleven ook binnen volledig wordt ervaren.
De gevels worden uitgevoerd in een strakke smalle antraciet steen gecombineerd met een rieten dak
wat overloopt in de gevels. Het dak van het bijgebouw wordt uitgevoerd in donker geprepa neerd zink.
De entree in de voorgevel en de carport zijn voorzien van ver caal aangebrachte houten la en. Deze
s jlvolle elementen geven een elegant accent aan de stoere zinken gevels.
De begane grond bestaat bijna geheel uit één grote leefruimte, van waaruit de bewoners middels
grote glaspar jen een panoramisch uitzicht over het water hebben. Binnen zijn de houten spanten
zichtbaar omdat de kap volledig in het zicht is. De ruimtelijke beleving is dan ook van zeer hoog niveau.
De master bedroom met badkamer en royale garderobe bevind zich in het bijgebouw waardoor alle
belangrijke func es op één woonlaag zijn gesitueerd. De overige ruimten zoals de wijnkelder, sauna,
slaapkamers en badkamer bevinden zich in het souterrain welke grenzen aan de pa o.
De bouw van deze woning is inmiddels in volle gang.
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MODERN HERENHUIS
- Nieuwbouw modern herenhuis - Een herenhuis is een woning die sta gheid en luxe ademt. Dat
geldt dan ook zeker voor deze villa met zwembad. Dit herenhuis in de omgeving Blaricum Naarden
bestaat uit twee volledige woonlagen en een royale zolder. Het ontwerp wordt gekenmerkt door de
hoge gootlijn en de hoge plafonds.
Mede door de hoogte krijgt de woning haar de ige en royale uitstraling. Daarnaast hee de woning
precies in het midden de voordeur met daaromheen symmetrische ramen. De gevel wordt uitgevoerd
in wit stucwerk, zwarte kozijnen en hardstenen dorpels.
Aan de linkerzijde van de woning bevindt zich het bijgebouw met de garage en het zwembad. De
bewoners hebben gekozen voor een overdekt zwembad zodat men het gehele jaar door kan zwemmen
en genieten. Bij mooi weer kunnen alle glazen wanden opengeschoven worden zodat er als het ware
een buitenzwembad ontstaat. Daarnaast creëert het een open rela e tussen het interieur en de ruime
tuin.
Aan de achterzijde van de woning is tevens een veranda ontworpen waar men heerlijk kan genieten
van de enorme tuin en het bijbehorende bos.
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KLASSIEKE VILLA
- Nieuwbouw klassieke villa - Bij het ontwerp van deze klassieke villa in Ridderkerk was het belangrijk
de historische se ng van de omgeving te waarborgen. De aanwezige bebouwing hee dan ook als
referen e gediend. Dit betekent echter niet dat je als architect geen enkele vrijheid meer hebt.
De kenmerken van de bestaande bebouwing zijn dan ook vertaald naar een eigen jds ontwerp. Deze
prach ge villa hee een klassieke vormgeving, is gebouwd van hoogwaardige materialen en hee vele
authen eke details.
Het huis kent vier woonlagen met in het souterrain een biljartkamer en wijnkelder. Centraal op de
benedenverdieping van de woning ligt de imposante trap. Een blikvanger van hout en voorzien
van een stalen balustrade. De trapleuning gaat op de verdieping over in de balustrade van de verloop.
Ook de ovale plafondopening waar de trap haar weg zoekt, is zeer s jlvol. Rondom de trap zijn de
riante living, de woonkeuken en de eetkamer geposi oneerd. Op de bovenverdieping
bevinden zich meerdere slaapkamers en de badkamer, die direct vanuit de hoofdslaapkamer is te
bereiken.
Opvallende details in de gemetselde gevels vormen de getoogde rollagen boven de ramen en deuren
en de robuust gemetselde randafwerking langs het hellende dak. De boerenvlech ng in de topgevel
zorgt voor extra nuances in de toch al fraaie gevel, zoals ook de Louvre luiken accenten geven aan de
uitstraling van de gevel.
Met het uiteindelijke resultaat zijn wij en de opdrachtgever dan ook meer dan tevreden!
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HERENHUIS
- Nieuwbouw herenhuis dijkwoning - Langs de dijk die van Alblasserdam naar Kinderdijk voert staan
halverwege enkele buitendijkse huizen. Op de kop van dit cluster huizen bevindt zich deze nieuwe
woning.
In formaat en hoofdvorm doet het herinneren aan het oude veerhuis dat zich vroeger op deze loca e
bevond. Ook sluit het ontwerp in zijn verschijningsvorm aan bij de sta ge herenhuizen die zich
verderop aan de dijk bevinden.
De eerste indruk van de tekeningen van de opdrachtgevers was: ‘Wow, wat mooi. Zou dit echt kunnen?
‘Maar dit kan toch niet?’. Maar het kon wel! In plaats van de inkt op de tekeningen zijn er nu de
robuuste en natuurlijke materialen waarmee het droomhuis van de opdrachtgevers gebouwd is. “Ze
krijgen soms de vraag: ‘Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?’ Dan zeggen zij: ‘Dan moet je een goede
architect in de arm nemen’.
De gevels zijn uitgevoerd in strak gestuukte wi e gevels met een Belgisch hardstenen plint. De grijze
kozijnen vormen samen met de eiken kolommen een harmonieus geheel.
Eén van de blikvangers is het terras aan de achterzijde, met een riant uitzicht over de Noord. Binnen
bevind zich de royale woonkamer met aangrenzend de erker. Op de eerste en tweede verdieping
bevinden zich de ruime slaapkamers. Nog een blikvanger, al springt die veel minder in het oog, is het
souterrain.
Het proces en de uitvoering is tot volle tevredenheid van de fam. van Mourik uitgevoerd.
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SCHUURWONING
- Nieuwbouw schuurwoning - Voor onze opdrachtgever hebben wij deze schuurwoning ontworpen op
loca e ‘De Meander van Souburgh’ in Alblasserdam. De loca e gelegen aan het riviertje de Alblas
kenmerkt zich door weidse uitzichten, groene omgeving en veel ruimte.
De rietgedekte schuurwoning is royaal opgezet met op de begane grond o.a. een ruime woonkamer,
woonkeuken en bijkeuken. Op de eerste verdieping bevinden zich vier slaapkamers en een ruime
badkamer. De master bedroom aan de voorzijde hee geen plafond waardoor de houten spanten en
de kap volledig in het zicht zijn.
De gevels worden uitgevoerd in een zwarte houten planken, ook wel potdekselwerk genoemd. De
eiken kolommen vormen samen met de eiken voordeur een prach g geheel.
De verwarmingsinstalla e zal in een lucht/water systeem worden uitgevoerd. Alle vertrekken zullen
worden voorzien van vloerverwarming met uitzondering van de zolderverdieping.
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SCHUURWONING
- Nieuwbouw schuurwoning - Voor onze opdrachtgever fam. C. Berg hebben wij deze schuurwoning
ontworpen op een mooie landelijke boomrijke loca e in Hillegom. De schuurwoning wordt uitgevoerd
met zwarte ver cale gevelplanken gecombineerd met grijskleurig metselwerk. De eikenhouten
spanten en kolommen vormen samen met de natuurstenen schoorsteen een ware eyecatcher. Het
dak van deze schuurwoning wordt uitgevoerd in een antraciet leipan.
De schuurwoning is royaal opgezet met op de begane grond o.a. een ruime woonkamer, eetkamer,
woonkeuken en een slaapkamer. In de woonkeuken bevind zich de vide wat een enorm ruimtelijk eﬀect
hee samen met de glazen pui welke doorloopt tot in de nok. Door de terugspringende gevel ontstaat
er een mooie veranda gekoppeld aan de eetkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich drie
slaapkamers en een royale badkamer.
De verwarmingsinstalla e zal in een lucht/water systeem worden uitgevoerd. Alle vertrekken zullen
worden voorzien van vloerverwarming.
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LANDELIJK MODERNE WONING PAPENDRECHT
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LANDELIJK MODERNE WONING BLESKENSGRAAF
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SCHUURWONING BLESKENSGRAAF
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EIGENTIJDSE WONING PAPENDRECHT
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LANDELIJKE VILLA HENDRIK-IDO-AMBACHT

40

WIJ REALISEREN GRAAG UW DROOMWONING

Hoofdvestiging
Dam 67
2951 GA Alblasserdam
Bezoekadres 2
Stadhoudersweg 71
3039 EA Rotterdam
Bezoekadres 3
Markendaalseweg 4
4811 KC Breda
E-mailadres:
Website:
Telefoon:
KVK:

VRIJBLIJVEND EEN UURTJE BRAINSTORMEN?
Volop ideeën voor uw droomwoning? En heeft u
vragen over het maken van een ontwerp, het
proces en de bouw? Graag bieden wij u ons
vrijblijvend uurtje brainstormen aan. Dan krijgt u
antwoord op al uw vragen. Omdat wij u graag van
dienst zijn, zijn hier geen kosten aan verbonden.
Neem contact met ons op voor meer informatie of
om een afspraak in te plannen. Ons enthousiaste
team is u graag van dienst.

info@brandbba.nl
www.brandbba.nl
078 691 92 11
70624593
41

DE ARCHITECT MET AANDACHT VOOR DETAIL

