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Wij houden van bijzondere gebouwen, met liefde en vakmanschap gemaakt. Soms 
sober, soms meer uitgesproken, maar altijd met karakter. Karakter doordat de ruimte 
of het gebouw je raakt, uitdaagt of inspireert. De verschijningsvorm en de ruimtelijke 
beleving komen voort uit een heldere structuur, een vanzelfsprekende organisatie 
en gepaste ruimtelijkheid. Eigentijdse architectuur, sprekend maar ingetogen.

Wij staan voor het maken, het bouwen, de essentie van architectuur. Ons werk 
komt tot stand door een grondige analyse van locatie, programma en andere 
randvoorwaarden. Dit wordt in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers 
vertaald en verweven tot een passend ontwerp. Materialisering, detaillering en 
duurzaamheid zijn een integraal onderdeel bij dit proces. Affiniteit met het ‘maken’ 
en onze ruime ervaring in het realiseren zorgen voor een sterke relatie met de 
bouwpraktijk.

Wij doen het samen. Ons ontwerp- en bouwproces is er een van intensieve, service 
georiënteerde samenwerking met alle partijen. We opereren als een netwerk van 
specialisten: intern, maar ook project specifiek met externe adviseurs. Hierbij putten 
we uit een groot netwerk van specialisten op elk denkbaar gebied. Bouwen kun je 
niet alleen, en dat is dan ook waar EVA voor staat: En Vele Anderen

INTRODUCTIE





De woning heeft een structuur waarbij faciliterende 
functies aan de gevel grenzen en fungeren als buffer 
tussen openbaar en privé. Ter plaatse van deze functies 
wordt de gevel geperforeerd door smalle raamopeningen. 
Daar waar de gevel grenst aan de tuin opent zich het 
volume door grote glaspuien.

Er is hier niet gekozen voor een traditionele 
functiestapeling. De ‘verplichte’ kap vanuit het 
bestemmingsplan wordt vermeden door de slaapkamers 
in het souterrain te realiseren. Om deze niet volledig de 
grond in te drukken is er voor gekozen de begane grond 
circa één meter boven maaiveld te situeren. Middels 
patio’s ontvangen de slaapkamers in het souterrain 
voldoende daglicht en ontstaan er relaties met de tuin. De 
woonfuncties op de begane grond hebben op deze manier 
mooi zicht op de tuin.

De materialisatie is licht van kleur (in de tinten wit-
lichtgrijs) en bestaat uit een strakke onder- en bovenkant 
in prefab beton waartussen open en dichte geveldelen 
elkaar afwisselen. De gesloten delen krijgen dezelfde 
kleur maar verbijzonderen zich door de textuur van het 
oppervlak. 

VILLA MLHlocatie:

privé 
programma:

vrijstaande woning
oppervlakte:

500 m2

jaar:

2016
status:

opgeleverd

opdrachtgever:

particulier
aannemer:

De Wit Bouwbedrijf
constructeur:

Brak en Eijlers
E-installaties:

Kippersluis B.V.
W-installaties:

Bogro
adviseur installaties:

Visietech
Interieur:

NEST





Op een perceel in het landelijke Hertme mochten we naast 
het bestaande woonhuis een bijgebouw ontwerpen. 

De opgave was om het nieuwe volume ondergeschikt 
aan het hoofdgebouw te maken met als programma een 
gastenverblijf, berging, garage en een veranda aan de 
tuinzijde. Het bijgebouw is daarom ingetogen van vorm en 
heeft de typische verhoudingen van een schuur. 

Er wordt op de juiste plekken licht naar binnen gelaten, 
zonder dat de authentieke geslotenheid in het geding 
komt. Doorgangen die geen licht nodig hebben, zoals een 
garagedeur zijn verborgen achter het verticale lattenwerk 
van de gevel.

Door de constructie helder te houden, de gevelopeningen 
op de juiste plekken in te zetten en het dak van een 
geprofileerde staalplaat te maken, zijn de kosten 
budgetvriendelijk gehouden.

SCHUURWONING HERTMElocatie:

Hertme 
programma:

schuurwoning
oppervlakte:

165 m2

jaar:

2017
status:

Opgeleverd

opdrachtgever:

particulier
aannemer:

Droste BV
constructeur:

Bouwstructuur
installaties:

Vennegoor Installatie





In hartje ‘s-Hertogenbosch is een voormalig kantoor en 
werkplaats volledig gerenoveerd en omgebouwd tot loft. 
Omdat het pand maar liefst 20 meter diep is en eigenlijk 
alleen lichtinval aan de voor- en achtergevel had werd 
daglicht een belangrijk thema. De nadrukkelijke wens van 
de opdrachtgever was de woning als één grote ruimte 
te kunnen beleven. Hiervoor zijn verschillende vides 
aangebracht die ook tot diep in de woning het daglicht 
toelaten. De vides bieden spannende doorkijkjes tussen 
de verschillende woonfuncties onderling. 

De functionele elementen als badkamer, toiletten, berging 
en keukenapparatuur zijn ondergebracht in één groot 
houten volume dat begane grond en verdieping met 
elkaar verbindt. Vanuit het bad kijk je zo de vide in en zie 
je de vogels in de lucht. Doordat de zijwanden vrij van 
obstakels zijn heeft de woning zijn diepte en ruimtelijkheid 
behouden terwijl het tóch intieme ruimtes oplevert.

LOFT SIXTY-FOURlocatie:

Den Bosch 
programma:

loftwoning
oppervlakte:

200 m2

jaar:

2016
status:

Opgeleverd

opdrachtgever:

particulier
aannemer:

Bouwcomfort Schijndel
constructeur:

Martijn Bettonvil





de Living Lodge is een zelfbouw, circulair, autarkisch tiny 
house gemaakt van vrijwel alleen biobased materialen. 
Het beoogt de biodiversiteit te vergroten in plaats van een 
menselijke voetafdruk achter te laten. De Lodge kan als 
bouwpakket besteld worden en zelf op locatie in elkaar 
gezet worden. Als je dit niet wil kan het uiteraard ook 
door professionals worden gedaan. De eerste lodge zal 
binnenkort in de Biesbosch staan.

We hebben samengewerkt met de Wageningen 
Universiteit om een   locatiespecifiek “natuur PVE” 
(programma van eisen) te ontwikkelen. Dit is een overzicht 
van de lokale flora en fauna en de specifieke eisen en 
omstandigheden om te kunnen groeien en leven. Dit 
wordt vertaald in geïntegreerde toepassingen in de 
wanden, het dak en de fundering. Vervolgens wordt dit 
gemonitord om te kijken of de maatregelen daadwerkelijk 
helpen en bijgestuurd indien nodig. 

LIVING LODGElocatie:

Biesbosch 
programma:

vrijstaande woning
oppervlakte:

40 m2

jaar:

2020
status:

Definitief Ontwerp

opdrachtgever:

Nature Nomads
aannemer:

De Groot Vroomshoop



Eerste verdieping

Begane grond



Op een mooie verborgen plek in IJsselstein op de 
grens naar het buitengebied is een ontwerp gemaakt 
voor een woning. De kavel ligt in het verlengde van de 
oorspronkelijke lintbebouwing aan de Achtersloot. Om dit 
‘buiten’ maximaal te beleven en tegelijkertijd de privacy 
van de woning te kunnen garanderen is deze als lang, slank 
volume ontworpen. Op deze manier gaat de woning ook 
goed op in de oorspronkelijke structuur van het landschap.

Voor het programma worden de voor- en achterzijde 
van de woning een kwartslag gedraaid zodat de zijtuinen 
maximaal worden ingezet voor het wonen. Zowel woon- 
als eetkamer grenzen nu over de volledige breedte aan de 
tuinen en liggen optimaal op de zon. De woning vereist 
voor het programma een verdieping. Om niet te vervallen 
in een onbruikbare kap (in een smalle doorsnede) zijn de 
verdiepingen binnen één volume ontworpen en niet als 
afleesbare toevoeging.

VILLA EKSTERWEGlocatie:

IJsselstein 
programma:

woonhuis
oppervlakte:

175 m2

jaar:

2016
status:

in aanbouw 

opdrachtgever:

particulier
aannemer:

Sprangers Bouwbedrijf
constructeur:

Brak & Eijlers



Eerste verdieping

Begane grond



Aan de dijk van de Hollandse IJssel is een woning 
gerealiseerd die uitkijkt over het water. De IJsselzijde is 
transparant gehouden om het zicht te maximaliseren, 
de dijkzijde heeft een meer ingetogen, gesloten karakter 
om privacy te waarborgen. De woning voegt zich in de 
bebouwing van de dijkwoningen wat betreft vormentaal 
maar krijgt een eigentijds karakter met strakke detaillering. 
Hierbij is gekozen voor warme kleuren en materialen in 
dezelfde tinten: een bakstenen gevel en koperen dak. Het 
geheel gaat zo als éen volume werken. De binnenkant is in 
contrast hiermee erg licht gehouden.

Een houten kern organiseert de ruimten intern en omvat 
de trappen, bergingen en andere facilitaire zaken. De 
rest van de plattegrond kan daardoor volledig vrij benut 
worden. De woon- en slaapvertrekken liggen allen aan 
de IJsselzijde, de ondersteunende ruimten zijn aan de 
dijkzijde georganiseerd. Op de verdieping hebben alle 
slaapkamers zicht op de IJssel. Om daglicht in de ruimten 
op de verdieping te krijgen aan “ondersteunende” zijde 
wordt er een lichthapper geïntroduceerd die indirect 
strijklicht binnen brengt. De rest van de kap kan daardoor 
strak en leeg blijven.

De woning is voorzien van een warmte-koudeopslag en op 
het perceel zijn PV-panelen geplaatst. Hiermee is een EPC 
van 0,1 gerealiseerd.

VILLA IJSSELZIGlocatie:

IJsselstein 
programma:

vrijstaande woning
oppervlakte:

250 m2

jaar:

2016
status:

opgeleverd

opdrachtgever:

particulier
aannemer:

Bouwbedrijf Bejaco
constructeur:

Geelhoed
installaties:

Terberg Totaal 
Installaties, 
van den Broek 





1e verdieping

Begane grond

In de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg wordt de 
laatste hand gelegd aan de sportheldenbuurt. Sluitstuk 
hiervan zijn 19 oeverwoningen welke aan de oever van het 
water komen te liggen, omsloten door een park.  

De woningen hebben een beukmaat van maarliefst 
8,6 meter waardoor de pui in de achtergevel als een 
panorama venster uitkijkt over het park. De begane 
grond ligt iets verhoogd waardoor aan de voorzijde meer 
privacy ontstaat en aan de parkzijde het uitzicht wordt 
gemaximaliseerd. Door de verdiepingen iets uit te laten 
steken ontstaat een natuurlijke zonwering in de zomer 
aan de zuidzijde. Aan de voorzijde van de woning ligt de 
verdieping juist iets terug waardoor een betere aansluiting 
ontstaat op de naastliggende bebouwing.

Door per blok twee woningtypen te combineren is het 
aanbod divers en ontstaat een spel van verschillende 
volumes op de verdiepingen. 

OEVERWONINGEN PARIJSCHlocatie:

Culemborg 
programma:

18 eengezinswoningen
oppervlakte:

2500  m2

jaar:

2018
status:

in uitvoering 

opdrachtgever:

Heijmans Ontwikkeling
aannemer:

Heijmans Bouw
constructeur:

Adams





Wij kregen de opdracht een casco portiekwoning aan 
de Coolhaven te transformeren naar een ruimtelijke 
loftwoning. Geïnspireerd door een eerder project van 
ons was hun wens om veel licht, zo weinig mogelijk 
wanden, een vide en een bijzondere trap toe te voegen. 
De plattegrond is zo open mogelijk gehouden om vanuit 
alle hoeken het fraaie uitzicht op de Coolhaven en de 
Rotterdamse skyline te kunnen ervaren.

De keuken is aan de zonzijde gepositioneerd met uitloop 
naar het ruime dakterras. Op een zomerdag kan de gehele 
pui worden geopend waardoor het terras een verlengstuk 
van de woning wordt. In de bestaande betonvloer zijn 
diverse openingen gemaakt om interactie tussen boven 
en beneden te versterken. Vanuit het ligbad kijk je neer 
in de eetkeuken maar kijk je ook uit over Rotterdam. In 
het midden van de woning is een houten kern ontworpen 
waarin de kachel, garderobe en keukenapparatuur zijn 
geïntegreerd. De trap is vorm gegeven als een zwarte 
eyecatcher die de ruwe karakter van de betonbalken 
completeert.

In de gehele woning is veel aandacht besteed aan de 
details. De zaagsnede door de betonvloer is in het zicht 
gelaten, deurkozijnen zijn weg gewerkt, schuifdeuren 
schuiven in wanden en installaties zijn uit het zicht 
opgeborgen. Alles om het ruimtelijk effect te versterken

COOLOFTlocatie:

Rotterdam 
programma:

loftwoning
oppervlakte:

100 m2

jaar:

2019
status:

Opgeleverd

opdrachtgever:

particulier
aannemer:

Meerbouw Rotterdam
interieurarchitect:

Firm
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