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ARCHITECTUUR EN NATUUR

WONING TILBURG

WONING TETERINGEN

WONING TETERINGEN

38 APPARTEMENTEN VOOR OUDEREN MET ATRIUM

INTERIEUR WONING RIJEN

WONING RIJEN

TOR HILVARENBEEK

WONING RIJEN

15 WONINGEN MET PLEIN RIJEN

8 ECOLOGISCHE WONINGEN RIJEN

“

Om een kwalitatief goed bouwproject te kunnen
realiseren moeten de betrokken partijen optimaal met
elkaar samenwerken, gek zijn van bouwen (bezieling) en
plezier in het werk hebben. Hiervoor dienen alle partijen
in een vroeg stadium betrokken te worden bij het
ontwerp. Door een integrale ontwerpbenadering ontstaat
een gebouw waarin de verschillende bouwkundige
disciplines elkaar versterken. Door het vooraf formuleren
van gemeenschappelijke doelen ontstaat een relatie
tussen de verschillende partijen die gebaseerd is op
respect, vertrouwen en betrokkenheid.

“

BRUIDSMODEZAAK RIJEN

“

Gebouwen moeten een positieve invloed hebben op de
gezondheid van de gebruiker. Het toepassen van
ecologische, niet schadelijke materialen is hierbij
essentieel. Materialen dienen in hun volledige kringloop
te worden beschouwd alvorens de juiste keuze te
kunnen maken. Ook de invloed van de materiaalkeuze
en de ontwerpuitgangspunten op de energiehuishouding
is erg belangrijk voor het ontwerpen van duurzame,
energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen en
gebouwen.

WOONHUIS MET KANTOOR EN WERKPLAATS

“

ATRIUM VAN DE ARK RIJEN

AANBOUW WONING MOLENSCHOT

VERENIGINGSGEBOUW TILBURG

WONINGEN RIJEN

19 APPARTEMENTEN RIJEN

VILLA GILZE

3 WONINGEN APELDOORN

23 WONINGEN GILZE

ECO DORP BRABANT

WOONHUIS RIJEN

“

De grondslag voor mijn ontwerpen vind ik in het begrip harmonie. Harmonie geeft evenwicht. Evenwicht
tussen licht en donker, groot en klein, open en dicht, leven en dood en natuurlijk evenwicht tussen bouwen
en natuur. Als kind bouwde ik boomhutten in het bos en was ik altijd buiten bezig. Toen ik 9 jaar was mocht
ik met mijn vader, een zeer goede timmerman, voor de eerste keer mee naar de bouwplaats. Ik was zo
onder de indruk van wat er op de bouwplaats gebeurde dat ik ook timmerman wilde worden. Nog steeds
vind ik mijn rust vooral in de natuur. Als ik alleen in het bos ben en de natuur zich aan mij openbaart door
bijvoorbeeld een plotseling opkomende mist, een bepaalde geur, een prachtige zonsondergang, een
opduikende ree of een fluitende vogel dan voel ik mijn verbondenheid met het Universum, dan wel met God.
De inspiratie voor het bouwen vind ik dan ook direct in de natuur, de ecologie. Gezien de grote druk op onze
natuur, mede door de drang naar consumptie en rijkdom, moet het bouwen geschieden vanuit een
evenwicht met de natuur. Daarnaast biedt de natuur mij de meest mooie voorbeelden in vormen,
verhoudingen, kleuren en materialen. De mens als "gebruiker" van architectuur staat in mijn ontwerpen
centraal. Het gaat er in de eerste plaats om, dat men zich in een gebouw, stad of dorp prettig voelt. Mijn
architectonische uitdaging is gebouwen te maken waarbij de bewoner thuis het gevoel heeft op “vakantie” te
zijn. Daarnaast is het gebouw voorzien van een helende werking op de gebruikers essentieel. Hierbij ook
rekening houdend met niet direct zichtbare zaken als ziekmakende hoogspanningsleidingen, aardverstoringen
en verontreinigingen. Architectuur kan helpen om positieve kracht te vergroten en de negatieve
natuurkrachten te neutraliseren. Hierdoor ontstaat helende architectuur: het gebouw bevorderd de
gezondheid van haar gebruikers.

“

Bouwen betekent meer dan het stapelen van stenen en geld verdienen. Bezieling en respect voor omgeving
en mens zijn tevens belangrijke gegevenheden. Zonder de natuur zou het leven op aarde niet mogelijk zijn.
Denk hierbij aan de bomen die nodig zijn voor onze benodigde frisse lucht en het gegeven dat alle
bouwproducten voortkomen uit de natuur. Duurzaam bouwen, een term die op dit moment vaak te pas en te
onpas wordt gebruikt, is dan ook een verantwoordelijkheid die ieder weldenkend mens zou moeten nemen.
Onafhankelijkheid van de mens met betrekking tot energievoorziening, materiaalgebruik en dergelijke wordt
in de toekomst waarschijnlijk van levensbelang. Ecologie en duurzaamheid hebben voor ons bureau dan ook
een hoge prioriteit.
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