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BureauVanEig ontwerpt duurzame, solide architectuur. 

De projecten zijn vanzelfsprekend, verrassend en prettig 

in het gebruik

Bu r e auVanE i g
BureauVanEig ontwerpt originele projecten met oog voor detail. We werken met referenties, archetypes, uit de 

dagelijkse omgeving, waarmee we verder bouwen voor de toekomst. Onze projecten voegen zich op een subtiele 

manier in hun context. Ze vallen op door de bijzondere vorm, zorgvuldige detaillering en solide materialen. 

Bouwen wordt meer en meer een integraal proces en daarom werken we vanaf de start van een project graag samen in 

een team waarin alle partijen elkaar bevragen en hun expertise inbrengen. Daardoor zijn ontwerpen niet alleen mooi, 

ze zitten ook goed in elkaar. We besteden daarbij aandacht aan de impact op het mileu en denken vanuit de principe 

van circulariteit. 
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Samen met Zecc Architecten en de BAM hebben we 

de Design & Build tender gewonnen voor kavel G8 

in Leidsche Rijn Centrum, Utrecht. Het plan omvat 

178 sociale huurwoningen, die voor de huurders van 

corporaties Mitros & Portaal worden gerealiseerd. Het 

stedelijke bouwblok bestaat uit 6 tot 9 bouwlagen en 

omvat een gemeenschappelijk hof ontworpen door Flux 

Landscape. De grote uitdaging bij dit project was het 

realiseren van betaalbare woningen passend binnen de 

hoge ambitie van het stedenbouwkundig plan van Jo 

Coenen. Dat is onder andere gelukt door een slimme 

opzet van het bouwblok vanuit drie basisplattegronden 

en een innovatief bouwsysteem. Het gebouw wordt 

met een hoge duurzaamheidsambitie, BENG 1,2 & 3, 

gerealiseerd.

De locatie is uniek vanwege de prominente plek aan het 

begin van Leidsche Rijn Centrum, de ligging aan park 

Leeuwesteijn en de binnenstedelijke kwaliteit van de 

Valletta- en Romestraat. De vormgeving van het blok 

sluit zorgvuldig aan bij deze context. Setbacks geven 

het gebouw krachtige hoekaccenten, waardoor het een 

monumentaal karakter krijgt.

Opdrachtgever: Bam Wonen

Fase: Aanvraag Omgevingsvergunning

LRC G8, Utrecht LRC G8, Utrecht

LRC, G8
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LRC G8, Utrecht LRC G8, Utrecht
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Deze woning is geschikt voor meerdere generaties. Er 

kunnen grootouders op de begane grond wonen en 

een groot gezin op de verdiepingen erboven. Twintig 

jaar later, als de grootouders er niet meer zijn of ergens 

anders wonen, kan het oudste kind naar de begane 

grond, op kamers. Of het kan verhuurd worden om wat 

extra inkomen te genereren. Op de bovenste verdieping 

is een mooie atelierruimte. 

Meergeneratiewoning Meergeneratiewoning

Meergeneratiewoning
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Het Nieuwe Paviljoen is een visie voor blok II, dat 

gesitueerd is aan het Burgemeester Reinaldapark in 

Haarlem. Het woongebouw vormt een belangrijk gezicht 

bij de entree van de stad. In de huidige situatie staat 

het langs grote uitvalswegen en stenige gebouwen. 

Haarlem is echter een stad van parken. In onze visie 

maakt Blok II aan het park onderdeel uit van deze 

weelderige Haarlemse groene onderlegger met statige 

paviljoens. De opbouw van de gevel is in drieën; de 

basis bestaat uit een plint met een parkeergarage, drie 

lagen met kleinere woningen en daarboven twee lagen 

met grotere woningen. In de bovenste twee lagen komt 

een centrale videruimte met veel groen, licht en een 

omloop. In de architectuur verwerken we elementen 

uit de naastliggende Slachthuisbuurt, met boogvormen 

boven de ramen. Voor de materialisering kijken we naar 

mogelijkheden van leembouw.

De structuur van het gebouw is die van een solid; 

de gevel is dragend en daardoor is het beschikbare 

vloeroppervlak vrij in te delen. Hierdoor is het mogelijk 

om in de toekomst appartementen samen te voegen of 

andere indelingen te maken. 

Opdrachtgever: Dura Vermeer

Visie

Het Nieuwe Paviljoen,  Haarlem Het Nieuwe Paviljoen,  Haarlem

Het Nieuwe Paviljoen
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Het Nieuwe Paviljoen,  Haarlem Het Nieuwe Paviljoen,  Haarlem
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Malieklos is een sloop-nieuwbouwproject in de 

Slaghekbuurt in Rotterdam Zuid. Het bevat 52 

appartementen en 33 eengezinswoningen. 

De buurt rondom de Slaghekstraat is in de vorige 

eeuw verfrommeld; er is gesloopt en gerenoveerd 

in allerlei architectuurstijlen. Uitgangspunt voor dit 

schetsvoorstel is het terugbrengen van eenheid en rust 

in de architectuur. Daarbij gaan we uit van de buurt 

zoals deze aan het begin van de 20e eeuw ontworpen is; 

stenige solide panden met een klassieke gevelopdeling 

van een plint, een midden en een dakrand. 

Aandacht voor de verblijfskwaliteit in de openbare 

ruimte is belangrijk; om plek te bieden aan gezinnen 

met jonge kinderen. In de overgangszone tussen stoep 

en woning hebben we stenen bankjes, trappen en grote 

vensterbanken ontworpen. Alle appartementen op de 

begane grond krijgen een toegang vanaf de straat. 

Binnen dezelfde structuur is er op de verdiepingen een 

appartement met een entree aan de galerij. 

In het vervolgtraject kijken we naar de mogelijkheid 

van hergebruik van materialen uit de te slopen panden, 

bijvoorbeeld de hardstenen plinten en waterslagen. 

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

Malieklos,  Rotterdam Malieklos,  Rotterdam

Malieklos,  Rotterdam
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Malieklos, Rotterdam

hergebruik hardstenen dorpels en plinten

Malieklos, Rotterdam
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De Garstkamp is een seniorencomplex uit 1975, gelegen 

in een rustige en groene omgeving in de G-buurt van 

Amsterdam Zuidoost. Het complex bestaat uit 348 

zelfstandige woningen in twee geschakelde flats (5 verd. 

en 7 verd.) die met elkaar worden verbonden door een 

paviljoen. Door een ruim aantal diensten aanwezig in 

het complex (receptie, recreatiezaal, winkeltjes etc.) zijn 

de woningen zeer geschikt voor senioren die zelfstandig 

kunnen wonen. Er wonen zowel jonge actieve ouderen 

als hoog bejaarde ouderen.

Het complex was toe aan grootschalig onderhoud 

in de vorm van nieuwe entrees, vervanging van de 

hekwerken en het inpakken van de kopgevels. Met deze 

vernieuwing hebben we de verschijningsvorm van de 

gebouwen verbeterd. 

Door de introductie van privacyschermen op de begane 

grond heeft het gebouw een plint gekregen waardoor 

het stevig op de grond staat. Met het schilderen van 

de balkonranden heeft het gebouw een duidelijkere 

horizontale geleding. De uitbreiding van de balkons 

zorgt zowel voor meer buitenruimte voor de bewoners 

en tegelijkertijd voor een prettig reliëf in de gevel.

Opdrachtgever: Ymere, Era Contour

Fotograaf: Allard van der Hoek

Renovatie Garstkamp, Amsterdam Renovatie Garstkamp, Amsterdam

Garstkamp, Amsterdam



20 21

Renovatie Garstkamp, Amsterdam Renovatie Garstkamp, Amsterdam
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Licht Verdicht,  Rotterdam

Licht Verdicht is een studie naar verdichting van de 

Rotterdamse binnenstad. Het is een zoektocht naar 

de mogelijkheden van nieuwbouw op/naast/onder de 

bestaande voorraad. We hebben onderzoek gedaan naar 

de Lumière locatie, aan de noordkant van het centrum. 

Op de plint staat één van de drie monumentale 

Lijnbaanflats, ontwerp Maaskant en Van Tijen.

Bij de studie zijn we uitgegaan van de kracht en de 

kwaliteiten van de locatie. De Lumière hoek leent zich 

goed voor hoogbouw; het vormt een mooi einde van 

de Lijnbaan-winkelstraat en zorgt voor verdichting in 

de vorm van een flexibel in te richten woontoren. Deze 

krijgt een dragende gevel, waardoor het vloeroppervlak 

vrij in te delen is. Het bitumenlandschap op de 

laagbouw is goed geschikt voor het aanbrengen van 

groen in dit gebied, zodat alle omwonenden een mooi 

uitzicht hebben. Bovendien draagt al dit groen bij 

aan de nodige waterretentie. Constructief behalen we 

voordeel uit het dichtleggen van het binnengebied 

tussen de hoogbouw, waar we ook een mooie 

binnentuin aanleggen, boven een nieuwe grote publiek 

toegankelijke fietsenstalling.

Opdrachtgever: BNA ism Manhave vastgoed, Marc 

Ibelings, gemeente Rotterdam

Ism met Ziegler | Branderhorst, IMd

Licht Verdicht,  Rotterdam

Licht Verdicht,  Rotterdam
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Licht Verdicht,  Rotterdam Licht Verdicht,  Rotterdam
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35 appartementen,  Vijfhuizen

Vijfhuizen ligt in de Haarlemmermeer, aan de oostkant 

van Haarlem. Het dorp bestaat grofweg uit drie delen: 

de oude lintbebouwing, de uitbreiding uit de jaren ‘60 

en de nieuwe wijk Stellinghof uit de jaren ‘90. Midden 

in het jaren ‘60 deel staan 20 verouderde éénlaagse 

woningen van 30m2. Deze woningen voldoen niet meer 

aan de huidige eisen.

De opzet van de wijk bestaat uit rechte straten en 

woonblokken die als een molenwiek naar de straat 

gericht zijn; er zijn geen achterkanten, alle woningen 

richten zich naar de straat. Dit principe passen we ook 

in de nieuwbouw toe. De appartementen komen in twee 

L vormen van twee lagen. Deze hoogte sluit aan op 

de omliggende woningen. De nieuwe parkeerplaatsen 

worden opgenomen tussen grote groene plantenbakken 

met bomen. Dit past bij de opzet van Vijfhuizen met 

grote groene voortuinen en ruime straatprofielen.

De architectuur is rustig, passend in de buurt. De 

gevels bestaan uit baksteen metselwerk met bijzondere 

‘borduurwerk’ details in een donkerdere steen. De 

hellende daken geven het blok een vriendelijk karakter 

waardoor het blok past bij de schaal van de omgeving. 

Opdrachtgever: Ymere

Fase: aanvraag omgevingsvergunning 

35 appartementen,  Vijfhuizen

35 appartementen,  Vijfhuizen
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Landhuis Tudorpark,  Hoofddorp

Het Tudorpark is een grote nieuwbouwwijk aan 

de zuidkant van Hoofddorp en wordt ontwikkeld 

door Ymere. De wijk kenmerkt zich door een flinke 

waterpartij, die als een barbapapa in het landschap 

ligt. Daarnaast is een bijzondere architectuur stijl 

voorgeschreven, de zogeheten Tudorstijl. De stijl toont 

grote kappen met schoorstenen en bakstenen gevels. 

Voor de nieuwe fase wil Ymere wellicht 

seniorenwoningen gaan bouwen. We is gevraagd 

om een voorstel te doen voor appartementen voor 

deze specifieke doelgroep. We hebben hiertoe twee 

appartementengebouwen gemaakt; het Tudor landhuis 

en de Tudor galerij, aansluitend bij de verschillende 

wensen.

In het landhuis bevinden zich 11 appartementen van 

verschillende afmetingen. De gebruiksoppervlakte van 

de appartementen is ongeveer 80, 100 en 130 m2. Door 

het slim plaatsen van de bergingen, ontstaat een prettig 

besloten en overzichtelijk gebied. De bergingen zijn 

groot, zodat er op de oude dag ook geklust, geschilderd 

of anderszins gehobbied kan worden.

Opdrachtgever: Ymere, Podium voor architectuur 

Haarlemmermeer-Schiphol

Landhuis Tudorpark,  Hoofddorp

Tudopark,  Hoofddorp
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Urban villas,  Puttershoek

De Grienden in Puttershoek is een mooi gebied 

in de Hoekse Waard, dat ontwikkeld is voor 

nieuwbouwwoningen. De ontwikkeling verliep in fasen. 

De meeste woningen liggen aan weerszijden van een 

langgerekte, autovrije hof. Aan de rand van de wijk 

liggen vier stadsvilla’s in een park. 

Zowel de hofwoningen als de stadsvilla’s zijn eenvoudig 

en goed vormgegeven, met baksteen en betonnen 

elementen. De hof bevat, in tegenstelling tot wat het 

uiterlijk suggereert, appartementen. Op de begane 

grond van de grote stadsvilla is een zorgboulevard. Het 

is een gewone, prettige woonwijk.

Opdrachtgever: Woningstichting de Maashoek

In dienst van Biq Architecten. Fotograaf Stefan Muller.

Urban villas,  Puttershoek

Urban Villas,  Puttershoek
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