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Beste mensen, 
 

Het is zo mooi om voor particuliere opdrachtgevers te werken. Samen het proces 
door; die ontdekkingsreis van een leeg vel papier naar ontwerp en realisatie van 
de perfecte woning. Het begeleiden van dat proces is me op het lijf geschreven. 
Als dan de opdrachtgever trots rondloopt in zijn nieuwe huis bedenk ik elke keer 
weer wat een mooi vak dit is.  
 
In deze nieuwsbrief o.a. het verhaal van de woning voor familie Rijnders en de 
opknapbeurt van de sociëteit van Roeivereniging Alphen.  
 
Veel lees- en kijkplezier.  
 
    

Van leeg vel papier naar  
ontwerp en realisatie van het perfecte huis.  
 
Sommige mensen zien iets wat anderen niet zien. Meestal kiezen mensen 
voor een hoekkavel, maar deze opdrachtgever zag direct dat de kavel in het 
midden op het derde eiland Brandaris de mooiste plek zou worden.  
 
Tijdens heel wat gezellige avonden werden alle mogelijkheden besproken 
en de optimale positie en vorm van het huis op deze specifieke kavel 
onderzocht. Uiteindelijk maakte ik een boek met wel 12 varianten. Ze 
werden allemaal bestudeerd.  
 
Door zelf te spelen met het 3D-model kon de opdrachtgever meedenken 
over het exterieur; over de kleuren van het metselwerk, wel of geen 
dakrand, de positie van de ramen. Ook de materiaalkeuzes gingen in 
overleg. We lieten diverse monsters komen. Samen bezochten we 
showrooms voor o.a. stenen, kozijnen en trappen. 
 
Door die intensieve betrokkenheid was het voor de opdrachtgever vanaf 
dag één echt thuiskomen in het nieuwe huis.  
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met varianten worden de mogelijkheden verkend 



    

 

Duurzaam en  onderhoudsarm, o.a. aluminium kozijnen met 3-dubbel glas 
 

De woning is natuurlijk supergoed geïsoleerd. 
 
In verwarming en warm water wordt voorzien d.m.v. een warmtepompinstallatie 
op bodemwarmte. Een aansluiting voor zonnepanelen op het hoogste dak is al  
voorzien en kan eenvoudig worden aangesloten. Maar eerst gaan ze een paar jaar  
kijken hoeveel energie er nodig is.    
De ventilatie is geregeld via zelfregelende roosters, die onzichtbaar achter het  
metselwerk zijn verwerkt. 
 
Via een Nikohome-systeem kan het energieverbruik continu in de gaten worden gehouden en de verlichting, 
verwarming en ventilatie aangestuurd worden. 
 
De kozijnen zijn van aluminium en hebben 3-dubbel glas. Na een vergelijkend onderzoek van diverse kozijn-types met 
hoge isolatiewaarde en een bezoek aan de showroom, kwamen we uit op de kozijnen van Finstral uit Apeldoorn. 
Verder is de woning onderhoudsarm door de gevels van metselwerk, de dakranden uitgevoerd met een vsk plaat ( een 
kunststof plaat die door en door gekleurd is) en het balkonhek van roestvrijstaal en glas.  
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Aannemingsbedrijf Bruijnes BV uit Alphen aan den Rijn kreeg de opdracht na een selectie uit 3 aannemers. De 
2 laagste inschrijvers lagen heel dicht bij elkaar. De bouwvergunning was begin juli 2015 binnen en 20 april 
2016 werd de woning opgeleverd. 

 

 
Een uitgekiend verlichtingsplan maakt het interieur helemaal af.  

 
Open hoeken; mooi van binnen, 
mooi van buiten 

 
Grote puien geven maximaal licht en uitzicht  

 
Strakke belijning door dakranden en luifel, 
2 kleuren metselwerk accentueren de 
verschillende volumes 

 
Een prachtige moderne trap van 
Allstairs siert de hal 

 



  

 

  

 

Kent u deze bollen nog? 
 

In september bezocht ik met collega-architecten mooie projecten in Den Bosch en omgeving. We hadden een 
programma met recent gebouwde projecten, maar deden ook het project met de bolwoningen aan. Een heel  
bijzonder project van eind jaren ’70. Het staat nog steeds eigenwijs te zijn in een standaard woonwijk met typische 
Hollandse rijtjeshuizen. De woningen zijn ontworpen door de kunstenaar Dries Kreijkamp. De moeite waard om er 
(nog) eens te gaan kijken! 
Verder bezochten we nieuwe  projecten als het moderne boeren-woonerf in oud-Empel, de glazen boerderij in 
Schijndel, de nieuwe wijk De Groote Wielen en de Paleisbrug van Benthem en Crouwel architekten ingericht als park 
door Piet Oudolf.  Mocht u interesse hebben in het programma laat het dan weten. 
 
  

samsomlaan 13,    2405DV alphen aan den rijn,    tel; 06-13905566,    info@a-m-i.nl,     www.a-m-i.nl 

 

Verbouwing sociëteit roeivereniging Alphen 
 

Met enige regelmaat ben ik actief in de bouwcommissie van de roeivereniging Alphen. Zo hebben we een tweede 
loods met ergometerruimte laten bouwen. Later hebben we de keuken en bar vernieuwd. De nieuwe frisrode bar 
detoneerde met de rest van de ruimte die nog steeds ‘’sfeer jaren ’80’’ had. Dat is nu aangepakt.  
 

Met inzet van heel veel leden hebben we de boel opgeknapt. Zo is er een nieuw plafond aangebracht, het metselwerk 
binnen gestuct, nieuwe verlichting aangelegd en zijn er nieuwe meubels gekomen. Een grote rol in het interieur is 
weggelegd voor een hele lange houten bank langs de gevel. De bank en tafelbladen zijn door Adfund Begeleid Werken 
gemaakt. Zij zijn trots op hun werk en terecht. Het ziet er heel mooi uit.  
   

 

 

6 woningen Pijlkruid zijn verkocht! 
 
Dit plan is geïnitieerd door AMI en verder ontwikkeld en op de markt 
gebracht met Koppes Makelaardij en Van Leeuwen Bouwbedrijf.  
Ook al is dit een project met meerdere woningen en zijn de toekomstige 
bewoners niet vanaf het begin bekend, toch kregen zij de gelegenheid om de 
woning aan hun wensen aan te passen. Meer over dit project, waarvan de 
bouw in februari start, in de volgende nieuwsbrief.  

Fijne kerstdagen 
en een heel gelukkig 2017 ! 

 

  

  

 

Zo was het 

proefmodel 


