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Comfortabel wonen aan het water
Wonen aan het water, uitkijkend over de golvende oppervlakte en wegvaren in je eigen boot vanaf je eigen aanlegsteiger. Het
is mogelijk voor de eigenaar van deze woning aan de Loosdrechtse Plassen. Vanuit iedere ruimte in huis kijkt hij uit op het
water, met als hoogtepunt de tuinkamer met een speciale pui die helemaal open kan. Zo komen alle elementen samen met
maar één doel: genieten.

Natuur en watersport komen samen op en aan het water van

kwam rijden. Hij kende de eigenaars van het huis waarmee we bezig waren,

de Loosdrechtse Plassen. Bijzondere vogels, planten en de

sprak onze voorman en zo kwamen we met hem in contact. Er was meteen een

polders maken het uitzicht meer dan de moeite waard. En

goede klik”, vertelt Hans van Ginkel, eigenaar van HaBé. “EVE Architecten had

zowel in de zomer als winter is er van alles te doen voor vaarders,

het ontwerp op dat moment al klaar. Op de kavel stond al een woning, die we

wandelaars en – met een beetje geluk – schaatsers.
Hier wonen is natuurlijk top. Zeker als je ook nog eens een
eigen woning laat bouwen die helemaal naar jouw wensen is
ontworpen. Deze traditioneel gebouwde villa past perfect binnen
de omgeving met haar rieten kap, matgeglazuurde leipannen,
witgestucte gevels en gevelbekleding van zwart gewolmaniseerd
larikshout. De woning werd ontworpen door EVE Architecten
en HaBé Bouwen in stijl verzorgde het totale bouwproject, van
sloop tot oplevering.

Samen voor het beste resultaat
“We waren een villa aan de Loosdrechtse Plassen aan het
bouwen toen de eigenaar van deze woning naar de bouwplek
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HaBé Bouwen in Stijl
HaBé Bouwen in Stijl is een eigentijds bouwbedrijf
dat vakbekwaam is en dat al jaren met een hecht
bouwteam werkt. HaBé heeft een ruime ervaring in
het bouwen van droomhuizen. Zij leveren geen
kant-en-klare woningen, maar bouwen altijd een
woning op maat. Kiezen voor HaBé betekent kiezen
voor vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Hans en Bertus van Ginkel

Hans en Bertus van Ginkel, de broers achter HaBé, denken graag met de opdrachtgever
mee, met als doel een optimaal woongenot. Ieder project is uniek en elke aanpak is anders;
de opdrachtgever is altijd verzekerd van een hoogwaardige kwaliteit en afwerking. HaBé
helpt je graag je droom te realiseren!

www.bouwen-in-stijl.nl

Keuken & interieurbouw: Larino Interieurs, Ede
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland BV, Ridderkerk

Naam project

“Waar het exterieur een traditionele inslag kreeg, werd voor het
interieur gekozen voor een moderner ontwerp”

E-installatie & domotica: Roseboom Techniek, Ede
Bakoven: Gaggenau, Hoofddorp
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hebben gesloopt. Vervolgens hebben we zoveel mogelijk gewerkt met onze
eigen onderaannemers, zoals installateurs, rietdekker en schilder. Met hen zijn
de lijnen kort en we weten dat ze gaan voor het beste resultaat.”

Combinatie tussen traditioneel en modern
EVE Architecten ontwierp het exterieur, interieur en regelde het gehele bouwmanagement. “De grootste uitdaging zat hem erin dat de achterkant de mooiste
kant is en alle woonfuncties moesten gericht worden op de waterkant”, vertelt
architect Edwin van Elk. “De leefruimtes moesten dus naast elkaar geplaatst
worden. De bezonning zat echter niet aan de achterkant, want het zuiden ligt
aan de linkerkant van de kavel. De ruimtes zijn daarom steeds iets verder de tuin
Fornuis: Sub-Zero Wolf

in geplaatst, zodat ze allemaal zonlicht vangen. Zo is er zowel zicht op het water
als zonlicht in de woning.”

Lederen haardbekleding: Alphenberg, Waalwijk
Parketvloeren & Raambekleding: Combi Vloeren BV, Rijssen
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Waar het exterieur een traditionele inslag kreeg, werd voor het interieur gekozen
voor een moderner ontwerp. We zien een combinatie van hout en staal, bijvoorbeeld
in de deuren. De voordeuren zijn gemaakt van eikenhout, terwijl de stalen
taatsdeuren de verschillende ruimtes met elkaar verbinden. Enkele deuren
beschikken over een modern snufje: ze worden aangestuurd via fingerprint. Ze
kunnen dus op slot gedaan worden zonder sleutel.
De eikenhouten parketvloer in visgraatmotief past er uitstekend bij. Deze wordt
afgewisseld met grootformaat keramische tegels. Als opvallend accent werd er
op de haard/tv-wand gebruik gemaakt van leer.

“We zien een combinatie van hout en staal,
bijvoorbeeld in de deuren”

Trappen & muurleuningen: Soetendaal Trappen, Barneveld

Slaapkamers met hoteloplossing
De woonkamer, keuken en achterliggend kantoor staan allemaal
in verbinding met elkaar, maar kunnen afgesloten worden met
de taatsdeuren. Op de twee bovenverdiepingen vinden we vijf
slaapkamers met elk een eigen badkamer. Edwin: “Iedere
slaapkamer kreeg een hoteloplossing met eigen badkamer en
kastenwanden, maar de master bedroom kreeg een extra’s: een
grote inloopkast en badkamer. En ook vanuit alle slaapkamers
heb je zicht op het water.”

Deuren & deurbeslag: Top Deuren BV, Barneveld

EVE Architecten
Het ontwerpen en bouwen van een eigen woning
is spannend. Dat begrijpen ze bij EVE Architecten
heel goed. Daarom vinden zij het belangrijk dat
het traject ook leuk is. Daar doen ze hun uiterste
best voor. Ze verrassen hun klanten graag met hun
ontwerpen en dienstverlening. EVE Architecten
heeft alle disciplines in huis, waardoor de ervaren
medewerkers er altijd voor zorgen dat de villa
wordt uitgewerkt en gebouwd zoals de opdrachtgever het wil.

Architect Edwin van Elk

Door veel te vragen en goed te luisteren, krijgen ze scherp welke wensen de
opdrachtgever heeft. Elk ontwerp pakt EVE Architecten op met hetzelfde
gevoel voor perfectie, creativiteit en grondige kennis. De villa’s onderscheiden
zich niet alleen door een mooi gebalanceerde vormgeving en verhoudingen,
maar ook door de verzorgde detailafwerking in de uitvoering. En dat geldt
voor de architectuur én het interieur!

www.eve-bv.nl
Stalen deuren: De Rooy Metaaldesign, Ederveen
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Badkamer kranen en bad: JEE-O, Nijmegen
Wellness (sauna): Bodyfit Wellness, Zeewolde
W-Installatie: Installatiebedrijf H.J. van Veldhuizen BV, Ede

“Iedere slaapkamer kreeg een hoteloplossing
met eigen badkamer”
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“Het bijgebouw aan het water kreeg een strakke uitstraling
met een grote hoeveelheid luxe”

Haarden: Hooijer Haarden, Amersfoort
Plafondplanken:
Frank Pouwer
Historische Bouwmaterialen, Doorwerth
Professie: Bedrijfsnaam,
Plaats
Buitendouche:
JEE-O, Nijmegen
Professie: Bedrijfsnaam,
Plaats
Schilderwerk & wandbekleding: Nico Rodenburg, Lunteren
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Vouwwanden: Solarlux, Nijverdal
Wellness (jacuzzi): Bodyfit Wellness, Zeewolde

Extra comfort en gemak

Groot feest

Het bijgebouw aan het water verdient onze speciale aandacht. Deze kreeg

Zowel de architect als de hoofdaannemer zijn bijzonder enthou-

een strakke uitstraling met een grote hoeveelheid luxe. Als plafondbekleding

siast over het eindresultaat. En niet onbelangrijk: ook de eigenaar

werd gekozen voor eikenhout en de ruimte werd verder aangekleed met een

is helemaal blij. Zo blij zelfs, dat hij een groot feest gaf toen de

bar en braai; een combinatie van een barbecue en open haard. Daarnaast

woning klaar was. Maar of hij er voor altijd zal blijven wonen,

bevindt zich een heerlijke wellnessruimte met stoomdouche en een praktische

weet Hans nog niet zo zeker: “Hij woont er sinds april 2019 en

bijkeuken. Hans: “Het betonterras en de houten vlonder worden bij het bijgebouw

heeft het er enorm naar zijn zin, maar hij baalde verschrikkelijk

getrokken door de glazen pui die helemaal opengevouwen kan worden. De

toen het bouwproces klaar was. Hij heeft zo van het bouwproces

binnenruimte werd extra comfortabel gemaakt met plafondverwarming en een

genoten, dat dit zeker niet het laatste project aan de Loosdrechtse

dubbelzijdige open haard. Het boothuis naast de woning stond er al en werd

Plassen is.”
Tekst: Desiree Pennings | Fotografie: Jaro van Meerten

door ons volledig gerenoveerd.”
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Larino Interieurs, Ede
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Bakoven

Trappen & muurleuningen

Alconstrux, Veenendaal
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Soetendaal Trappen, Barneveld

www.alconstrux.nl

www.gaggenau.nl
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Vouwwanden veranda

Fornuis

Parketvloeren & raambekleding

Solarlux, Nijverdal

Sub-Zero Wolf, Genemuiden

Combi Vloeren BV, Rijssen

www.solarlux.nl

www.subzero-wolf.nl

www.combivloeren.nl

Sanitair

Kokendwaterkraan

Wellness

JEE-O, Nijmegen

Quooker Nederland BV, Ridderkerk

Bodyfit Wellness, Zeewolde

www.jee-o.com

www.quooker.nl

www.bodyfit.nl

www.frankpouwer.nl
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