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Over Bongers
DE KRACHT VAN EEN BONGERS

Als complete dienstverlener verwacht u van ons dat wij u aan de hand nemen bij het 

ontwikkelen van een woning of bedrijfspand. Dat gaat veel verder dan het maken 

van een ontwerp. Op basis van onze vaardigheden, vakmanschap en ervaring komen 

we samen tot ‘uw eigen Bongers’.

Tijdens het complete traject adviseren en ondersteunen we u. Eerlijk, degelijk, 

onafhankelijk en kundig zijn onze pijlers. Onze ontwerpen zijn uniek maar hebben 

wel altijd de eigenschappen van een ‘Bongers’. Wij gaan geen uitdaging uit de weg.

U kiest uw architect met uw hart én uw hoofd. 

Uw ‘eigen’ woning of bedrijfspand is ons doel. 

Om dat gemeenschappelijke doel te bereiken 

willen wij u doorgronden en begrijpen.
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De kenmerken 
van een Bongers

Door gebruik te maken van 

zichtlijnen en subtiele scheidingen 

wordt ruimtelijkheid gecreëerd. 

Een open plattegrond, waarbij elke 

verblijfsfunctie een eigen plek krijgt.

In een zoektocht naar een perfecte 

compositie is visuele rust het 

kernwoord. Materialen en elementen 

worden op elkaar afgestemd om 

tot een perfecte verhouding te komen.

Ruimtelijkheid

Visuele rust
Een goed ontwerp komt alleen tot 

zijn recht als de details ook kloppen. 

Door kenmerkende elementen te 

benadrukken komt een ontwerp écht 

tot leven.

Detaillering

Alle architectonische middelen 

worden doelmatig ingezet en hebben 

een functie. Less is more!

Functioneel

De ruimtelijkheid wordt extra 

benadrukt door veel daglicht. 

Ook is er veel aandacht voor de 

connectie met buiten.

Licht en zicht
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Junior architect
ir. Justin van der Kooij

Ons team
Samenwerking dat is het sleutelwoord. Bij Bongers Architecten BNA 

kunt u bouwen op een team van professionals waarin de architect nauw 

samenwerkt met de tekenaar en de projectleider. 

Bouwkundige
Jan van Ginkel

Assistent bouwkundig tekenaar
Matthijs Lambers

Office manager
Marjan Bongers

Architect / directeur
ir. Sander Bongers

Technisch ontwerper
Julian Fiole

Architect
Cees Bongers

3d-visualiser / bim-modelleur
Michiel Ros

Projectleider
ing. Markus van Dongen

Bim-modelleur
Ming Hol

Bouwkundige
ing. Menno Kooistra

Technisch ontwerper
ing. Joël Stuurman
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"  Samen maken wij uw 
droom werkelijkheid!"
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“     Wij vertalen wat u in 
uw hoofd heeft!”
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De wijze waarop we ‘Uw eigen Bongers’ 

realiseren! In vijf overzichtelijke stappen werken 

we gezamenlijk aan het ontwikkelen van de 

woning van uw dromen.

Onze werkwijze

Een vrijblijvende kennismaking om uw vraag te 

inventariseren: welke bouwstijl heeft u voor ogen? 

Wat is uw budget? We visualiseren uw wensen 

naar een realistisch doel.

Kennismaking & oriëntatie
We brengen uw wensen zo goed mogelijk in kaart. 

De grote lijnen worden steeds verfijnder, waarbij 

uw terugkoppeling bepalend is. Een 3D model 

maakt u bewust van de ruimtelijkheid.

Voorontwerp
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De technische uitwerking wordt uitgebreid met alle benodigde 

tekeningen en berekeningen. Bij een aanbesteding verzorgen 

we in samenspraak met u de prijs- en contractvorming.

Technisch ontwerp

Onze bouwkundigen werken de woning technisch 

uit en coördineren het werk van constructeurs en 

installateurs. Ontwerp en de technische uitwerking 

gaan hand in hand.

Definitief ontwerp

“   Als dit goed is, wordt 
het écht mooi!”
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De esthetische verantwoordelijkheid ligt bij ons. 

We beleggen bouwvergaderingen op locatie. Na controle 

op detailniveau volgt de oplevering: uw eigen Bongers!

Uitvoering &
bouwbegeleiding

“ Interactie is heel 
belangrijk!”
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Door de eenvoudige hoofdvorm en veel gebruik van hout herkent u de 

schuurwoning direct. Bescheiden in materiaalgebruik, maar met een 

kenmerkende krachtige vorm door de strakke belijningen. Als typerende 

toepassing valt bijvoorbeeld ook de vide op. 

Binnen de krachtige vorm is er veel vrijheid in de gevelindeling, wat 

resulteert in een 'spel van een dichte en een open gevel'

Schuurwoning
BOUWSTIJL
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Inhoud 720 m3

Woonoppervlakte  170 m2

Uitvoering  2019

Gebouwd op een kavel aan het water. Vanuit de woning is een open connectie 

met de waterkant. De structuur van de woning wordt gevormd door vier 

houten spanten.

Woning in
Boskoop
SCHUURWONING

PROJECTNUMMER: 1430  |  FOTOGRAFIE:  YVONNE FOTOGRAFIE / FOTOSTUDIO YF



"   Mooie, open  
leefruimte, met 
uitzicht op het water.”
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Inhoud 600 m3

Woonoppervlakte  148 m2

Uitvoering  2015

De belijning wordt versterkt door het kleurgebruik. 

Eiken elementen geven warmte aan het geheel. Omdat de 

materialen op elkaar zijn afgestemd ontstaat een subtiele 

uitstraling. 

Woning in
Den Haag
SCHUURWONING

PROJECTNUMMER: 1204



Inhoud 550 m3

Woonoppervlakte  160 m2

Uitvoering  2012

Gebouwd aan het historische lint van 

Bleskensgraaf. Die gedachte wordt versterkt in 

het ontwerp, door gebruik te maken van een 

moderne manier van bouwen in staalframe. 

Woning in
Bleskensgraaf
SCHUURWONING

PROJECTNUMMER: 1004 19



Inhoud 760 m3

Woonoppervlakte  186 m2

Uitvoering  2017

Het dak van deze woning loopt aan beide zijkanten door in de gevel. In de kopgevels 

is de dragende spantconstructie zichtbaar, ingevuld met houten geveldelen en glas. 

Woning in
Werkhoven
SCHUURWONING

PROJECTNUMMER: 1320
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Inhoud 1000 m3

Woonoppervlakte  219 m2

Uitvoering  2015

Deze woning is als moderne interpretatie van een boerderij ontworpen. 

De woning heeft een gemetseld voorhuis met een traditionele gevel.

Woning in
Oud-Alblas
SCHUURWONING

PROJECTNUMMER: 1138



" Een royaal overstek dat wordt 
opgevangen met een houten 
constructie.”
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Landelijk
modern

U ziet traditionele vormen in een modern jasje: rieten daken in combinatie 

met stucwerk, hout én metselwerk. De donkere kozijnen benadrukken de 

klassieke uitstraling. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende kappen, 

met de schoorsteen vaak als middelpunt.

Ook hier springt de ruimtelijkheid in het oog. Achter de hoge gevel kan 

de vide een element zijn wat het gevoel van vrijheid benadrukt. Door het 

afwisselende materiaalgebruik ontstaat ‘een twist van moderne materialen 

in een landelijke setting.’

BOUWSTIJL

25



Inhoud 750 m3

Woonoppervlakte  397 m2

Uitvoering  2017

Onder de woning is in het talud van de dijk een half verdiepte kelder 

gemaakt, met daarin een garage voor meerdere auto’s, een fitnessruimte 

en een bioscoop.

Woning in
Ridderkerk
LANDELIJK MODERN

PROJECTNUMMER: 1280  |  FOTOGRAFIE:  PETER BAAS
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Inhoud 1063 m3

Woonoppervlakte  229 m2

Uitvoering  2020

Twee riet gedekte daken die in elkaar vallen. Door de verticale risalieten en het 

horizontale hoekraam, ontstaat een mooie compositie in de voorgevel. 

Woning in
Rotterdam
LANDELIJK MODERN

PROJECTNUMMER: 1597



Inhoud 1040 m3

Woonoppervlakte  228 m2

Uitvoering  2015

Aan de voorkant modern ogend door de strakke 

raamverdeling, en aan de achterzijde landelijk ogend 

door de overkappingen met houten spantconstructie 

en de prominente gemetselde schoorsteen.

Woning in
Oud-Beijerland
LANDELIJK MODERN

PROJECTNUMMER: 1181 29



De woning is in de breedte geplaatst en krijgt 

door zijn hooggeplaatste gootlijn een statige 

allure. Aan de zijkant is de gootlijn van de rieten 

kap lager, in dit gedeelte bevindt zich de garage.

Woning in
Oegstgeest
LANDELIJK MODERN

Inhoud 1453 m3

Woonoppervlakte  412 m2

Uitvoering  2018

PROJECTNUMMER: 1437  |  FOTOGRAFIE PETER BAAS
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Inhoud 775 m3

Woonoppervlakte  198 m2

Uitvoering  2018

De vorm bestaat uit twee zadeldaken die in elkaar vallen, waarbij voorste is 

uitgevoerd in wit gekeimd metselwerk, dit is het ‘hoofdhuis’.

Woning in
Poortugal
LANDELIJK MODERN

PROJECTNUMMER: 1454  |  FOTOGRAFIE:  PETER BAAS
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Inhoud 790 m3

Woonoppervlakte  186 m2

Uitvoering  2016

Twee gelijkwaardige zadelkappen die iets van elkaar verspringen. Aan de 

achterzijde loopt de kap over de volledige hoogte door in een overkapping.

Woning in
Barendrecht
LANDELIJK MODERN

PROJECTNUMMER: 1266
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Inhoud 1070 m3

Woonoppervlakte  263 m2

Uitvoering  2017

De gebruikte materialen maken de woning robuust. De schuin uitlopende kappen 

met zwarte boeidelen geven een stoere uitstraling en de verdiepingshoge zwarte 

raampartijen geven een chic karakter. 

Woning in
Maassluis
LANDELIJK MODERN

PROJECTNUMMER: 1384  |  FOTOGRAFIE:  PETER BAAS



“�Zowel�binnen�als�buiten�hele�fijne 
verblijfsplekken gecreëerd.”
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In bepaalde opzichten ziet u hier een combinatie tussen verschillende 

stijlen. Hedendaags is wel degelijk iets ‘eigen’ door de afwijkende, 

niet typische vormen. De speelsheid wordt benadrukt door de vrije 

materiaalkeuze die vaak vorm gerelateerd is. ‘Alles mag’, zonder dat  

het uitmondt in een te strakke of modernistische woning.

De verticale lijnen in de gevel worden bijvoorbeeld afgewisseld met 

veelvuldig gebruik van lamellen. De eigenheid komt tot uiting in de 

sprekende elementen.

Hedendaags
BOUWSTIJL
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Woning in
Delft
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1354  |  FOTOGRAFIE:  PETER BAAS



Inhoud 780 m3

Woonoppervlakte  191 m2

Uitvoering  2017

Aan de voorkant word je als vanzelf naar de 

entree geleid. Zowel aan de voorkant als aan 

de achterkant heeft deze woning een tuin 

met zitplekken.
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Inhoud 1066 m3

Woonoppervlakte  262 m2

Uitvoering  2018

Een villa in een bosrijke omgeving, waarbij de verticale raampartijen de hoge bomen 

weerspiegelen. De woning is gemetseld in een speciaal ontwikkelde betonnen 

steen, in een lang formaat. 

Woning in
Wolfheze
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1468



Inhoud 800 m3

Woonoppervlakte  190 m2

Uitvoering  2020

Aan de voorzijde heeft deze woning de uitstraling van een 

modern herenhuis. Aan de achterzijde ontvouwt de woning 

zich in de breedte en omarmt daarmee de tuin. 

Woning in
Woerden
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1447 43



Inhoud 802 m3

Woonoppervlakte  201 m2

Uitvoering  2019

De twee lessenaarsdaken vormen het silhouet van deze villa. De gevel is 

vormgegeven als een compositie van verschillende vlakken en openingen. 

Woning in
Meteren
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1367
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Inhoud 710 m3

Woonoppervlakte  176 m2

Uitvoering  2017

Deze woning is gebouwd op een smal kavel. Het hoofdhuis is aan 

beide zijden enkele meters vrijgehouden van de erfgrens met de buren 

om ruimte te creëren naar de naastgelegen woningen. 

Woning in
Almere
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1365  |  FOTOGRAFIE:  PETER BAAS



Inhoud 863 m3

Woonoppervlakte  216 m2

Uitvoering  2015

Deze bosvilla is gebouwd onder de hoge dennen. 

Door zijn uitstraling voegt deze woning zich heel mooi 

in deze woonwijk waarbij de bestaande bomen zoveel 

mogelijk zijn gehandhaafd.

Woning in
Zeist
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1169 47



Inhoud 745 m3

Woonoppervlakte  203 m2

Uitvoering  2017

Door de flauwe lessenaarskap, heeft deze villa een onderscheidend karakter in de wijk. 

De subtiele lijnen en de gebalanceerde verdeling in de gevel versterken deze eigen identiteit.

Woning in
Rotterdam
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1315



Woning in
Dordrecht
HEDENDAAGS

Inhoud 880 m3

Woonoppervlakte  210 m2

Uitvoering  2019

PROJECTNUMMER: 1423 49



Inhoud 1126 m3

Woonoppervlakte  217 m2

Uitvoering  2016

De spantconstructies van gelamineerd hout komen rondom terug in de woning als 

vrijstaande constructie om een overkapping te maken of als hoekafwerking in de gevel.

Woning in
Haarsteeg
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1178
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Inhoud 957 m3

Woonoppervlakte  232 m2

Uitvoering  2020

In basis bestaat de woning uit een hoofdgebouw met een zadeldak 

met aan weerszijden een aanbouw met strakke vormgeving.

Woning in
Rhoon
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1541



Inhoud 900 m3

Woonoppervlakte  223 m2

Uitvoering  2016

De glaspartijen die op een aantal plekken om de 

hoek gaan en dan weer doorlopen tot aan de kap 

geven de gevels een eigentijdse indeling.

Woning in
Rotterdam
HEDENDAAGS

PROJECTNUMMER: 1312 53





Hedendaags 
jaren ’30

De jaren ’30 woningen zijn een zeer herkenbare en populaire bouwstijl. 

Wij maken er ‘uw eigen Bongers’ van door onderscheidend te ontwerpen. 

We geven een leuke draai aan een stijl die gekenmerkt wordt door veel 

herkenningspunten. Door details aan te dikken en te spelen met lijnen, 

ontstaat een spannende en unieke woning.

Wat u altijd terugziet in uw eigentijdse jaren ’30 woning is een bepaalde 

allure. Door typerende jaren ’30 elementen te combineren met moderne 

invloeden creëren we een woning van deze tijd.

BOUWSTIJL
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Inhoud 812 m3

Woonoppervlakte  190 m2

Uitvoering  2016

De horizontale belijning van de daklijsten, de mooie vrijstaande schoorsteen 

en de spekband op de verdieping zijn elementen uit de jaren 30 die op een 

hedendaagse manier zijn gebruikt.

Woning in
Zeist
HEDENDAAGS JAREN ’30

PROJECTNUMMER: 1176



“ De hoofdvorm is traditioneel jaren 
‘30, maar de verdere uitwerking is 
helemaal van deze tijd.”
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Woning in
IJsselstein
HEDENDAAGS JAREN ’30

Inhoud 928 m3

Woonoppervlakte  211 m2

Uitvoering  2018

PROJECTNUMMER: 1415



Deze landelijke jaren ‘30 woning met rieten kap is gebouwd in een boomrijke 

omgeving. Hierbij was het de kunst om de vorm van de woning aan te passen 

aan de posities van de bestaande bomen. 

Woning in
Zeist
HEDENDAAGS JAREN ’30

Inhoud 800 m3

Woonoppervlakte  200 m2

Uitvoering  2015

PROJECTNUMMER: 1190 59



Inhoud 992 m3

Woonoppervlakte  253 m2

Uitvoering  2018

Om vanuit alle leefruimtes optimaal van de tuin te 

genieten, is deze villa in de breedte van de kavel 

gebouwd. Door de verspringende gevellijnen heeft 

de woning een verfijnde uitstraling.

Woning in
Elst (Gelderland)
HEDENDAAGS JAREN ’30

PROJECTNUMMER: 1422
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Inhoud 900 m3

Woonoppervlakte  245 m2

Uitvoering  2010

Alles aan deze luxe villa ademt een chique sfeer: de donkere kozijnen, 

het dieprode metselwerk met verdiepte voeg, de gedetailleerd 

gootlijst, de fraai aangelegde tuin en het klassiek moderne interieur.

Woning in
Strijen
HEDENDAAGS JAREN ’30

PROJECTNUMMER: 889
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We proberen de indeling ruimtelijkheid te geven, waardoor ook binnen 

deze kenmerkende bouwstijl ‘uw eigen Bongers’ ontstaat. De traditionele 

invulling komt tot uiting op detailniveau én het gebruik van ambachtelijke 

materialen. Herkenbaar door het uitgesproken thema, waarbij we oude 

details herproduceren door gebruik te maken van de nieuwste technieken.

Terugkerende elementen zijn bijvoorbeeld brede gootlijsten en traditioneel 

metselwerk. Klassiek kan variëren van een notariswoning tot een woning in 

Belgisch-Kempische stijl: ‘de details zijn kenmerkend’.

Klassiek
BOUWSTIJL
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Inhoud 1295 m3

Woonoppervlakte  306 m2

Uitvoering  2018

De verhoudingen, materialen en details zijn perfect op elkaar afgestemd.  

Door de speelse vorm en het afwisselende materiaalgebruik is de woning 

vanaf alle kanten boeiend om te zien.

Woning in
Hendrik-Ido-Ambacht
KLASSIEK

PROJECTNUMMER: 1435
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Woning in
Oud-Alblas
KLASSIEK

PROJECTNUMMER: 1556

Inhoud 680 m3

Woonoppervlakte  177 m2

Uitvoering  2020



PROJECTNUMMER: 1545

Het ontwerp is geïnspireerd op de Franse Manoir stijl. Kenmerkend is de statige uitstraling 

met de symmetrische gevelopbouw, de hoge gootlijn, de majestueuze entreepartij en de 

rijke detaillering.

Woning in
Rotterdam
KLASSIEK

Inhoud 1200 m3

Woonoppervlakte  343 m2

Uitvoering  2020
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Deze bouwstijl biedt de meeste vrijheid bij het ontwerpen en in het 

materiaalgebruik. We zijn niet gebonden aan basisvormen. Eén van de 

uitgangspunten bij het ontwerpen van een moderne woning is ons streven 

om ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen.

Ondanks de vrijheid van ontwerpen ziet u kenmerken voor deze bouwstijl 

terugkeren. Strakke belijning, kubistische vormen, grote glaspartijen en het 

gebruik van strakke, moderne materialen. Het resultaat is ruimtelijkheid en 

veel licht in de woning. Daarmee bereiken we ons uitgangspunt en ontstaat 

een ‘ruimtelijke beleving voor binnen!’

Modern
BOUWSTIJL
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Inhoud 1018 m3

Woonoppervlakte  301 m2

Uitvoering  2019

De woning heeft een geheel glazen gevel 

richting de zonnige tuinkant, dit geeft een 

heerlijk lichte leefruimte.

Woning in
Schoorl
MODERN



PROJECTNUMMER: 1429 73



Inhoud 700 m3

Woonoppervlakte  190 m2

Uitvoering  2015

Deze moderne bosvilla is opgebouwd uit 

een paar basiselementen: twee gemetselde 

muren en een ‘zwevende’ koker van natuurlijk 

hout, alles daartussen bestaat uit glas. 

Woning in
Zeist
MODERN

PROJECTNUMMER: 1120



Woning in
Bentveld
MODERN

Inhoud 832 m3

Woonoppervlakte  233 m2

Uitvoering  2018

PROJECTNUMMER: 1352 75



Inhoud 810 m3

Woonoppervlakte  206 m2

Uitvoering  2019

De speels moderne architectuur valt direct op. Aan de voorkant is de woning vrij gesloten, 

maar aan de achterkant is de woning op de begane grond bijna volledig open richting de tuin.

Woning in
Amstelveen
MODERN

PROJECTNUMMER: 1442
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Inhoud 1113 m3

Woonoppervlakte  240 m2

Uitvoering  2020

De met antraciet zink beklede dakrand, de vloerranden en de zijgevels 

zijn met elkaar verbonden en vormen de omhulling van het huis.

Woning in
Rotterdam
MODERN

PROJECTNUMMER: 1448  |  FOTOGRAFIE:  PETER BAAS



“ Het krachtige lijnenspel maakt 
deze moderne villa vanaf elk 
gezichtspunt spannend.”
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Het spel met verschillende materialen 

en glasvlakken maken van deze eenvoudig 

gevormde kubistische woning een 

bijzonder fraaie verschijning. 

Woning in
Ter Aar
MODERN

Inhoud 712 m3

Woonoppervlakte  204 m2

Uitvoering  2018

PROJECTNUMMER: 1446



Inhoud 1000 m3

Woonoppervlakte  294 m2

Uitvoering  2020

Het vormenspel is heel modern, maar de zwart met witte kleurencombinatie 

en de forse dakranden geven een chic, klassiek tintje. 

Woning in
Nieuwkoop
MODERN

PROJECTNUMMER: 1558 81



Inhoud 851 m3

Woonoppervlakte  261 m2

Uitvoering  2019

De brug komt uit op een voorterrein dat wordt omarmd door 

het woongedeelte, de dubbele carport en het werkgedeelte.

Woning in
Rotterdam
MODERN

PROJECTNUMMER: 1485



“ Het werkgedeelte is  
fysiek losgekoppeld van  
het woongedeelte."
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In de basis ontwerpen wij modern vormgegeven woningen. Afhankelijk van 

uw wensen en de sfeer van de omgeving zijn verschillende stijlen mogelijk. 

Terugkerende thema’s zijn veel glas, de nadruk op het buitenleven en 

natuur gebonden ontwerpen.

Omdat recreatiewoningen over het algemeen in een vrijere omgeving 

worden ontwikkeld, liggen er mogelijkheden op het gebied van 

ruimtelijkheid. Het uitgangspunt wat in alle gevallen overeind blijft 

staan is dat ‘het hier leuker is dan thuis!’

Recreatie
BOUWSTIJL
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Inhoud 300 m3

Woonoppervlakte  60 m2

Uitvoering  2016

Binnen de gestelde grenzen aan de omvang 

is een recreatiewoning gemaakt die op een 

creatieve manier optimaal invulling geeft aan 

de woonwensen.

Woning in
Noordwijk
RECREATIE

PROJECTNUMMER: 1201



Woning in
Eefde
RECREATIE

Inhoud 300 m3

Woonoppervlakte  55 m2

Uitvoering  2015

PROJECTNUMMER: 1206 87



Inhoud 364 m3

Woonoppervlakte  75 m2

Uitvoering  2017

Het panoramische zicht in combinatie met de ruimtelijkheid van de vide 

geven bij binnenkomst een gevoel van vrijheid, ondanks dat de woning 

hele bescheiden afmetingen heeft.

Woning in
Renesse
RECREATIE

PROJECTNUMMER: 1026



89







Dorpsstraat 48
2969 AD  Oud-Alblas

T 0184 69 2171
E info@bongersarchitecten.nl

BONGERSARCHITECTEN.NL


