
Op slag  
verliefd!
Op een mooie zomeravond kwamen Damara (43) en 

Raymond (45) langs deze plek. Ze gingen even in het 

gras zitten en daarna was het ‘bam!’ op slag verliefd op 

de locatie. Ze lieten er een met riet gedekt droomhuis 

bouwen dat ze geheel naar eigen smaak inrichtten.

Tekst Wilma Tjalsma-Smits - Fotografie Sarah Van Hove
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EVE ARCHITECTEN



De kavel ligt perfect: in het centrum van het Brabantse Oosterhout 

en aan het water. “We hadden het nooit over ‘zelf bouwen’ gehad, 

maar deze plek had alles. Nadat we de kavel vrij impulsief kochten, 

zijn we gaan kijken welk type huis we mooi vonden. In die zoek-

tocht vonden we EVE Architecten uit Nijverdal. Architect Edwin van 

Elk en zijn team gaven ons de juiste tools om te onderzoeken wat 

wij wilden, met daaraan gekoppeld de professionaliteit om dit pro-

ces te begeleiden. Het eerste ontwerp op basis van onze wensen 

was meteen raak.”

ONDER ARCHITECTUUR
Een rieten kap stond op hun verlanglijstje evenals zwarte alumini-

um kozijnen, een keuken als middelpunt van het huis, plus functio-

nele en gezellige ruimtes. “Edwin heeft hier zijn EVE-handtekening 

onder gezet, die zich kenmerkt door haar verfijnde detaillering, het 

rietgedekte dak, de klassieke verhoudingen in de kozijnen met een 

fantastisch resultaat. Royale, functionele ruimtes inclusief gezellig-

heid én prachtige lichtinvallen.” De buitenkant is een mix geworden 

van duurzaam, stijlvol en een tikkeltje robuust. “Vanuit de keuken 

kijken we uit over het water, dat geeft een ruimtelijk en natuurlijk 

gevoel. De kavel en het huis zijn zo gepositioneerd dat alles opti-

maal wordt benut. Het zwembad ligt de hele dag en avond in de 

zon en we hebben een overkapping waar het ochtendzonnetje 

heerlijk in schijnt; de ideale plek voor een kopje koffie. De tuinar-

chitect heeft zijn ontwerp volledig in dienst van het huis gemaakt; 

het is een prachtig geheel geworden.”

STIJLVOL & WARM
Het interieur is volgens Damara groeiende. “Wij willen een per-

soonlijk interieur door zelf te stylen. EVE Architecten creëerde 

voor ons een prachtige basis: ze namen het bouwkundige ontwerp

en het maatwerk interieur voor hun rekening in een stijl die he-

lemaal bij ons past. Na verloop van tijd kunnen wij het interieur 

aanvullen met fraaie objecten, zodat het ons thuis wordt. Er zijn 

daarom nog wat lege muren, maar het wordt steeds mooier en we 

genieten extra van elke nieuwe aankoop.” Behalve de ontwerpfase, 

nam EVE Architecten ook de bouwbegeleiding op zich. Zo werden 

alle werkzaamheden, zowel binnen als buiten, perfect op elkaar 

afgestemd en correct uitgevoerd. “Interieurbouwer Evert van Lou-

werse de Jong heeft de keuken ontworpen aan de hand van het 

basisontwerp van EVE Architecten. Die keuken is het fantastische 

middelpunt van onze woning. Stijlvol, warm en functioneel. We zit-

ten hier samen met onze 12-jarige dochter Maggie Lynn heel vaak.” 

KLEINE BIOS
De bovenverdieping is in tweeën gesplitst, een ruimte voor hun 

dochter en een voor Damara en Raymond, met eigen slaap- en 

badkamers. “En in de kelder zit een extra tv-kamer, die we vanwege 

de sfeer ook wel onze eigen kleine bios noemen. Daar zit ook een 

sportruimte waar we wekelijks meermalen gebruik van maken.” Ze 

zijn superblij met het resultaat; het feit dat het huis, het interieur en 

de tuin een geheel vormen. “Overal komen dezelfde materialen en 

sfeer terug. Het klopt gewoon!”

“DE KAVEL LIGT AAN HET 
WATER WAAR WE VANUIT 
DE KEUKEN MOOI OP 
UITKIJKEN”
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“EDWIN ZORGDE VOOR 
EEN PRACHTIGE BASIS, 
DIE WE ZELF KUNNEN 
AANVULLEN MET 
MOOIE OBJECTEN”
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“HET POOLHOUSE 
BIJ HET ZWEMBAD 
IS VOLLEDIG IN LIJN 
MET HET WOONHUIS 
ONTWORPEN EN 
INGERICHT”
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“HET EERSTE 
ONTWERP VAN 
ONS HUIS WAS 
METEEN RAAK!”
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