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Het Gebouw is een bouwkundig advies– en ontwerpbureau. Wij ontwikkelen creatieve oplossingen voor mensen
met specifieke woonwensen of woonproblemen.
Voor zowel woningen als bedrijfspanden worden verrassende architectonische ontwerpen en doelmatige bouwkundige aanpassingen ontwikkeld.
Het resultaat is meer ruimte, meer woongenot en vaak
een waardevermeerdering van het pand.
Hierbij is steeds het uitgangspunt dat het plan gerealiseerd kan worden binnen het gestelde budget.
Het Gebouw adviseert en ontwerpt milieubewust, houdt
rekening met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
isolatie en energie en past waar mogelijk ecologisch verantwoorde bouwmaterialen en methodes toe.

ML is een onafhankelijk ontwerpbureau voor interieurarchitectuur ofwel binnenhuisarchitectuur. Wij adviseren,
ontwerpen en begeleiden interieurs voor particulieren en
bedrijven, zonder commerciële binding aan andere
partijen.

maximaal woongenot
voor een redelijke prijs

Of het nu gaat om een klein consult voor uw woon– of
slaapkamer, of grotere indelingen voor uw woning, bedrijf
of praktijk, wij nodigen u graag uit uw plannen met ons te
delen. Daarnaast kunnen wij uw planning en budget strak
in de gaten houden en ons netwerk voor u laten werken.
Wij vinden dat het beste resultaat wordt verkregen door
goede communicatie, aandacht voor detail en vooral onze
actieve benadering. Het eindresultaat wordt daarom een
interieur dat beantwoordt aan uw interieurwensen. Met
passie afgestemd op uw manier van leven en werken.

ML Interieurarchitectuur
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Enschede

- Eerste vrijblijvende kennismaking op locatie
- Inventarisatie van alle wensen en het beschikbaar
budget, fotograferen en inmeten
- Tekenen van voorlopige schetsontwerpen (3D)
- Vergunningcheck uitvoeren en toetsen aan
bestemmingsplan
- Na bespreking met de opdrachtgever het verder
verfijnen naar één definitief ontwerp
- Overleg met externe adviseurs
- Uitwerken van definitief ontwerp, maken van
technische omschrijvingen, bepaling van details,
materialen en kleuren voor exterieur en interieur
- Aannemers selecteren en uitnodigen
voor prijsopgave, offertes vergelijken,
onderhandeling en opdrachtverstrekking
- Bouwbegeleiding: planning, aansturing,
controle, prijsbewaking, overleg
- Eindoplevering, rapportage en evaluatie

2 onder 1 kap woning uit eind jaren ’70. De gehele
begane grond werd gemoderniseerd waarbij een
flinke uitbouw aan de achterzijde werd ontworpen.
Om het verlies aan tuinoppervlak te compenseren
werd de oude garage gesloopt, een nieuwe berging
werd naar voren geplaatst. De situering van zitkamer
en keuken werd omgedraaid voor praktischer gebruik,
verbeterde lichtinval en meer privacy.
De grote lichtstraat en glazen gevels gecombineerd
met een flinke luifel over de gehele breedte aan de
achterzijde van de woning zorgen voor een zeer
bijzondere sfeer.
In het ontwerp werden tevens de hal en het toilet
gemoderniseerd.
Verrassend materiaal- en kleurgebruik en nieuwe,
deels op maat gemaakte meubels completeren het
beeld. Voor extra comfort werd op de gehele
benedenverdieping vloerverwarming aangelegd.

2 onder 1 kap woning uit 2006. De eigenaren konden
over een royaal budget beschikken maar wilden graag
in deze woning in de wijk blijven wonen. Van boven
tot beneden werd de woning grondig opgewaardeerd
en uitgebouwd: de garage werd vergroot, volledig
onderkelderd en voorzien van een pannendak; de keuken werd verbreed; de woonkamer verlengd waarbij
een groot daklicht veel licht geeft in de woonkamer.
Er werd een grote dakkapel aan de achterzijde geplaatst. De hele woning werd voorzien van vloerverwarming en er werden zonnepanelen en een warmtepomp toegepast. Verder completeren airconditioning
en een uitgebreid domotica systeem de luxe voorzieningen. Voor alle ruimtes werden nieuwe meubels
aangeschaft en werden op maat gemaakte kasten en
een keuken ontworpen. Alle materialen, kleuren,
meubels en stofferingen werden tijdens uitgebreide
sessies met de cliënten uitgezocht en samengesteld.

De bewoners wilden efficiënter gebruik van het
woonoppervlak van de vrijstaande woning. Hiertoe
werd een nieuwe tuinkamer ontworpen met hoog
plafond en een pannendak. Het dak loopt door tot
boven een nieuwe buitenruimte met kunststof
lamellenvloer. De tuinkamer met eethoek werd
rondom voorzien van glazen gevels. De keuken werd
verplaatst en voorzien van een glazen gevel. Keukenmeubilair werd voor het grootste deel hergebruikt
met diverse aanpassingen en enigszins afgescheiden
van het woon- en eetgedeelte door middel van een
hoge wand. Een afsluitbare lounge-werkruimte kwam
op de plek van de oude keuken. De bestaande
vloertegels waren nog leverbaar zodat slechts enkele
nieuwe tegels aangeschaft hoefden te worden. Door
bestaande meubels en nieuw ontworpen en gebouwde meubels en kasten te combineren bleef de investering binnen het budget.

