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Prachtig resultaat van het Design & Build-traject van Hal2

 n WOONDROOM

TEKST: SANDER LEMMENS  FOTOGRAFIE: STIJN POELSTRA 

Woonperfectie 
op maat

‘EEN VRIJSTAANDE WONING MET EEN 

HISTORISCH KARAKTER EN BINNEN 

DE RING VAN HUN GELIEFDE STAD 

GELEGEN. EEN HUIS DAT MET RESPECT 

VOOR HET VERLEDEN GERENOVEERD 

EN UITGEBREID KON WORDEN OM 

RUIMTE TE BIEDEN AAN EENIEDER VAN 

HET ZESKOPPIGE GEZIN.’ ZO LUIDDE 

IN HET KORT DE WENSENLIJST VAN 

DE OPDRACHTGEVERS. DEZE WONING 

WERD GEVONDEN EN MET HULP VAN 

HAL2 GETRANSFORMEERD TOT HET 

VOOR DE OPDRACHTGEVERS PERFECTE 

HUIS.  “WIJ VERZORGDEN NIET ALLEEN 

HET INTERIEURONTWERP OP MAAT, 

MAAR ONTZORGDEN DE BEWONERS 

OOK TIJDENS HET INTENSIEVE 

PROCES”, ALDUS BART WAASDORP, 

INTERIEURONTWERPER EN EIGENAAR 

VAN HAL2. “DIT NOEMEN WE OOK WEL 

HET DESIGN & BUILD-TRAJECT.”
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De Eindhovense specialist in op maat gemaakte interieurconcepten stelde 

in een vroeg stadium een bouwteam samen, bestaande uit Hal2 zelf, de 

bewoners, ommar & rühl architecten en Bouwbedrijf Rooijakkers. “Tij-

dens onze gesprekken ontstond al snel een klik en kwamen we tot de 

mooiste ideeën. Voor ons als opdrachtgevers was het fijn dat ze echt naar 

onze wensen luisterden. Dat we voelden dat we inspraak hadden op het 

eindresultaat, zodat het ook echt óns huis ging worden. Maar tevens was 

het prettig dat ze ons bij de hand namen en op basis van hun kennis en 

ervaring advies uitbrachten en knopen doorhakten. We zijn ervan over-

tuigd dat deze wijze van samenwerken – waarbij de regierol bij Hal2 lag 

– tot een nóg mooier en beter eindresultaat heeft geleid”, aldus de be-

woners. “Tal van keren zijn we bij Hal2 geweest voor brainstormsessies 

over kleuren en materialen en stap voor stap kwamen we samen tot een 

totaalbeeld dat bij ons past. In dat traject van keuzes maken, hielp het 

enorm dat ze 3D-visualisaties presenteerden. Het totaalplaatje kwam toen 

echt tot leven.”
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UNIEKE WONING 
Bij binnenkomst in de gerenoveerde en verduurzaamde woning valt direct het open en lichte karakter van de begane grond in positieve zin op. Door 

het toepassen van stalen deuren en scheidingswanden is er sprake van visuele connectie tussen de verschillende leefruimtes, maar voel je ook de door 

de bewoners gewenste geborgenheid. De ruime leefkeuken is op een podium geplaatst, wat voor een fijne spanning in de woning zorgt. “Duurzame 

materialen, gedurfde kleurkeuzes – op de begane grond zie je bijvoorbeeld geen witte muren – en voor de bewoners op maat ontworpen meubels maken 

deze woning tot een uniek totaalplaatje. Ook de grote lichtinval in de woning en het op maat gemaakte lichtplan spelen hierin een grote rol”, aldus Bart 

Waasdorp. 
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT: 

FAVORIETE PLEK 
De sierlijke en riante aanbouw vergroot het leefgenot, legt een heerlijke ver-

binding met het buitenleven en biedt plek aan een ruime living én het privé-

domein – bestaande uit een slaap-, bad- en kleedkamer – van de opdracht-

gevers. Het patiotuintje waarop je vanuit beide ruimtes in de aanbouw zicht 

hebt, vormt een leuk detail in het nieuwe gedeelte van de woning. “Nu we er 

wonen, is het leuk om te zien dat ieder gezinslid zo zijn of haar favoriete plekje 

heeft om even in alle rust huiswerk te maken, te lezen of te werken. ’s Avonds 

komen we meestal samen in de tv-kamer van de kinderen of zitten we met z’n 

tweetjes lekker in de aanbouw en genieten we onder meer van het uitzicht op 

de tuin. We zijn zo ontzettend trots op het eindresultaat. Het voelt soms nog 

onwerkelijk dat dit óns huis is.”

Hal2 
Hallenweg 2 
5615 PP Eindhoven 
Tel: 040-2910028 
info@hal2.nl 
www.hal2.nl 

ommar & rühl architecten 
Eindhoven
Ruysdaelhof 7b
5642 JM Eindhoven
Tel: 06-39590505
info@ommar-ruhl.nl
www.ommar-ruhl.nl

Compass Pools Nederland 
Het Sterrenbeeld 25 
5215 MK ’s-Hertogenbosch 
Tel: 073-2045291 
info@compasspools.nl 
www.compasspools.nl

ASWA Keukens 
Zuiddijk 18 
5705 CS Helmond 
Tel: 088-5482800 
info@aswakeukens.nl 
www.aswakeukens.nl 

Gaggenau
www.gaggenau.nl

Bouwbedrijf Rooijakkers B.V. 
Kastanjehoutstraat 2A 
5706 LX Helmond 
Tel: 0492-523246 
info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl 
www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl

Preferro Metaaltechniek 
De Beeke 1
5469 DV Erp 
Tel: 0413-213606 
info@preferro.nl 
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