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Na 3,5 jaar Evert Bouwadvies zijn nu inmiddels ruim 
30 projecten, middelgroot maar òòk klein, in de 
projectenlijst opgenomen. Naast het dankbare werk 
voor een aantal zorg en gezondheidsorganisaties 
worden in toenemende mate ook voor particuliere 
opdrachtgevers opdrachten uitgevoerd. 
De diversiteit aan adviesopdrachten is groot: 
projectleiding, programma’s van eisen, 
budgetramingen en haalbaarheidsonderzoeken 
(ruimtelijk, financieel en bestemmingsplan technisch), 
maar ook warmteverlies-berekeningen. Met veel 
plezier kijk ik dan ook terug op de afgelopen, 
omgevlogen, jaren! Het werd daarom weer tijd voor 
een update middels deze 2e nieuwsbrief. 
 

Herbestemming 
In opdracht van Gemiva-SVG Groep is dit jaar een 
begin gemaakt met de voorbereiding van de verbouw 
van een voormalige supermarkt tot Activiteiten 
Centrum. Behalve het activiteitencentrum wordt ook 
huisvesting geboden aan een andere zorg-
gerelateerde partij. In totaal gaat het om ± 1.100 m2 
bruto vloeroppervlak, strategisch gelegen in het 
centrum van Waddinxveen.  

 
Huidige situatie interieur supermarkt 
 

 
Eerste opzet van een nieuwe plattegrond 

Budgetraming 
Voor Stichting De Bascule werd een budgetraming 
opgesteld voor de upgrading van een psychiatrische 
High Intensive Care behandelunit op het AMC terrein 
in Amsterdam. Zowel een hoger afwerkingsniveau als 
diverse herindelingen werden geraamd. Het bruto 
vloeroppervlak bedraagt ± 450 m2. De haalbaarheid 
wordt de komende tijd onderzocht. 

 
High Intensive Care unit 
 

Nieuwbouw 
In het centrum van Schoonhoven is, in opdracht van 
Gemiva-SVG Groep, een nieuwbouwplan ontwikkeld 
voor 32 woonzorgeenheden, 5 appartementen en een 
dagbestedingsruimte. Het bruto vloeroppervlak 
bedraagt ± 4.000 m2. 
Kokon architectuur en stedenbouw is verantwoordelijk 
voor zowel het stedenbouwkundige als het 
architectonische ontwerp en heeft ook de 23 
eengezinswoningen (vrije sector) ontworpen, die in 
het plan zijn opgenomen. De bijdrage van Evert 
Bouwadvies bestond ondermeer uit de opstelling van 
het Programma van Eisen, zowel bouwkundig als 
installatietechnisch. De plaatselijke politiek is zich nu 
aan het buigen over dit plan voor het voormalige ACS-
terrein. Hopelijk kan het binnenkort worden vervolgd. 
 

 
Impressie Schoonhoven (Bron: Kokon architectuur en 
stedenbouw) 
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Energie advies 
Voor een particuliere opdrachtgever in het 
Westland werden voor de gevels, gevelopeningen, 
daken en de begane grondvloer warmteverlies-
berekeningen gemaakt. Uiteraard hoort daarbij ook 
advies over diverse energiebesparende maatregelen 
inclusief de bijbehorende terugverdientijden.  
De woning is in 1991 volgens ontwerp en onder 
directie van Evert gebouwd.  
 

 
Woonhuis Westland, ontwerp en directievoering Evert  
 

Inloopcentrum 
In Moordrecht is voor Gemiva-SVG Groep, in 
samenwerking met Peelen Interieur bv, een deel (± 
300 m2) van het wooncentrum voor ouderen 
verbouwd tot een prachtig inloopcentrum.  
Voor cliënten van Gemiva, buurbewoners en anderen 
een mooie ontmoetingsplek. Maximaal 50 personen 
kunnen gezamenlijk tv kijken, een kaartje leggen, een 
boek lezen of wat bijpraten bij een hapje en een 
drankje. Er is eveneens een terras en een huiskamer 
met rustruimte en kan er worden gebiljart. 

 
Trefpunt Moordrecht, plattegrond 
 

 
Trefpunt Moordrecht, ontmoetingsruimte 

 

Particuliere opdrachtgevers 
Inmiddels weten ook particuliere opdrachtgevers 
via www.evertbouwadvies.nl meer en meer Evert 
Bouwadvies te vinden.  
De verdiepingen van een villa in Delft zijn heringericht 
en daarbij is ook een nieuwe trap gemaakt. Daardoor 
ontstonden ondermeer twee prachtige kinderkamers 
en luxe badkamers. 
 

Voor andere woning, eveneens in Delft, zijn de 
uitbreidingsmogelijkheden onderzocht. Daarvoor 
werden bestemmingsplanvoorschriften nagegaan en 
kostenramingen gemaakt. Besluitvorming volgt. 
 

In Amsterdam-Centrum zal een Rijksmonument 
intern compleet worden verbouwd en het exterieur 
worden gerenoveerd. Het betreft 19-eeuwse woning 
van ± 150 m2 in 4 bouwlagen. 

    
2e verdieping villa Delft  Rijksmonument in 

Amsterdam 

Nieuwbouw appartementen 
Voor Gemiva-SVG Groep heeft Evert Bouwadvies  
het Programma van Eisen opgesteld voor de 
nieuwbouw van 24 appartementen in Boskoop. Met 
bijbehorende ruimten als gemeenschappelijke 
huiskamers, een centrale keuken, kantoren en andere 
ondersteunende functies. Een locatie bedoeld voor 
zowel groeps- als individueel wonen met uitzicht op 
de polder! Een ecologische bouwmethode als 
strobouw lag daarbij een voor de hand. De eerste 
ontwerpen zijn gemaakt. 

 
Situatie Boskoop (Bron: ORIO-architecten) 
 

 
Impressie Boskoop (Bron: ORIO-architecten) 
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Peelen Interieur BV
Steenweg 36
5301 HL Zaltbommel
M 06 51 62 69 98

1. LCD scherm posities volgens tekening alleen aansluitingen voor opnemen, 
    LCD scherm wordt ingevuld door een bestaande verrijdbare TV kast
2. Het algemene inloopcentrum aansluitingen voor LCD scherm volgens positie, wordt door opdrachtgever 
    bekeken of dit LCD of beamer gaat worden. Alleen aansluitingen voorzien. 
3. Toiletten + Miva toilet, plafondhoog voorzien van wandtegels afmeting 150x150 mm 
    Type Maxus, leverancier Kerastone
    Achterwand toilet + vlak ter plaatse van wastafel voorzien van accentkleur (kleur n.t.b.)
4. Daar waar nieuwe vloerafwerkingen moeten worden aangeboden uitgaan in begroting van :
    Moduleo transform serie, houtlook PVC (kleur n.t.b.)

keukenmeubel Bruynzeel :
- 2-pits inductie 
- afzuigkap
- vaatwasser
- combi-magnetron
- koelkast (onder werkblad)
- spoelbak met kraan
- onderkasten en bovenkasten (plafondhoog)
- achterwand + zijwanden 550 mm hoog
  onderdeel van Bruynzeel keuken

keukenmeubel Bruynzeel :
- vaatwasser
- koelkast (onder werkblad)
- spoelbak met kraan
- onderkasten en bovenkasten (plafondhoog)
- aansluitingen voor koffie apparaat met
  vaste wateraansluiting
- achterwand + zijwanden 550 mm hoog
  onderdeel van Bruynzeel keuken

2 stuks plafondhoge kasten
optie 1 : Metriek rails tegen wand met
schapdragers en schuifdeursysteem
optie 2 : Bruynzeel hoge kasten (deurtjes)
met bovenplint

schoonmaak kast :
- uitstortgootsteen
- achterwand t.p.v. uitstortgootsteen
  volledig wandtegels 150x150 mm
  (Maxus kleur wit,  Kerastone)

ontmoetingsruimte 1

inloopcentrum

kantoor

ontmoetings
ruimte 2


