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interieur van de woning en de Bed & Breakfast

Adres:   Vlietberg 6A Ooij [NL]
Opdrachtgevers:  Fam. de Bruin-Rosendaal en B&B Mooij

Ontwerp: Équipe architectuur en urbanisme
  Pedro de Medinalaan 7J 
  1086 XK Amsterdam
  www.equipeamsterdam.nl
  team:  Huib van Zeijl, Daniëlle Segers, 
    Adam Murray, Ytse Jousma

Ontwerp en onderzoek: 2010 - 2015 
    (inclusief overdracht opdrachtgevers)
Uitvoering:    2015 - 2016
Brutovloeropp.:   380 m2 
Bouwkosten:   500.000 euro all in

Constructeur:  JVZ Raadgevend Ingenieursburo
Energie adviseur: Earth Energie Advies B.V.
Tuinontwerp:  Veenenbos en Bosch
Aannemer:  SMB Sandra Mans Bouw
Styling photoshoot: met dank aan Vitra, My Modern
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MOoij op de Vlietberg
“champagne taste on a beer budget”
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Samen bouwen in de Ooij
door Theo de Bruin en Inge Rosendaal
eigenaren woonhuis op de Vlietberg en B&B Mooij

“ Een eigen huis bouwen op een meer dan bijzondere 
locatie is een avontuur waarvan je in de verste 
verte geen weet hebt waar je uit gaat komen. Vaste 
gegevens waren de plek, het uitzicht, ons budget en 
een wensenlijst aangaande het huis en ‘wat het zou 
moeten doen’. Bij aankoop van het perceel hadden we 
ons willens en wetens verbonden aan het ontwerp van 
Équipe Amsterdam. Een prachtig beeld! 

Daarmee is een uiterst plezierige, constructieve en 
inspirerende samenwerking begonnen. Zowel voor de 
grote lijnen als de details van het ontwerp. 

We wilden een stoer, ‘basic’, industrieel en 
duurzaam huis met maximale relatie met de 
omgeving. Tegelijkertijd een huis dat met een zekere 
bescheidenheid in datzelfde landschap zou liggen. 
Bovendien wilden we een Bed & Breakfast beginnen 
waarbij er vanuit alle kamers direct naar buiten kon 
worden gegaan. Aan deze wensen is bijzonder goed 
invulling gegeven.
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Talloze keuzes moesten worden gemaakt over de 
grote vorm tot de kleinste details. En naarmate de 
samenwerking vorderde, groeide het vertrouwen dat 
onze architecten met goede oplossingen zouden 
komen. Oplossingen die bij ons in de smaak zouden 
vallen en binnen ons budget zouden passen. Huib en 
Daniëlle zijn experts met een fi jn gevoel voor overleg, 
niet alleen met ons maar ook met de aannemer, 
installateur en overige vaklieden. Ze vonden niet altijd 
meteen gehoor, want hun denken liep ver voor op dat 
van lieden op de werkvloer. Het werd evenwel nooit 
een blokkade. Altijd was er de bereidheid om na te 
denken, de gedachte achter de vraag te begrijpen en 
naar een zo goed mogelijk resultaat te streven. 

Verbazingwekkend was de kennis over het ontwerp. 
Ieder detail is gewogen, getekend, bemonsterd en 
uitgedacht. Voor ons een bijzonder waardevolle 
en geruststellende aandacht in de hectiek van het 
bouwen van een eigen huis en het inrichten van een 
gastenverblijf. 

Nu we er wonen en onze gasten stijlvol modern kunnen 
ontvangen, zijn we erg tevreden met ONS huis. Want 
het is dankzij Équipe’s inzet geworden wat we voor 
ogen hadden. Een heerlijk stoer, modern huis dat 
tegen en stootje kan, een directe verbinding met buiten 
heeft, onnadrukkelijk wandelaars laat opkijken en in z’n 
details heel goed verzorgd is. ”
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MOoij op de Vlietberg - Équipe Amsterdamfoto Tim Van de Velde februari 2017 aanblik vanuit de uiterwaarden



MOoij op de Vlietberg - Équipe Amsterdamfoto Tim Van de Velde februari 2017 woonkamer op het zuiden



MOoij op de Vlietberg - Équipe Amsterdamfoto Tim Van de Velde februari 2017  straatzijde met hoofdentree en B&B-kamers



MOoij op de Vlietberg - Équipe Amsterdamfoto Tim Van de Velde februari 2017 interieur woonkamer met leemkachel



MOoij op de Vlietberg - Équipe Amsterdamfoto Tim Van de Velde februari 2017 room with a view


