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Mama-architecten werkt graag met particuliere opdrachtgevers.We hebben veel ervaring opgedaan met projecten waar particulieren kun-
nen bouwen onder andere in Amsterdam (Steigereiland), in Den Haag (Vroondaal) en in Leiden (Nieuw Leyden). Mama-architecten gaat 
graag het gesprek aan met de opdrachtgever en gaat ver in op alle persoonlijke ideeën en woonwensen totdat er een heel persoonlijke wo-
ning ontstaat.Tot nu toe levert het een bonte collectie van kleine tot grote, van bescheiden tot extraverte en van betaalbare tot luxe woningen 
op maar vooral ook van enthousiaste opdrachtgevers. Wij en zij vertellen graag over wat er allemaal aan de orde komt in het bouwproces.



plaats Den Haag
aannemer Waaijer
oppervlakte 300m2

oplevering 2004

Project:  
Boomaweg 
Rene en 
Yvette

 
Voor Rene en Yvette hebben we een huis
gemaakt waar alle ruimtes met elkaar
verbonden zijn. Door de vele
hoogteverschillen en de lage muurtjes
zijn de ruimtes zowel open als gesloten
Daardoor hebben de ruimtes steeds een 
eigen karakter. De open en lage kant van 
de villa verwelkomen de bezoeker. 
Eerst het terras en dan pas de voordeur 
staat symbool voor de gastvijheid van 
de familie. Iedereen wordt als het ware 
omarmd. De twee trappen in het huis 
geven een enorme variatie in gebruik en 
beweging binnen het huis. 
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 zuid-oostgevel patio 
 studie schets



 achtergevel 
 achtergevel

 interieur  voorzijde woning



plaats Den Haag
aannemer Waaijer
oppervlakte 350m2

oplevering 2007

Project:  
Vroondaal 
van Eem-
bergen

Het huis voor de familie van Eembergen
is een wit gepleisterd stenen huis. Het
huis ligt op een langgerekte kavel. 
Het is een ondiep maar breed huis.
Door deze vorm is er veel relatie tussen
de leefruimte en de tuin. Door het niet
boven elkaar plaatsen van de trappen is
er een spannende route langs de
kamers ontstaan. De inspringingen in de
gevel zorgen voor beschutte plekjes in
de tuin en op de balkons. De sculpturale
vorm, de keuze van de kleuren en de
materialen zorgen ervoor dat er een
opvallend, maar toch bescheiden huis
ontstaat. 
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plaats Den Haag
aannemer Waaijer
oppervlakte 450m2

oplevering 2009

Project: 
Vroondaal 
Familie 
Verkaart

Het huis voor de familie Verkaart is
bijzonder geworden. De referentie voor
het huis was een bunker in de duinen.
Het huis is erg gesloten naar de straat toe
maar opent zich volledig naar de tuin. 
Om het zicht op de woning in de omgev-
ing wat te temperen is het dak schuin 
gemaakt. Het dwingt je blik maar 
beneden. Aan de voorkant is een hoog 
raam, zodat er van alle kanten licht in 
het huis valt. De woonkamer met keuken 
ligt op het verhoogde maaiveld, de rest 
van de woning bevind zich in het 
souterrain. Om daar licht en lucht te 
brengen heeft het dak een groot 
schuifraam. De ruimte onder dit raam 
heet het pleintje, daaromheen zijn de 
kamers.
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 dwarsdoorsnede voor  dwarsdoorsnede  achter

plaats Den Haag
aannemer Waaijer/eigen beheer
oppervlakte 220m2

oplevering 2009

Project:  
Vroondaal 
Monica en 
Nils

Voor Monica, Nils en hun twee
kinderen hebben we een houten huis 
gebouwd. Het stedebouwkundige plan 
vroeg om een stenen voorgevel met een
schuin dak. Als referentie hebben we een
westlands huis genomen uit de jaren 20.
Het huis heeft aan de voorkant een 
traditionele verdiepingshoogte en 3 
woonlagen. Naar achter toe ontwikkelt 
het huis zich tot een modern huis met 
eerst twee woonlagen en later zelfs één 
woonlaag. Het trappenhuis maakt deel 
uit van de leefruimte en is een verras-
sende route door het huis waar je steeds 
weer andere uitzichten en lichtinvallen 
beleeft. Om de kosten laag te houden is 
voor een houtskeletbouw gekozen, ge-
maakt in Canada. De afbouw is door de 
opdrachtgever in eigen beheer gedaan. 
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 interieur 

 voorgevel werkplekje  
 montage



plaats Amsterdam
aannemer Timber Plus
oppervlakte 510m2

oplevering 2007

Project:  
Steigerei-
land 
Hotel Lieve 
Nachten
Voor Fred en Kitty hebben we een huis 
gemaakt wat aan heel veel vragen moest 
voldoen. Behalve het gebruik van 
natuurlijke materialen als hout en leem, 
is het programma ook niet alledaags. 
Naast de woonruimte van Fred, Kitty en 
hun dochter, een kamer voor oma, een 
atelier, vier gastenkamers met 
badkamer, een gemeenschappelijke 
keuken, een bibliotheek, een sauna en 
een dakterras. Alle kamers hebben een 
eigen sfeer, en zijn verschillend qua 
indeling, lichtinval en uitzicht. Alles lijkt 
anders maar toch voel je er een sterke 
eenheid. De sfeer en de 
geborgenheid zijn als van een oud huis.
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 detail goot

plaats Amsterdam

aannemer Jadi

oppervlakte 220m2

oplevering 2008

Project:
Steigerei-
land 
Søren
Voor Søren hebben we een houten huis
gemaakt. Søren handelt in tweedehands
instrumenten die hij over de hele wereld 
inkoopt. Op de begane grond is zijn 
“winkel“ gevestigd. Veel van zijn omzet 
gaat via het internet. Klanten zullen hier 
niet komen en voor de veiligheid is de 
voorzijde van het huis nogal gesloten.
Deze geslotenheid geeft het huis voor 
een groot deel zijn karakter. Aan de
achterzijde zijn grotere ramen toegepast.
Hier is de ruimte die gebruikt kan
worden als kantoor of voor het opnemen
van jam-sessies.
Op de eerste verdieping is de eigenlijke 
woonruimte. Het dak heeft aan de ene 
zijde en groot raam en aan de andere 
zijde is de gevel geheel gesloten naar de 
buren.
 
 
 
mama-architecten



 zijgevel
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plaats Leiden
aannemer Dijkstra
oppervlakte 190m2

oplevering 2008

Project: 
Nieuw 
Leyden 
Jan

Het huis van Jan is erg persoonlijk ge-
worden. Jan houdt erg van speelfilms,
die hij ook verzamelt, evenals van
muziek en boeken. Die verzamelingen
zijn belangrijk maar mogen niet de hele
woning beheersen. Verder vindt de
bewoner het fijn om af en toe lekker te
genieten van een dagje helemaal niets.
Op de slaapverdieping zijn allemaal
comfortabele voorzieningen, zoals een
vrijstaand bad, een stortdouche en een
sauna. Na het nemen van de stortdouche
kan je zo doorlopen naar de
binnenplaats. Veel van de woning is
geïnspireerd op filmfragmenten. Het is
daardoor een huis met een spannende
route en met altijd van alle kanten 
invallend daglicht geworden. 
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plaats Leiden
aannemer Dijkstra
oppervlakte  170 m2 
oplevering   2008 

Project: 
Nieuw 
Leyden 
Els en Marco 

Het huis van Els en Marco is een af-
spiegeling van voor hun vak specifieke 
kwaliteiten. Els is kunstenares en Marco is 
meubelmaker. Gevoel voor kleur en vorm 
en de voorliefde voor hout zijn overal terug 
te vinden. Alle ruimten zijn zorgvuldig en 
precies bedacht en soms tijdens ontwerp-
proces proefgebouwd om de ruimtelijk-
heid te beleven en geen kansen te missen. 
Beneden de grote hal die Els de 
mogelijkheid geeft om haar werk neer 
te zetten, daarachter het slaap vertrek. 
Boven is de woonkamer onder de houten 
spanten met zicht op de terrassen voor en 
achter. Door te wonen op de verdieping is 
het mogelijk om ver weg te kijken en je te 
onttrekken aan de smalle straatjes. Om de 
eerste zonnewarmte te beleven is er een 
mooi uitzichtpuntje in de kap gemaakt. 
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 gevel achterzijde 
 wonen  koken

 overzicht tweede verdieping 
met door kijk naar dak opbouw

 dakopbouw binnenkomen 
 gevel straatzijde



plaats Leiden
aannemer Dijkstra
oppervlakte  215 m2

oplevering   2008

Project: 
Nieuw 
Leyden 
Marieke en Henry

Het huis voor Marieke en Henry en hun 
twee kinderen is voortdurend in beweging. 
Voor het uitgangspunt van de woning is er 
gekozen om zoveel mogelijk kubieke meters 
te bouwen en de afwerking over een langere 
periode uit te smeren. Het kunstenaarschap 
van Henry en de voorliefde van Marieke om 
groots te koken en de open manier waarmee 
ze met de kinderen omgaan zorgt voor een 
continue dynamiek in huis. De grote keuken, 
de tribunetrap en de lichtschacht zorgen 
voor een stevige definitie van de ruimte 
waarbinnen alle activiteiten zich moeiteloos 
afspelen. Dat de gevel nog niet klaar is, en 
op veel plaatsen de afwerking ook nog niet, 
verstoort het woongenot niet. De trap staat 
voor Henry’s ontwikkelende kunstenaarschap 
van maken naar preformen. Op het dak het 
zelfgemaakte ouderlijke slaaphuisje, een heel 
eigenplek, weg van de meeslepende 
dagelijkse dynamiek. 
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plaats Leiden 
aannemer nog onbekend 
oppervlakte 198 m2

oplevering zomer 2012

Project: 
Nieuw 
Leyden 
Marije en Tijn
Volgens Marije en Tijn is hun dagelijkse 
leven gehuisvest in grote wanorde. Die 
wanorde wilden we niet veranderen. Het 
huis zou dan niet Dat van hun zijn. Op 
de begane grond hebben we één grote 
ruimte gemaakt waar veel plek is voor 
de Bende, Marije, Tijn en hun kinderen. 
Deze grote ruimte lijkt het meest op een 
schuur waar je zo met je fiets naar binnen 
rijdt om de boodschappen in de koelkast 
te zetten. Je loopt door naar boven, door 
een geheel met daklicht voorziene gang, 
langs de kamers van de kinderen naar 
een intiem torenkamertje als beëindiging 
van een prachtige route van licht door het 
huis. De veranda is niet alleen een plek 
om de kinderen in de gaten te houden 
tijdens het spelen op straat, maar ook een 
overgang van het volle sociale leven naar 
het fijn samen zijn van het gezin. 
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plaats Amsterdam
aannemer Eigen beheer
oppervlakte 90m2

oplevering 2005

Project: 
Oudezijds-
achterburg-
wal 
Eduard
Voor Eduard hebben we de zolder van
een grachtenpand in Amsterdam 
verbouwd. Eduard is veel in het 
buitenland en gebruikte de zolder af en 
toe als een slaapplaats. Nu hij vaker in 
Amsterdam is, is er meer behoefte aan 
een permanente en comfortabele plek. 
Het wooncomfort van de 
verschillend landen waar hij woonde 
zijn meegenomen in het verbouwde 
appartement. Dit is vooral zichtbaar aan 
de badkamer op de tussenverdieping 
met daarboven de hottub en het trapje 
naar het theehuis. Daar kan je heerlijk 
uitdampen boven de stad. Een Hollands 
huis met internationale trekjes. 
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plaats Utrecht
aannemer Yperlaan
oppervlakte 40m2

oplevering 2004

Project: 
Kwartel-
straat 
Rens en 
Andrea
 
De dakopbouw voor Rens en Andrea
geeft ruimte aan hun slaapverdieping.
Door een wijziging in het 
bestemmingsplan is dit de laatste dakop-
bouw die wordt toegelaten in deze smalle 
straat. Dat maakte het mogelijk om een 
solitair klein gebouw te maken dat geen 
rekening houdt met toekomstige aanslui-
tingen. Vanaf het straatniveau is de op-
bouw nauwelijks zichtbaar en onttrekt 
zich daardoor aan stijl van de bestaande 
gevel. De facinatie van de opdrachtgever 
voor het uitzicht over de stad en de ster-
renhemel kan beleefd worden in het 
kraaiennest. De dakopbouw leent zijn 
bestaansrecht, zowel binnen als buiten, 
geheel aan het daklandschap. 
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 langsdoorsnede dakopbouw
 detail dakopbouw
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 zicht op de Dom
 uitzichtpunt
 de opbouw 

 details in zink en hout, liefdevol vakmanschap  aanzicht vanaf de straat



Meer informatie?

Marchel Ruygrok
Govert Bidloostraat 27
2563 XC Den Haag
Nederland

marchel@mama-architecten.nl
T. +31(0)703605572

M. +31.(0)624601032
www.mama-architecten


