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ENZO architectuur en interieur®

Uitmuntende metamorfose

EEN DRIVE-INWONING STOFFIG EN GEDATEERD? 

NIET ALS JE ENZO ARCHITECTUUR EN INTERIEUR® 

INSCHAKELT OM DE COMPLETE WONING TE 

METAMORFOSEREN. OM TOT DIT VERBLUFFENDE 

RESULTAAT TE KOMEN, WERD DE COMPLETE 

WONING GESTRIPT. ALLEEN DE TRAP, DE 

HAARDPARTIJ IN DE LIVING EN EEN RAAMPARTIJ 

IN EEN VAN DE HUIDIGE KINDERKAMERS 

OVERLEEFDEN DE SLOOPHAMER. HET BLANCO 

CANVAS MAAKT DAT ENZO ARCHITECTUUR & 

INTERIEUR, IN SAMENWERKING MET V-STUDIO 

DE INDELING VAN DE WONING COMPLEET KON 

AANPASSEN AAN DE WENSEN EN DE LEEFWIJZE 

VAN DE BEWONERS. EN DUS KOOKT HET GEZIN 

NU OP DE BEGANE GROND IN EEN HEERLIJKE 

LEEFKEUKEN, VAN WAARUIT HET EEN FIJNE 

CONNECTIE HEEFT MET DE TUIN. VOORHEEN 

DEED DEZE VERDIEPING DIENST ALS BERGRUIMTE. 

OVER EEN TRANSFORMATIE GESPROKEN!
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ENZO architectuur en interieur® bekleedde de voorgevel van de klassieke 
drive-inwoning met zwart hout, waardoor het pand aan allure wint. De 
nieuwe achtergevel bestaat bijna volledig uit glas, wat zorgt voor een 
prachtig zicht en een optimale lichtinval in de woning. De gecreëerde 
vide zorgt voor een ruimtelijk effect en verbindt op prachtige wijze de 
beide woonetages. Het nieuwe zijraam zorgt dat de maatwerkkeuken 
baadt in het natuurlijke licht. De oorspronkelijke woning had een loggia 
en twee balkons. Deze buitenruimtes zijn alle drie verdwenen en bij de 
woonruimte getrokken.
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ZOEN BY ENZO
De absolute eyecatchers in het interieur – ENZO architectuur en interieur® 
werkte nauw samen met interieurspecialist V-Studio – zijn de meubels 
van ZOEN by ENZO. Zo zie je er salontafel BLAD, dressoirkast NOOT, eet-
tafel NEST, roomdivider RIET en deur DROOM. ZOEN by ENZO staat voor 
kwaliteit en duurzaamheid. Daarom zijn de meubelen gemaakt van hoog-
waardige materialen als noten- en eikenhout uit Europa, staal, messing 
en rookglas. En alle meubelen worden gemaakt in Nederland door echte 
vakmensen. Zodat een ZOEN-meubel een leven lang kan meegaan.

COMPLEET NIEUWE UITSTRALING 
Niet alleen de bewoners zijn superblij met de nieuwe woning. Ook de 
gemeente Amstelveen waar het huis is gelegen, was enthousiast en no-
mineerde de woning voor de jaarlijkse architectuurprijs. In het juryrap-
port stonden onder meer de volgende warme woorden: “Dit project is een 
uitmuntend voorbeeld van een geslaagde transformatieopgave. Hierbij 
heeft de drive-inwoning een compleet nieuwe uitstraling gekregen, met 
behoud van de bijzondere karakteristieke architectuur van de bestaande 
structuur.”
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ENZO architectuur en 
interieur®
Leimuiderdijk 239
2154 MN Burgerveen
Tel: 0172-503090
info@enzoarchitecten.nl
www.enzoarchitecten.nl

Nick Blok Natuursteen
Marktlaan 106
2132 DM Hoofddorp
Tel: 0858-088110
info@nickblok.com
www.nickblok.com

ZOEN by ENZO
www.zoenbyenzo.nl 

V-studio 
interieur styling & ontwerp
Tel: 06-41469705
faye@v-studio.nl
www.v-studio.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

ENZO architectuur & interieur®

De oogstrelende ontwerpen van ENZO architectuur & interieur® uit Burgerveen kenmerken zich als 

functioneel en hoogwaardig. Het zijn ontwerpen om blij van te worden en die de opdrachtgevers 

een echt thuis bieden. Architecten Jasper van Rijn en Carlo Abdul, eigenaren van ENZO, werken 

dagelijks met een groot team aan ontwerpers, architecten en bouwkundigen om de woondromen 

van opdrachtgevers te realiseren.

Iedere opdracht start met het luisteren naar de voorkeuren van de opdrachtgever. Het 

architectenbureau kijkt naar de verschillende mogelijkheden die aansluiten bij het gezinsleven, 

de woning, de omgeving en het budget en overweegt al deze mogelijkheden, waarna het gaat 

puzzelen totdat alle stukjes op hun plek vallen. Op deze manier ontstaat een ontwerp dat perfect 

aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Vanuit daar gaat het architectenbureau verder 

met de realisatie van het droomhuis. Op een hoog tempo en met nauw onderling contact wordt 

het plan in detail uitgewerkt. Alle aspecten komen aan bod, zoals de indeling, de vloerafwerking, 

het materiaalgebruik, de kleuren en veel meer. ENZO architectuur & interieur® ontzorgt, zodat 

opdrachtgevers zich alleen maar bezig hoeven te houden met de plezierige aspecten van het 

bouwen en verbouwen.


