
WAA is een middelgroot architectenbureau, waarbij in haar ruim 35-jarig 
bestaan een grote vaardigheid is ontstaan in het ontwerpen en uitwerken 
van een grote diversiteit van gebouwen en stedenbouwkundige plannen. In 
al die jaren hebben we ons steeds weten te vernieuwen en zijn we in staat 
geweest om ons kennisniveau door te ontwikkelen. Hierdoor is er binnen ons 
bureau veel actuele kennis aanwezig en ontstaat er binnen het ontwerpproces 
ruimte voor onderzoek naar vorm, uitvoering en duurzame oplossingen.

Een complexe opgave met koppeling van diverse functies is voor ons bureau een extra 
uitdaging, waarbij wij altijd proberen innovatief te zijn. Naast een breed opdrachtenpakket 
van kleine woninguitbreidingen tot kantoorgebouwen is het ontwerpen van 
schoolgebouwen en sport- en recreatieaccommodaties een specialisme.

GRATIS SCHETSONTWERP

Sytse Jan Zoodsma
sj.zoodsma@waa.nu

06 1214 2892

Tom Smits
t.smits@waa.nu
06 5325 2480



Blitsaerd, houtlandAmersfoort

past op kavel
Bonkevaart Noord & Zuid

prijsindicatie

235.000

prijsindicatie

333.500

past op kavel
De Parels



AmersfoortBlitsaerd, eilanden

Bijzonder wonen in bijzonder Blitsaerd
Wanneer is een huis een thuis? Wonen is heel persoonlijk; 
je zou kunnen stellen dat de woning een verlengstuk 
is van je persoonlijkheid. Dit zit ‘m in de kleine dingen 
als: gewekt worden door het ochtendlicht of borrelen 
op het terras aan de woonkamer tijdens het ondergaan 
van de zon. Wij als architecten kunnen deze persoonlijke 
wensen vertalen in mooie en fijne ruimtes. Dit begint 
bij goed luisteren, in dialoog treden en ontzorgen.

Als bewoner (Tom) van de wijk Blitsaerd ken ik de plek als geen 
ander. De ruimte met haar weidse uitzichten, royale waterpartijen 
en als bonus het recreatiegebied ‘’De Groene Ster’’ in de 
achtertuin heeft veel te bieden. Dit gedeelte van Leeuwarden is 
bijzonder en is terug te zien in de opzet van de wijk. Deze unieke 
kwaliteiten vormen de basis voor het ontwerp van uw woning. 

Het is onze hobby, of beter gezegd onze passie, om van elke 
woning een sfeervol en uniek geheel te maken. We houden van de 
combinatie van eenvoud, harmonie en verassende elementen. Zoals 
onverwachte materiaalkeuzes, bijzondere ontwerpdetails of mooie 
decoraties. Dat maakt het verschil tussen een huis en een thuis

Voor meer informatie over de mogelijkheden om uw droomhuis 
te realiseren op deze plek, neem dan gerust contact met ons op.

Sytse Jan Zoodsma
sj.zoodsma@waa.nu

06 1214 2892

Tom Smits
t.smits@waa.nu
06 5325 2480
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