Wind Architecten Adviseurs BV (WAA) is een middelgroot zelfstandig architectenbureau
dat ruim 35 jaar bestaat. In die tijd hebben wij ruime ervaring opgedaan in het ontwerpen
van vele woningen, stedenbouwkundige plannen en gebouwen voor sport en onderwijs.
Waar we door de jaren heen steeds met de tijd meegegaan zijn, is de afgelopen 10
jaar een sterke focus ontstaan op innovatieve en duurzame architectuur. Dit heeft ons
meerdere onderscheidende ontwerpen opgeleverd. Zo is een circulair ontworpen
schoolgebouw inmiddels gerealiseerd en richten wij ons daarnaast ook op biobased
materiaalgebruik. Duurzaam betekent voor ons toekomstbestendig. Dit vergt visie en durf.
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Sytse Jan Zoodsma
sj.zoodsma@waa.nu
06 1214 2892
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Sjoerd Betten
s.betten@waa.nu
06 4558 4330
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Bijzonder wonen in bijzonder Blitsaerd
In de exclusieve woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden ontstaan stuk
voor stuk unieke woningen. Veel mensen grijpen de kans om een
lang gekoesterde wens te verwezenlijken, het bouwen van een
eigen woning. Geen projectmatig ontwikkelde woning die gelijk
is aan de buren, maar een unieke op maat gemaakt thuis. Wij
realiseren ons dat dit een bijzonder en zeer persoonlijk proces
is en dat de vertaalslag van woonwensen naar een functionele
plattegrond en een bijzonder ontwerp inlevingsvermogen en
creativiteit vergt. WAA kan u daarbij van dienst zijn en u volledig
ontzorgen in het proces van ontwerp naar realisatie. Onze
architecten hebben oog voor details en zijn ervaren.
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Blitsaerd, eilanden

Amersfoort

De wijk Blitsaerd is een plek die wij kennen als geen ander. Dit
gedeelte van Leeuwarden is bijzonder en dat komt door de opzet
van de wijk. Enerzijds zijn er weidse uitzichten en anderzijds zijn er
royale waterpartijen.
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 de toepassing van verassende elementen.
Zorgvuldige afwegingen van bezonning, lichtinval en de thermische
effecten daarvan maken onderdeel uit van onze aanpak. Ook mag
u van ons verrassende materiaalkeuzes verwachten en bijzondere
ontwerpdetails of decoraties. Dat maakt het verschil tussen een huis
en een thuis.
WAA biedt voor uw woning in Blitsaerd een vrijblijvend schetsontwerp
aan met een menukaart waaruit u naar wens keuzes kunt maken voor
onze rol in de realisatie van uw droomwoning. Voor meer informatie
over de mogelijkheden om uw huis te realiseren op deze plek, neem
dan gerust contact met onze architecten op.
www.waa.nu

