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Komop, we gaan 
naar buiten. Laten 
we genieten van 
het buitenleven.

IN en EX zijn bij ons naadloos aan elkaar verbonden. Dat we meer 

dan voldoende aandacht geven aan het exterieur is daarom niet 

vreemd. Soms betekend dat een volledige restyling van de bui-

tengevel, in een ander geval het vervangen van de dakconstructie 

of weer een andere keer het vervangen van de voegen. En bij 

nieuwbouw? Dan hebben we volledig de vrije hand. We gaan de 

uitdaging graag aan.

Een hartelijke groet,

Gert Bronkhorst
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Landelijk wonen in een 
woonboerderij
Niet veel woningen maken een transformatie mee als deze. De oude woning,  

gelegen in de landerijen van Lunteren, werd volledig gerenoveerd. Het interieur mag 

er zijn (bekijk de interieurfoto’s), maar ook het exterieur werd volledig onder  

handen genomen. Van de rieten kap tot de bakstenen muren. En dat alles binnen 

het karakter van de woning. 
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Aangenaam verblijven 
in de tuin
Wonen in de tuin? Wie wil dat nu niet in de zomer. Dit buitenverblijf werd, volgens 

een oude bouwconstructie, volledig opnieuw opgebouwd. Voor de koele zomer-

avond beschikt het verblijf over een gesloten gedeelte. Alhoewel het dan buiten 

voor de kachel ook nog goed toeven kan zijn. 
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Een beeldbepalende 
transformatie
De voor-na compositie hiernaast geeft de transformatie van deze woning helder 

weer. Naast het leggen van nieuwe pannen werd de volledige buitengevel gestuct. 

Van onopvallende gezinswoning naar opvallende designwoning. 
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Een villa met gevoel 
voor architectuur
Werkelijk niets bleef gespaard van het bestaande exterieur van deze woning. Naast 

een nieuwe kapconstructie werd de volledige buitengevel gestuct en opnieuw  

afgewerkt. Kenmerkend zijn de met zink afgewerkte houten goten en zinken  

regenpijpen. De beelden zeggen genoeg. 
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Bouwen, met 
het ontwerp 
als cruciale 
basis.
Bij Bronkhorst zijn we vaklieden van huis uit, die 

als geen ander weten hoe een duurzaam huis 

in de praktijk tot stand komt. Met een voorliefde 

voor het ontwerp zijn we graag betrokken bij het 

gehele traject: Van het uitwerken van de wensen, 

tot het afhangen van de deurklinken. We 

ontwerpen, en realiseren dus ook. 
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Lekker weer naar 
binnen. Samen 
om de haard. Tijd 
om te genieten.

Een mooi interieur kunnen wij wel waarderen. Sterker nog, we 

ontwerpen en realiseren ze ook. Wij laten u thuis voelen in uw 

eigen interieur. En dat kan in ieder gewenste stijl of smaak. Want 

net zoals iedere opdrachtgever uniek in persoon is, is ieder re-

sultaat ongeëvenaard uniek. De gemene deler? Een interieur dat 

spreekt tot de verbeelding en naadloos aansluit bij uw wensen. 

Een warme groet,

Gert Bronkhorst
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Een interieur dat voelt 
als thuiskomen
Het exterieur van deze oude boerderij in Lunteren is al een plaatje opzich. Eenmaal 

binnen wordt het warme gevoel van thuiskomen alleen maar versterkt. Over ieder 

detail in deze woning is uitvoerig nagedacht. Dit heeft geresulteerd in een fijne 

woning met een landelijk karakter. Bepaalde stijlkeuzes komen in elk vertrek van 

deze woning terug. En toch heeft iedere ruimte een geheel eigen karakter. Laat u 

inspireren door de beelden.
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Wonen in de tuin
Een knetterend haardvuur, de barbecue staat aan en de kroonluchter zorgt voor het 

nodige licht. De basis voor een fijne zomeravond is gelegd. Dit buitenverblijf is van 

alle gemakken voorzien en zorgt - van het vroege voorjaar tot het late najaar - voor 

het ultieme vakantiegevoel. En dat alles gewoon in eigen land, ja, zelfs in eigen tuin. 
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Een moderne basis 
met hedendaagse 
invloeden
Dat een goede basis een belangrijk startpunt is voor ieder interieur, bewijst deze 

woning maar weer. De vrij moderne basis is voorzien van moderne, soms landelijke 

en enkele industriële elementen. En het resultaat mag er zijn. 
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Oud hout, staal, 
en warme kleuren
Oud, houten fronten, warme tinten en industriële lampen. Deze woning heeft 

evenwicht in elegantie en het gebruik van stoere materialen. Dit brengt het tot een 

gedurft geheel waar de bewoners zich helemaal in thuis voelen, en daar doen we 

het uiteindelijk voor. 
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