
Blok Kats van Veen Architecten



BKVV ontwerpt
Wij geloven in de kracht van ontwerpen. Tijdens het ontwerpproces 
integreren we belangen, behoeftes, wensen, randvoorwaarden en 
techniek tot een passende en originele oplossing. Voor ons is een 
ontwerp geslaagd als we met het resultaat meerwaarde hebben 
gecreëerd.



Brugbedieningcentrale 
Alphen aan de Rijn

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Total engineering opdracht voor gebouw, 
interieur en landschap van schetsontwerp tot 
en met de oplevering.

Afmeting: 500m2 BVO

Vanuit de bediencentrale worden ruim 30 
bruggen in de regio centraal op afstand 
bediend. Het energieneutrale gebouw 
maakt onderdeel uit van een ecologisch 
verantwoord ingericht terrein dat een 
bijzonder publiek karakter heeft. 

Het gebouw is doelmatig, functioneel 
en refereert aan de architectuur van de 
hefbrug Gouwesluis. Het gebouw gaat op 
in het utilitaire landschap. 





National Teachers College - In uitvoering

National Teachers College (NTC) 
Mubende Oeganda

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs en 
Sport Oeganda en Enabel België. 
Financiering: Enabel, België

Consultancy contract voor master planning, 
ontwerp, total engineering, aanbesteding 
gereed maken en supervisie tijdens de bouw. 
i.s.m. DASUDA en Oubuntu Consulting Ltd. 

Programma: onderwijsgebouwen, 
studiecentrum met bibliotheek, kantine en 
keuken, multifunctionele hal en huisvesting. 

Het project is onderdeel van een 
ambitieus programma om het onderwijs 
in Oeganda te verbeteren. Op het 
NTC worden studenten opgeleid tot 
toekomstige leraren. Het integrale 
masterplan en de duurzame gebouwen 
zijn ontworpen binnen deze ambitie. 
De onderwijs campus accommodeert 
een groei van 800 naar 1500 studenten.
De gebouwen zijn ontworpen volgens 
onze ‘Spatial Energy Design’ methodiek 
waardoor de gebouwen volledig natuurlijk 
geklimatiseerd worden en er geen 
kunstmatige koeling nodig is. 



Gevel studie en referentie

Traffic Control Centre Building 
Kampala Oeganda

Opdrachtgever: Stadsbestuur KCCA, Kampala 
Financiering: Wereldbank

Consultancy contract voor ontwerp, total 
engineering, aanbesteding gereed maken
i.s.m. DASUDA, MAP traffic management, 
Move Mobility, en Oubuntu Consulting Ltd. 

Afmeting: 2280m2 BVO

BKVV werkt momenteel aan het 
ontwerp voor een duurzaam High Tech 
Verkeerscentrum in de stad Kampala, 
Oeganda. Vanuit dit gebouw, een 
uitbreiding van het huidige stadhuis, zal 
het verkeer op de belangrijke kruispunten 
in de hoofdstad Kampala gemonitord 
en aangestuurd worden. Een belangrijk 
onderdeel van het gebouw is een 
Experience Room voor presentaties en 
kennisdeling. Het gebouw is ontworpen 
volgens onze ‘Spatial Energy Design’ 
methodiek waardoor het gebouw 
natuurlijk geklimatiseerd wordt. 



Hoofdkantoor Service2Media  
Enschede

Opdrachtgever: Service2Media

Ontwerpstudie 

Afmeting: Plint 6760 m2 BVO en toren 5750 
m2 BVO

Een landmark voor de stad op één van de 
cruciale entrees van het centrumgebied. 
De ontwikkeling van het plan kan 
gefaseerd plaatsvinden. Een plintgebouw 
waarop later een woontoren kan worden 
ontwikkeld. 



NieuwDOK
Amsterdam, NDSM-terrein

Opdrachtgever BPO 

Eerste prijs besloten prijsvraag 2012  
Ontwerpstudie en definitief ontwerp

Afmeting: 6585 m2 BVO, 380 studenten- en 
starterswoningen.

NieuwDOK is een flexibel en 
aanpasbaar gebouw voor studenten- en 
starterswoningen, onderwijs, retail, 
parkeren, horeca en een binnentuin.

We hebben gekozen voor terughoudende, 
bescheiden architectuur gecombineerd 
met een slimme, efficiënte en snelle 
bouwsystemathiek. Hierdoor onstaat 
ruimte om te investeren in een 
robuust en ruim casco, veel daglicht en 
onderhoudsarme materialen met een 
lange levensduur.  

Door de vrije vloeroverspanning van 16,7 
meter tussen de dragende gevels ontstaan 
volledig vrij indeelbare vloeren zodat 
het gebouw in de toekomst eenvoudig 
te transformeren is naar een andere 
gebruiksfunctie. 



BKVV initieert
Wij nemen initiatief. Sommige projecten starten we zelf. We zien 
een mogelijkheid, een kans, een locatie en zetten potenties om in 
concrete projecten. Door een plan te ontwikkelen, bepalen we de 
richting en houden we de regie in handen.



De LoftHoeve
Almere, Oosterwold

Initiatief, ontwikkeling en ontwerp BKVV 
i.s.m. Wonen in Oosterwold.

Afmetingen: 1465 m2 BVO, acht 
grondgebonden loftwoningen op een landgoed 
van 1,5 hectare.

In de basis is de LoftHoeve een eenvoudige 
schakeling van acht loftwoningen. De 
woningen aan de noordzijde zijn opgetild 
en op een heuvel gelegd. Dit heeft als 
resultaat dat alle woningen op het zuiden 
zijn georiënteerd én uitzicht hebben over 
het omliggende land. Elke woning heeft 
toegang tot een eigen tuin.  Vanuit deze 
tuinen is het landgoed toegankelijk en 
kan er gebruik gemaakt worden van de 
gedeelde voorzieningen zoals de kas, de 
moestuin en de zwemvijver gelegen in een 
boomgaard. 

De LoftHoeve is volledig energieneutraal 
en is voorzien van een natuurdak, 
een geprefabriceerde houten 
hoofddraagconstructie, warmtepompen 
met bodembronnen en eigen 
energieopwekking middels PV-panelen.





Tiny House Farm
Oosterwold, Almere

Initiatief en ontwerp BKVV i.s.m. Wonen in 
Oosterwold (WIO)

Het stedenbouwkundig ontwerp en daarbij 
het inrichten en bouwrijp maken van 31 
kavels. In opdracht van BKVV en WIO is 
het, door BKVV ontworpen en uitgewerkte, 
ontmoetingshuis momenteel in uitvoering.

31 kavels voor kleine huizen rond een 
centraal eiland met een gemeenschappelijk 
ontmoetingshuis. De Tiny House Farm 
is in hoge mate zelfvoorzienend in 
voedselproductie en energieopwekking. 
Rioolwater wordt centraal opgevangen en 
ter plekke gezuiverd. Tiny House Farm in aanbouw, stand van zaken oktober 2018

Ontmoetingsgebouw, in uitvoering



Gebiedsontwikkeling Oosterwold 
Almere, Oosterwold 

Initiatief en ontwerp BKVV i.s.m. Wonen in 
Oosterwold (WIO)

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied 
tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt 
de gebiedsinrichting geheel aan het eigen 
initiatief overgelaten. Initiatiefnemers 
in Oosterwold zoeken alles zélf uit en 
gaan hier vervolgens ook eigenhandig 
mee aan de slag. Hoe Oosterwold er in 
de toekomst uitziet, weet dan ook nog 
niemand. Dat wordt bepaald door het 
eigen initiatief (maakoosterwold.nl).

BKVV en WIO hebben in Oosterwold 
diverse projecten geïniteerd, ontwikkeld 
én gerealiseerd.

Villa Oostrom (vrije architectuur) De Moestuin van Oosterwold (9 loodswoningen, initiatief) Lofthome (woonconcept) Woodframehouse (woonconcept)



Oosterwold initiatieven, oktober 2018 

De Moestuin, 9 loodswoningen 

Klein Oosterwold, Superdatsja

Buitenlust, 8 geschakelde woningen op een landgoed

De LoftHoeve



UNIEK, zeven vrijstaande woningen 
Almere, Homeruskwartier

Ontwikkeling van BKVV en SOM. 
Initiatief, ontwerp, verkoop, technische 
uitwerking en bouwbegeleiding t/m oplevering.

i.s.m. Erno Langenberg, Robin Kerssens, 
Christian Quesada van Beresteyn en Elke 
Demyttenaere.

BKVV heeft in het Homeruskwartier 
Almere een plan ontwikkeld voor 
zeven compacte vrijstaande woningen. 
Een randvoorwaarde was dat elke 
woning door een andere architect werd 
ontworpen.

BKVV heeft een optie genomen op zeven 
kavels, een ontwerpopdracht gegeven aan 
vier architecten en een plan ontwikkeld 
en te koop aangeboden.  Na verkoop is 
het project in een bouwteam uitgevoerd 
door bouwbedrijf Lichtenberg. 



BKVV ontwikkelt
Veel projecten zijn specifiek en eenmalig, soms zien we de 
mogelijkheden of noodzaak voor een bredere toepassing. We nemen 
de stap van ontwerp naar product. Een product maken, vermarkten 
en verbeteren doen we in co-creatie.



LOFTHOME 
Custom-made Prefab Staalbouw

Co-creatie van BKVV architecten, 
FutureHomeConcepts en Hardeman 
Systeembouw

Lofthome is een eigenzinnig en 
industrieel woonconcept van staal en 
glas. Duurzaam, onderhoudsarm en 
met een minimalistische uitstraling. 
Het woonconcept gaat uit van eenvoud 
en multifunctionaliteit. Het biedt een 
optimaal wooncomfort en een ruimtelijk, 
groots en transparant leefklimaat dat 
volledig flexibel indeelbaar is. 

Lofthomes zijn bijzonder goed geïsoleerd 
en uitgerust met een energie-efficiënt 
verwarmings- en koelingssysteem en 
geïntegreerde PV-panelen.

Het ontwerp van elke woning komt tot 
stand onder architectuur van BKVV en in 
co-creatie met FutureHomeConcepts en 
Hardeman Systeembouw. In 2011 werd 
de eerste woning gerealiseerd, inmiddels 
staan er in Nederland meer dan vijftig 
Lofthomes.





LOFTHOME SPECIALS 
Custom-made Prefab Staalbouw

Co-creatie van BKVV architecten, 
FutureHomeConcepts en Hardeman 
Systeembouw 

De karakteristieken van Lofthome komen 
ook goed tot uiting bij speciale projecten. 
Bij een bezoekerscentrum, showroom, 
museum, zorgcentrum, restaurant of 
bijvoorbeeld een woon-werk omgeving.

BKVV heeft in Co-creatie met 
FutureHomeConcepts en Hardeman 
Systeembouw diverse Lofthome Specials 
ontworpen en gerealiseerd.

Orthodontistenpraktijk Huizen (376 m2 BVO)



Het Paviljoen Brainstormcampus Best (242 m2 BVO)

Staatsbosbeheer Buitencentrum 
Oostvaardersplassen (522 m2 BVO)

Zorgcentrum PI-Groep Drachten (1700 m2 BVO)



Woodframehouse
Custom-made Prefab Houtbouw

BKVV architecten en FutureHomeConcepts

Een Woodframehouse is een 
toekomstgericht, duurzaam en energie-
efficiënt woonconcept gebaseerd op 
geprefabriceerde houtskeletbouw. 

BKVV en FHC werken met een netwerk 
van vaste bouwpartners voor de realisatie 
van de woning.

Woodframehouse in aanbouw 



Square House 
Almere, IJmeerdijk

Opdrachtgever: Gemeente Almere 

Genomineerd Europan 9 

Programma: 100 appartementen, 
parkeerdak, publieke en private haven, 
openbare faciliteiten.

Het gebouw maakt een architectonische 
verbinding met het water en het land 
door zijn vorm als landmark en door de 
definiëring van de ruimte. In functionele 
zin wordt deze plek, een haven en 
een openbaar plein, omringd door 
appartementen. 



Appartementen Dolderse Hille
Den Dolder

Opdrachtgever: De Seyster Veste
i.s.m. Paulus van Vliet

Afmeting: 1188 m2 BVO verdeeld over negen 
appartementen

Het bestaande zorgpaviljoen Carré, 
een voormalige werkplaats, wordt 
op subtiele wijze getransformeerd en 
uitgebreid met nieuwbouw. Om meer 
woonoppervlak te creëren voor de negen 
appartementen zijn er “dozen” bedacht, 
die half door het dak heenzakken. In deze 
dozen zijn de slaapkamers en badkamers 
ondergebracht. In het interieur van de 
woningen vormen deze lagere plafonds 
een boeiende afwisseling met de ruimten 
waar de volle hoogte van vijf meter 
ervaren wordt. De woningen zijn zo 
ingedeeld, dat het exterieur nauwelijks 
aangetast wordt.



Villa van Oostrom
Almere, Oosterwold

Opdrachtgever: familie van Oostrom 

Total engineering opdracht van schetsontwerp 
tot en met de oplevering.

Deze villa bestaat uit een gelijkvloerse 
woon- en slaapvleugel verbonden door 
de entreehal. De woning opent zich 
naar de wijngaard met zwemvijver en de 
achterliggende bosstrook.   



Villa Valk
Almere, Homeruskwartier

Opdrachtgever: familie Valk

Total engineering opdracht van schetsontwerp 
tot en met de oplevering. 

De woonverdieping van de driehoekige 
woning is een lange open ruimte, die 
door losse elementen verdeeld wordt in 
een woonruimte, een eetgedeelte en een 
keuken.

Het scherpe volume wordt genuanceerd 
door de grove, lichte handvorm baksteen 
en de ontspannen onregelmatige verdeling 
van grote, blank aluminium kozijnen. 
Het interieur is minimalistisch en 
terughoudend. 



De Brugwachter en Waterlelie
Spaarne, Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

Geselecteerd voor besloten prijsvraag
i.s.m. Carmela Bogman

Haarlem heeft bij de Melkbrug een 
prachtig stadsgezicht met historische 
torens en gevels. Hieraan wordt het 
nieuwe brugwachtershuisje, als een 
passend sieraad, toegevoegd. Het 
brugwachtershuisje is ontworpen als 
een nieuw torentje dat het stadsgezicht 
markeert. Een markante plek van waaruit 
de brugwachter het waterverkeer goed in 
de gaten kan houden en de bezoeker van 
harte welkom heet.



Wachtgelegenheid begraafplaats 
Soestbergen, Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Total engineering opdracht van schetsontwerp 
t/m de oplevering. i.s.m Paulus van Vliet

De wachtgelegenheid bestaat uit een  
een sierlijke houten bank, een houten 
toiletgebouw geschikt voor invaliden en 
een aluminium dak op slanke kolommen. 
Het geheel heeft een losse en elegante 
uitstraling en voegt zich op een natuurlijke 
manier in het landschap naar ontwerp 
van J.D. Zocher junior. De houten bank 
begeleidt de landschappelijke route op 
nonchalante wijze onder het dak door. 
Het aluminium dak is blank geanodiseerd 
en geparelstraald, waardoor het een 
zeer lichte, serene en bijna materiaalloze 
uitdrukking heeft.



BKVV pioniert
Wij zijn bereid ongebaande paden te betreden. Letterlijk en figuurlijk. 
In Afrika, waar we veel werken, is deze mindset ontstaan. Flexibel 
en met een open blik mogelijkheden zien en actie ondernemen in 
onbekende en veranderende omstandigheden.



Hospice Chipata 
Chipata, Zambia

Opdrachtgever: Stichting Chipata

Total design opdracht van schetsontwerp t/m 
de oplevering. i.s.m. ELstudio

Afmeting: 1015 m2 BVO 

Het hospice is een comfortabele 
omgeving, waar terminale patiënten 
verblijven en verzorgd worden. Het 
natuurlijk geklimatiseerde gebouw is 
opgebouwd rond een kern waar de 
staf een kantoor heeft. Een brede gang, 
rondom deze kern, verbindt alle kamers 
en biedt tegelijk ruimte voor bezoekers. 
De ronde vorm maakt het gebouw zeer 
efficiënt, overzichtelijk en aangenaam om 
te verblijven.

Hospice Chipata - In uitvoering 



Blue Nile Campus UniverCity 
Bahir Dar, Ethiopia

Derde prijs internationale competitie



University Campus Mouila
Mouila, Gabon

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs
Consultancy contract voor master planning, 
ontwerp en total engineering.  
i.s.m. Maissa Architectures  

Afmeting: 45 hectare, masterplan en ontwerp 
voor o.a. faculteitsgebouwen, huisvesting, 
bibliotheek en aula.

Het ontwerp voor de Universiteitscampus 
Mouila in het binnenland van Gabon omvat 
het masterplan, het energie programma 
en de ontwerpen voor de diverse 
faculteitsgebouwen, studentenhuisvesting, 
kantoren, auditorium en de bibliotheek. 
De inrichting van de publieke ruimte en 
de landschappelijke inpassing is onderdeel 
van het plan.

Een intensieve en integrale aanpak met 
deskundigen op het gebied van klimaat, 
energie, constructie, fysica en architectuur 
heeft geleid tot een bijzonder duurzaam 
en energie-efficiënt plan. 





Blok Kats van Veen architecten 

BKVV realiseert architectuur met een 
uitgesproken karakter. Architectuur 
die reageert op maatschappelijke 
ontwikkelingen en open staat voor 
vernieuwing. Gebouwen die functioneel 
zijn en begrijpelijk, prikkelen en verleiden. 
Materialen die de architectuur laat 
spreken en details die een gebouw tot zijn 
recht laat komen. Inspirerende gebouwen 
waarin het gebruik en de beleving, nu en 
in de toekomst, centraal staan. 

BKVV werkt met een vast team en een 
netwerk van specialisten aan diverse 
projecten in Nederland en op het 
Afrikaanse continent. Blok Kats Van Veen 
Architecten is in 2007 opgericht door 
Dieter Blok, Robert van Kats en Sander 
van Veen en is gevestigd in Amsterdam.  DieterSander Robert
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Dieter Blok (1975) 

Dieter Blok studeerde in 2003 af aan de 
Academie van Bouwkunst te Amsterdam. 
In 1997 behaalde hij zijn bachelor 
Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht. 
Van 1997 tot 2006 heeft hij gewerkt bij 
Claus en Kaan architecten Amsterdam 
en werkte hij als projectleider en 
projectarchitect bij Paul de Ruiter 
Architects. Hij was bij Paul de Ruiter 
onder meer verantwoordelijk voor het 
project Hoofdkantoor Rijkswatertstaat 
Middelburg en het Bijlmer Parktheater in 
Amsterdam.     

Robert van Kats (1973) 

Robert van Kats studeerde in 2003 af 
aan de Academie van Bouwkunst te 
Amsterdam. In 1997 behaalde hij zijn 
bachelor Bouwkunde aan de Hogeschool 
Utrecht. Van 1997 tot 2005 werkte hij 
bij Architectenbureau Van den Broek en 
Bakema te Rotterdam als architect aan 
de projecten Mainstreet Shell Rijswijk, 
renovatie hoofdkantoor ABN AMRO 
Amsterdam en CP Parenterals Schering-
Plough (Organon) Oss.

Sander van Veen (1974) 

Sander van Veen studeerde in 2003 af 
aan de Academie van Bouwkunst te 
Amsterdam. In 1997 behaalde hij zijn 
bachelor Bouwkunde aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Van 1997 tot 2005 
werkte hij voor De Architectengroep 
en Paul de Ruiter Architects. Bij dit 
laatste bureau was hij als projectleider 
en projectarchitect verantwoordelijk 
voor verschillende projecten waaronder 
de parkeergarage museumpark 
in Rotterdam en de realisatie van 
een aantal luxe villa’s in Rhenen en 
Veenendaal.



 bkvv.nl


