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INSPIRATIEBOEK PARK HELBERGEN 
 

Inspira eboek 
Met plezier presenteren we hier de schetsen die de A ka 
Architekten hebben gemaakt als inspira ebron voor uw 
persoonlijke woningontwerp in het mooie Park Helbergen.  
Alle ontwerpen passen binnen de regels van het 
beeldkwaliteitplan van de gemeente Zutphen.  
Ook presenteren wij hier de ontwerpers van A ka 
Architekten zodat u weet, als u voor ons kiest, met wie u te 
maken krijgt. De architecten van A ka Architekten helpen u 
graag verder met realiseren van uw woning op maat. 
 
Hoe werkt het? 
U komt in aanmerking voor kavel op Helbergen. Kijk welk 
ontwerp u het meeste aanspreekt. Dat hoe  niet per se de 
schets te zijn die voor uw kavel is gemaakt. Kijk vooral naar 
de sfeer die bij u past. Kies een architect als projectarchitect 
en maak een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend 
gesprek op ons bureau aan de Waterstraat 3 Zutphen. Wij 
informeren u dan graag over de manier waarop we u kunnen 
helpen uw droomhuis te realiseren.  
 
A ka Architekten 
A ka Architekten is een all-round architectenbureau met 
ves gingen in Zutphen en Amsterdam. Bekijk onze website 
om te ontdekken wie we zijn, hoe we denken, en wat we 
maken: www.a ka.nl 
 
 
 
 
 

Cleantech 
A ka Architekten stree  naar gezonde en duurzame 
architectuur. A ka Architekten is daarom mede 
ini a efnemer van het Innova egilde Pakhuis Noorderhaven 
in Zutphen. Dit oude pakhuis is naar ons ontwerp verbouwd 
tot centrum voor innova e, duurzaamheid en techniek. 
Hee  u ook groene ambi es dan kunnen wij u samen met 
onze partners van het innova egilde passend adviseren. 
 
Lokale kennis 
A ka Architekten werkt al meer dan 25 jaar in de gemeente 
Zutphen. A ka Architekten kent als geen ander de stad, haar 
geschiedenis en bewoners. We weten de weg in het stadhuis 
en de lokale bouwwereld. 
Kiest u voor ons als architect dan kunnen wij, als u dat wilt, 
alle advisering verzorgen: de architectuur en bouwkunde, 
maar ook de construc e-, bouwkosten- en installa e- 
advisering. We werken dan samen met deskundige lokale en 
regionale partners. Ook helpen wij u graag bij het vinden en 
contracteren van een goede aannemer.  
 
Bouwaanvraag en bouwtechniek 
De bouwkundige engineering en de aanvraag 
omgevingsvergunning worden verzorgt door ing Willem Jan 
Jolink en zijn team. Vanuit de ves ging Zutphen van A ka 
Architecten zorgt hij er voor dat uw ontwerp voldoet aan alle 
we elijke eisen. A ka Architekten werkt met de meest 
actuele 3D tekenso ware en garandeert zo een goede 
integra e van de bouwkunde, de construc e en de 
installa es. www.a ka.nl 
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Ing Willem Jan Jolink 
Geen ontwerper, maar de 
centrale man voor de 
bouwtechniek en omgevings-
vergunning bij A ka Architekten. 
Willem Jan paart uitgebreide 
bouwkundige kennis aan kennis 
van het bouwbesluit, richtlijnen 
en bouwnormen. Hij is naast 
vraagbaak voor onze ontwerpers 
degene die onze bouwkundige 
engineering en 3D modelleurs 
aanstuurt. 

Ir Niek Kruisheer 
Weet nog steeds niet hoe het 
eigenlijk hoort in de architectuur. 
Vindt inspira e in de omgeving, 
het landschap en de cultuur. Voor 
dit inspira eboek ontwierp hij 
verschillende woningen in een 
ontspannen architectuur. 
Kenmerkend zijn een eenvoudige 
hoofdopzet en in elkaar 
overlopende ruimten van 
verschillend formaat en hoogte. 
Hee  een voorkeur voor 
natuurlijke materialen; hout, 
baksteen, glas. Woont zelf het 
liefst in een comfortabele hut. 

Ir Hannah Wessels 
Vanuit haar passie voor natuurlijk 
en milieuvriendelijk 
materiaalgebruik ontwerpt 
Hannah Wessels architectuur die 
warm aanvoelt en uit het 
landschap voortvloeit. Als 
voormalig leerling van de Vrije 
school de Berkel kent Hannah 
Zutphen uitstekend. Net 
afgestudeerd aan de TU Del  
(2016) staat Hannah met veel 
enthousiasme klaar om samen 
met u uw bouwdromen te 
realiseren. Het ervaren team van 
A ka Architekten zal haar daar 
dan in bij staan. 

Ir Jo a van Groenewoud 
Organiseren van ruimte is Jo a’s 
kracht. Zij luistert heel goed naar 
de wensen van opdrachtgevers. 
Vervolgens  is zij als geen ander 
in staat, binnen budge aire en 
andere randvoorwaarden, deze 
wensen  zo te ordenen dat een 
grote onverwacht  prak sche en 
ruimtelijke meerwaarde ontstaat. 
Ook an cipeert zij sterk op, in de 
loop van de jd wisselende,  
gebruikseisen.                                                                                                                                    
Daarnaast beschikt zij over een 
verfijnd kleur- en materiaal-
gevoel. 

Ir Rop van Loenhout 
Zoals de vele volgetekende 
schetsboekjes laten zien, houdt 
Rop ervan zich te laten inspireren 
door alles wat er op de wereld is 
gegroeid  en gebouwd. Die 
ervaring zet Rop in bij zijn 
ontwerpen. Dat maakt hem tot 
een architect met veel gevoel 
voor de context: waar liggen de 
kwaliteiten die deze woning 
bijzonder gaan maken? Waar is 
dat mooie uitzicht op de derde 
verdieping? Waar komt de 
ochtendzon op in de zomer?  
Rop ontwerpt een woning met 
een boeiend interieur waarin de 
omgeving ten volle wordt 
beleefd.  
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De ontwerpers 
A ka Architekten 

Ir Changiz Tehrani 
Enthousiast en vaardig pakt 
Changiz elke opgave aan. Hij 
volgt de ontwikkeling van de 
interna onale architectuur op de 
voet en hee  de ambi e zich 
daar bij aan te sluiten. De 
architectuur van zijn ontwerpen 
in dit inspira eboek loopt sterk 
uiteen. Wat ze bindt is dat 
Changiz in al deze huizen graag 
zelf zou willen wonen. 

Ing Géke de Wilde 
Hee  een sterke voorkeur voor 
moderne architectuur,  
func onele pla egronden en 
deugdelijke bouwkunde. 
Geboren en getogen in Zutphen 
kent hij de stad als geen ander en 
weet zo nieuwe architectuur met 
de stadsgeschiedenis te 
verbinden.  Zijn ontwerp in dit 
inspira eboek is modern en licht, 
maar verscha  ook de nodige 
privacy. 

Ir Susanne Aniba 
Net als zij zelf, zijn haar 
ontwerpen goed georganiseerd, 
zowel ruimtelijk als bouwkundig. 
De sfeer in haar ontwerpen is 
naast op mis sch en licht, ook 
prak sch. Zelf woont ze met haar 
man en drie jonge dochters in 
een dorpswoning die ze 
eigenhandig verbouwde. 
 

Ir Jan van de Voort 
Jan hee  een grote affiniteit met 
het maken van architectuur. Dat 
blijkt uit de liefde voor het detail 
en een groot gevoel voor 
materiaal in de pure vorm. Die 
eigenschap komt goed van pas bij 
het ontwerpen van nieuwe 
woningen, maar ook bij de 
restaura e van en eigen jdse 
aanbouwen aan 
Rijksmonumenten. De 
ontwerpen van Jan hebben al jd 
een moderne ruimtelijkheid, met 
een degelijk materiaalgebruik. 

Ir Rickerd van der Plas 
Rickerd is een fantasierijke 
architect die geweldig kan 
tekenen. Dat helpt niet alleen 
hemzelf bij het ontwerpen, maar 
inspireert zo ook zijn collega’s en 
opdrachtgevers. Tot ieders 
verrassing ontwikkelde hij als 
vader van een jonge zoon een 
scherp oog voor ruimte voor het 
kind.  
Zijn bijzondere ontwerp in dit 
boek kan je zien als een dorpje 
waar je binnen kan 
buistenspelen. 
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Bijvoorbeeld op kavel: 9 
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Kenmerkend voor dit huis is het gelei-
delijk oplopend vegeta edak. Het  
begint op het maaiveld en brengt je 
rondlopend naar het hoogste punt 
met uitzicht op de omgeving.  Ook 
binnen is dit hellend dak bepalend 
voor de ruimte  met verschillende 
hoogten.  
De gevels van natuur– of baksteen en 
hout versterken het natuurlijke ka-
rakter van dit ontwerp. 

De groene werveling 
Changiz Tehrani 
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Bijvoorbeeld op kavel: 11 
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Dit kloeke Dijk-huis kijkt uit over de 
mooiste rivier van het land. Met wonen en 
slapen op de eerste verdieping, en een 
dubbel hoge ruimte met insteekvloer leef 
je in de IJsselvallei. Op de begane grond 
liggen de meer besloten slaap-, logeer-, of 
werkkamers. De vide met trappen over de 
volle hoogte van het huis verbindt de 
ruimten niet alleen func oneel, maar ook 
ruimtelijk. Het stoere metselwerk, dat naar 
binnen vouwt, en de gevels in hout met 
kleppen en luiken versterken de markante 
hoofdvorm.  

Dijk-huis 
Niek Kruisheer 
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Bijvoorbeeld op kavel: 25 
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Pa owoning 
Susanne Aniba 

Deze van buitenaf gezien stevige be-
tonnen kubus blijkt bij nader inzien 
op strategische plekken opengebro-
ken en transparant. Zo ontstaat een 
huis dat haast ongemerkt over gaat 
van het interieur via de pa o naar de 
tuin en het landschap. 
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Bijvoorbeeld op kavel: 9 
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Scherp gesneden vlakken van hout, 
beton en glas kenmerken de compo-
si e van dit huis. De doorsnede toont 
een grotere ruimtelijkheid dan de 
eenvoudige hoofdopzet doet vermoe-
den. Een huis waar zowel rust van uit 
gaat, als warmte en gezelligheid. 

Uit- en doorzichthuis 
Changiz Tehrani 
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Bijvoorbeeld op kavel: 10 



 15 

Deze woning is als een dorp, met ka-
mers als huisjes verbonden door stra-
ten en stegen. Daar kan je binnen 
buitenspelen of een boek lezen in 
een rus g hoekje. De woonkamer is 
als een dorpsplein dat haast  onmerk-
baar over gaat in je eigen park. Een 
flexibel te gebruiken gezinshuis met 
talloze verrassende hoekjes. En dat is 
een understatement. 

Woondorp 
Rickerd van der Plas 

Begane grond en tuin 

Dakaanzicht 
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Bijvoorbeeld op kavel: 21 
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Dit ontwerp voor een huis met alles 
op de begane grond laat de 
mogelijkheden zien voor een kleinere 
kavel.  De buitenzijde van het huis is 
aan alle zijden min of meer gelijk. 
Rondom openslaande stolpdeuren 
verbinden het huis met de tuin, en de 
tuin met het huis. Binnen blijkt het 
huis veel lichter dan je zou 
vermoeden: de sheddaken zorgen 
voor een mooi, museaal, diffuus licht. 
De schuine vlakken van de sheddaken 
vormen een perfecte ondersteuning 
voor de op het zuiden gerichte 
zonnepanelen. De gevels kunnen in 
vrij grof grijs ver nd metselwerk of 
metselwerk van gerecupereerde 
veldbrandstenen. Met daarin strakke 
stalen of aluminium kozijnen. De vier 
centrale kolommen zijn van massief 
eikenhout.  

Vierkant huis 
Jan van de Voort en Jo a van Groenewoud 
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Bijvoorbeeld op kavel: 15 
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Nog een dijkhuis in eigen jdse 
architectuur. Het bestaat uit  twee volumes 
die een kwartslag ten opzichte van elkaar 
verdraaid zijn. Zo ontstaan terrassen op 
het westen en het zuiden. Ze  maken het 
IJssellandschap zichtbaar en belee aar. De 
lo achitge ruimte is op veel manieren in te 
delen. De onderbouw is in een stoere 
baksteen, de bovenbouw in hout. Met 
grote vensters, kleine kijkdoosjes, louvres, 
schermen, kleppen, jaloezieën, 
uitvalschermen en schuifluiken regel je het 
uitzicht en het daglicht. 

IJsselbox 
Niek Kruisheer 
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Bijvoorbeeld op kavel: 21 
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Deze studie toont  de mogelijkheden 
voor een wat kleiner huis op een klei-
nere kavel. Met alles op de begane 
grond is het levensloopbestendig.  
Door in de dakvorm te variëren ont-
staan verschillende huizen met een 
eigen karakter op de zelfde pla e-
grond.  

Compact en licht 
Changiz Tehrani 
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Bijvoorbeeld op kavel: 15 
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Dit ontwerp hee  een op mis sche 
sfeer met in elkaar overlopende 
ruimten, losjes afgebakende plekken 
en veel, heel veel licht en uitzicht. 
Interieur, exterieur en uitzicht lopen 
in elkaar over met een 
vanzelfsprekende, maar zorgvuldig 
bepaalde logica, waarbij de mens in 
de ruimte centraal staat. 

Het huis van de terrassen 
Rop van Loenhout 
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Bijvoorbeeld op kavel: 9 
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Eigen jds klassiek huis 
Susanne Aniba 

Onmiskenbaar een huis zoals we dat 
kennen met een hellend dak, schoor-
stenen, stevige gemetselde gevels, ra-
men als ramen en deuren als deuren. 
Deze klassieke uitgangspunten krijgen 
een eigen jdse uitvoering met verho-
len goten,  scherp uitgesneden gevel-
openingen en strakke details. Met 
een woon programma en een slaap-
kamer met badkamer op de begane 
grond is de woning levensloopbesten-
dig. 
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Bijvoorbeeld op kavel: 18 
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Zo’n langwerpige landelijk stadshuis 
kan je je goed voorstellen in het 
groene park Helbergen. Tradi oneel 
en eigen jds tegelijk is het een 
nieuwe bewerking van het landelijke 
woonhuis. In riet en hout, of juist met 
strakke pannen en mooie 
wasserstrich stenen: er ontstaat al jd 
een ontspannen en warme 
woonsfeer dankzij het sterk 
aanwezige dak. De langwerpige 
pla egrond maakt het mogelijk op de 
begane grond te wonen en te slapen. 

Landelijk  
Niek Kruisheer 
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Bijvoorbeeld op kavel: 2 



 29 

De glooiende lijnen van dit ontwerp 
zijn geïnspireerd op de meanderende 
IJssel. De houten gevel, het groene 
dak en het vrije zicht naar de tuin 
versterken de rela e met de groene 
omgeving. Op de begane  grond 
vormen de eetkamer, keuken en 
woonkamer één, dankzij de geknikte 
wanden, zacht  gelede ruimte. In het 
hele huis vormen de karakteris eke 
houten spanten krach ge 
ruimtevormende elementen. 

Huis IJsselstroom 
Hannah Wessels 
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Bijvoorbeeld op kavel: 5 
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Deze schetsen tonen een langgerekt 
schuurach g huis met een eenvoudig 
zadeldak. Je kan het op allerlei ma-
nieren indelen en bewonen. Zo kan 
de ruimte aan de voorkant van het 
huis keuken zijn,  werkkamer, of een 
slaapkamer. De dubbel hoge ruimte 
(vide) verbindt alle ruimten op de be-
gane grond en de verdieping met el-
kaar. 
Wij kunnen ons een uitvoering in 
warmgrijs ver nd metselwerk met 
een zinken felsdak goed voorstellen. 
De verdiepingsvloer als een stoere 
houten balklaag met houten delen en 
een mooie met hout beschoten kap. 
Alterna even met bijvoorbeeld her-
gebruikte veldbrandstenen of zwarte 
houten geveldelen zijn ook heel voor-
stelbaar. 

Lang huis 
Jan van de Voort en Jo a van Groenewoud 
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Bijvoorbeeld op kavel: 14 
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Dit schetsidee speelt in op het op het 
mooie uitzicht op de IJssel. Het huis 
hee  drie verdiepingen met 
woonkamers op de 1e en 2e 
verdieping. Slapen doe je op de 
begane grond en op de 1e verdieping. 
De woonkamer met keuken op deze 
verdieping hee  gedeeltelijk een 
verhoogd plafond gericht op de 
nieuwe wijk. En de woonkamer op de 
2e verdieping hee  een groot 
dakterras met spectaculair uitzicht op 
de IJssel. Omdat dit terras hoger ligt 
dan de dijk is er hier geen directe 
inkijk, dus extra privacy. Achter de 
voordeur verbindt het trappenhuis 
alle verdiepingen met elkaar via 
makkelijk beloopbare rechte trappen. 

Modern dijkhuis 
Géke de Wilde 
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Bijvoorbeeld op kavel: 9 
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Met alles op de begane grond is dit 
huis zowel geschikt voor een gezin 
met kinderen als voor wat ouderen 
met logeer- en werkkamers aan huis. 
De verschuiving van de twee volumes 
maakt dit longhouse minder lang. Zo 
ontstaat een vóór- en een achterhuis, 
en een vóór- en achtererf.  

Longhouse 
Changiz Tehrani 
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Bijvoorbeeld op kavel: 11 
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Dit krach g sculpturaal volume maakt 
op maal gebruik van het mooie 
uitzicht op de IJssel. Met happen uit 
stoere volume zijn ontstaan 
beschu e buitenruimten waardoor 
bovendien het daglicht  tot  diep in 
de woning dringt. Voor de gevels 
denken we aan robuust metselwerk, 
bijvoorbeeld in gerecupereerde 
veldbrandstenen, en niet te grote 
ramen.   
Er zijn vele indelingsmogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor een talrijk gezin, 
een gezin met een zelfstandig 
wonend kind of ouder, of een 
werkruimte aan huis.  

Hoog huis 
Jan van de Voort en Jo a van Groenewoud 
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Bijvoorbeeld op kavel: 9 
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Een huis waar in je overal de beleving 
hebt van een gezellige zolder. Dat was 
het  idee achter deze studie  waarbij 
onmiskenbaar het beeld ontstaat van 
een  warm  gezinshuis. De overal aan-
wezige houconstruc e en wellicht be-
schoten kap versterken dat beeld nog 
eens. 

A-frame 
Changiz Tehrani 
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