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Nieuwe partner bij bv Bruls en Co

Met gepaste trots delen wij u mede dat vanaf november 
2008 Björn de Munck is toegetreden tot de directie van bv 
Bruls en Co. 

bv Bruls en Co is als bedrijf sinds 1997 actief en ontstaan uit 
een fusie van twee architectenbureaus met vele jaren ervaring. 
BJÖRN DE MUNCK is sinds 1998 werkzaam bij bv Bruls en 
Co. Hij begon als assistent-ontwerper, vanaf 2001 is hij als 
projectarchitect verbonden aan ons bedrijf en sinds november 
2008 als directielid.

Ons bureau werkt op alle schaalniveaus. Desgewenst verzorgen 
wij bij onze ontwerpen, de bijbehorende werktekeningen, 
3D-animaties, presentaties, bestek, calculatie en EPN 
berekening. 
Samen met onze medewerkers streven wij erna om steeds weer 
opnieuw betekenisvolle projecten op het gebied van stedenbouw, 
architectuur en interieurarchitectuur te realiseren.

Directie

Nieuwsbrief

november 2008

ISO 9001:2000 

Vanaf 22 oktober 2008 is bv Bruls en Co NEN-EN-ISO 
9001:2000 gecertifi ceerd. De directie van bv Bruls en Co heeft 
hiervoor gekozen om zo een beeld uit te stralen en te handelen 
als een organisatie, die te allen tijde streeft naar KWALITEIT, 
CONTINUÏTEIT en TEVREDEN KLANTEN. 
Bv Bruls en Co voldoet daarbij aan de geldende wet- en 
regelgeving. Om het kwaliteitslabel ISO NEN-EN-ISO 
9001:2000 te kunnen voeren, heeft bv Bruls en Co een 
managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten 
op het gebied van kwaliteit zijn gewaarborgd. De werking van dit 
kwaliteitsmanagementsysteem wordt tevens door onafhankelijke 
partijen geverifi eerd en bevestigd. 
Een van de belangrijkste aspecten van het managementsysteem 
is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd 
naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit. En het 
managementsysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken 
met klanten kunnen worden nagekomen. 
Verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding 
van evaluaties met opdrachtgevers, een goede interne 
overlegstructuur, periodieke interne audits en een jaarlijkse 
beoordeling van het managementsysteem, waarbij rekening 
wordt gehouden met veranderingen in de wet- en regelgeving. 

De directie en de medewerkers van bv Bruls en Co zijn van 
mening dat het NEN-EN-ISO 9001:2000 certifi caat een kroon 
op de geleverde inspanningen is. Het papiertje is geen doel op 
zich, maar herinnert ons en onze klanten aan de opdracht om 
de kwaliteit van onze diensten constant te verbeteren.

Loek Rinkens, directeur

“New & Improved” Beeldessay 4 Woningbouw

Bij deze presenteren wij aan u een volledig vernieuwde 
en bijgewerkte editie van het vierde deel in onze reeks van 
Beeldessays. Dit verfrissend boekwerkje is in eigen beheer 
ontworpen en uitgegeven.

Ook in deze uitgave willen we u in de gelegenheid stellen om 
op een ontspannen manier kennis te nemen van een aantal 
van onze woningbouwopdrachten. We presenteren een aantal 
recentelijk opgeleverde projecten en enkele nieuwe opdrachten 
die we de afgelopen jaren, tot oktober 2008, hebben uitgevoerd. 
De geselecteerde projecten zijn voor ons bureau betekenisvol 
in conceptuele en formele zin. Door middel van bondige 
projectomschrijvingen en prikkelende beelden toont dit essay 
een doorsnede van ons oeuvre.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het nieuwe beeldessay dan is dit 
OP TE VRAGEN bij ons bureau. We zenden het u graag toe.

Mary-Ann Crewe-Jones Beeldessay 4

Woningbouw
    door 
  Bruls en Co

Cover Beeldessay “Woningbouw”

NEW

Project....................... : Stedenbouwkundige studie Batalaan Best
Projectnummer.......... : 20702
Programma................ : Nieuwbouw 13 appartementen en starterswoningen
Locatie....................... : Batalaan Best
Opdrachtgever........... : Domein Eindhoven
Ontwerp - uitvoering.. : 2007

Het nieuw ontworpen gebouw is geen letterlijke vertaling van typisch
stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. Met name omdat
het appartementengebouw als typologie nieuw is in de wijk. Veel
meer sluit het gebouw met een mix van typisch wijkeigen elementen
en nieuwsoortige onderdelen aan bij het algemene gevoel dat zich in
de wijk laat lezen. Het geheel maakt een ontspannen, laagdrempelige
vakantieachtige indruk.

Het nieuwe gebouw is in het wijkje als uitzondering te lezen; namelijk
een groter woongebouw met meerdere appartementen tussen voor het
overige kleine grondgebonden, vrijstaande woningen. In ons ontwerp
steekt het gebouw als een meanderende bouwmassa in het terrein, met
een straatgevel die in omvang net zo groot oogt als de overige voorgevels
in de wijk. Het gebouw wordt uitgewerkt met rondom voorkanten. Het
wordt omgeven door parkachtig (semi-openbaar) groen, met enkel de
parkeerzone in steenachtig materiaal.

“Het kleinschalige appartmentengebouw 
meandert door de weelderige tuin” 
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