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FamiliebedrijF Bij de oprichting heet het bedrijf: Architecten-
bureau Louis Kooken. Enkele bekende projecten van zijn hand zijn 
onder andere De Waag, het Philipsdorp en het Algemene Uitbreidings-
plan voor Eindhoven om de annexatie van vijf gemeenten in 1920 
te begeleiden. Vanaf 1933 krijgt zijn schoonzoon Kees de Bever 
de leiding in het bedrijf. Na het overlijden van zijn schoonvader wordt 
de naam gewijzigd in Architectenbureau De Bever. Stefan: “10 jaar 
geleden hebben mijn neef Prosper en ik het kantoor overgenomen 
van mijn vader en mijn oom, de ontwerpers van onder andere het 
Evoluon en het hoofdkantoor van de Rabobank. Begin dit jaar zijn 
onze wegen gescheiden. Samen met mijn echtgenote Heleen van 
Heel en ons team van medewerkers zijn wij een nieuwe koers 
gaan varen. Overigens zonder de oude waarden los te laten. Wat 
goed is moet je altijd behouden.” Heleen: “Wij kennen elkaar uit 
onze studietijd in Delft. Na de opleiding hebben we in New York 
en Amsterdam gewoond en gewerkt. Ongeveer een jaar geleden 
ben ik ook in het familiebedrijf komen werken. Ons doel is om 
architectuur naar een niveau te tillen waarbij we de huidige  
opdrachtgevers blijven koesteren maar tegelijkertijd ook nieuwe 
opdrachtgevers met andere wensen en eisen aantrekken.”

Oud OntmOet nieuw Stefan: “Begin dit jaar zijn we gestart 
met een grote verbouwing. Het interieur is nu anders vormgegeven 
en ingericht. Met veel licht en open ruimtes. De buitenkant is jaren 
30 stijl en past in het straatbeeld van de Paradijslaan en de Elzentlaan. 
Oud van buiten, nieuw van binnen. Dit zie je ook terug in veel van onze 
projecten. Wij houden er van om oud te combineren met nieuw. 
Wij bewaren datgene wat goed is en brengen dat in harmonie 
met ontwerpen van deze tijd. Zo kan er achter een monumentale 
gevel een ultramodern gebouw ontstaan dat aan alle eisen van  
de 21e eeuw voldoet. Herontwikkeling van steden of dorpen en 
renovatie van oude panden, vaak met historische waarde, vraagt 
om een andere kijk, een ander soort creativiteit. Het is een  
bijzonder boeiende en complexe materie waarin wij ons als  
bureau hebben gespecialiseerd.” 

activiteiten Heleen: ‘’We hebben een brede portefeuille waar 
een verscheidenheid aan projecten in zit, van utilitair tot particuliere 
woningbouw. We worden veel gevraagd voor complexe projecten 
en zitten dan ook vaak in de initiatieffase aan tafel met de ontwikke-
laar. Dat geeft ons de mogelijkheid om mee te denken voordat 
een bouwproces daadwerkelijk gaat beginnen. Elk project is uniek 
en vergt een andere benadering. Onze brede kennis en ervaring 
helpt ons bij het ontwerpen van complexe projecten. 

Wanneer we aan woonhuizen werken, houden we ons op een andere 
schaal bezig met ruimte en inrichting. Maar ook het werken op deze 
schaal levert kennis op die wij kunnen inbrengen bij het ontwerpen 
van bijvoorbeeld een zorgcomplex. Bij zorgcomplexen is het  
verenigen van individuele woonwensen en eisen in een over- 
koepelend systeem een uitdaging.’’
Stefan: “Er is een groot verschil tussen particuliere woningbouw en 
ontwerpen voor een professionele opdrachtgever. Bij particulieren 
werk je met mensen die een geheel andere betrokkenheid hebben 
met het project. Ze gaan er immers zelf in wonen. Bij een profes-
sionele opdrachtgever heb je vaak te maken met één contactpersoon 
of tussenpersoon die alles regelt. Dat heeft logischerwijze grote 
invloed op de aanpak en het management van een project.
Door de complexiteit van de projecten hebben onze architecten 
een TU-opleiding nodig. In alle fases van een bouwtraject is de 
architectuur van het project belangrijk. Daarom hebben wij naast 
projectleiders en bouwkundig tekenaars ook een opzichter in 
dienst. Door de samenstelling van ons bureau zijn wij in staat het 
gehele traject vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering voor de 
opdrachtgever te begeleiden. Samenwerken met en/of het aansturen 
van andere disciplines is daarbij erg belangrijk. Een project slaagt 
pas echt als alle partijen hun eigen discipline goed kunnen uitvoeren 
en goed hebben kunnen samenwerken.”

duurzame architectuur Het begrip duurzame architec-
tuur kun je op meerdere manieren uitleggen. Heleen: “Duurzaam 
betekent dat een gebouw lang meegaat en tegelijkertijd een  
eigentijdse uitstraling weet te behouden. In feite moet je langs 
een nieuw of gerenoveerd gebouw kunnen fietsen en het idee 
hebben dat het er altijd al heeft gestaan, maar dat het tegelijkertijd 
opvalt door zijn unieke uitstraling. Wij proberen subtiele dynamiek 
te creëren, niet trendy maar wel eigentijds. Je kunt oud versterken 
door er een moderne tegenpool naast te bouwen zonder dat het 
aanzicht van de straat en/of wijk wordt verstoord, of je kunt oud 
onopvallend transformeren tot modern. In beide gevallen spreken 
we van harmonie tussen oud en nieuw.  
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De Bever Architecten is 110 jaar gevestigd in Eindhoven. Vele markante 

gebouwen die het gezicht van Eindhoven bepalen komen van de tekentafels 

van dit bureau. Zowel woningen als kantoorgebouwen, echte eyecatchers 

als het Evoluon en het terminalgebouw van Eindhoven Airport. Het kantoor 

van De Bever ligt aan de Paradijslaan. Aan deze straat en in het verlengde de 

Elzentlaan liggen een groot aantal authentieke panden die zijn ontworpen 

door de voorgangers van de huidige eigenaar, architect Stefan de Bever.
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