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Gefeliciteerd! U bent zich aan het oriënteren op 
een kavel of heeft inmiddels de stap gezet om uw 
eigen huis te gaan (laten) ontwerpen en bouwen. Er 
staat u een bijzonder tijd te wachten! Een architect 
kan u ondersteunen in het proces dat zal leiden tot 
de bouw van uw woning. Daarom wil ik mij hierbij 
aan u voorstellen: Corinne Schrauwen, architect 
met ruim 20 jaar ervaring in binnen- en buitenland 
en oprichter van het bureau Schrauwen Architecten 
te Amsterdam.  
 
 

Een woning is meer dan een optelling van de 
ruimten die u nodig heeft om in te leven. Een 
woning heeft een sfeer, een karakter, een 
identiteit. Een identiteit die bij u past en bij de 
omgeving waarin het staat. 

 
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?  
Werken met een particuliere opdrachtgever vraagt 
iets anders van de architect dan de opdracht van 
een professionele opdrachtgever. Bij het werken 
met particulieren ben ik niet alleen 
verantwoordelijk voor het ontwerp. Ik begeleid en 
adviseer mijn opdrachtgever tijdens het hele traject 
van ontwikkeling, ontwerp en uitvoering. 
Opdrachtgevers moeten vele keuzes maken 
voordat een huis er staat. Ik probeer ze daarbij te 
helpen door de mogelijkheden inzichtelijk te 
maken. Opdrachtgevers kiezen mij niet alleen om 
de stijl van mijn ontwerpen maar ook vanwege mijn 
complete aanpak en dienstverlening. 
 
Indien u dat wenst kunnen wij in een persoonlijk 
gesprek onze werkwijze en architectuur nader 
toelichten. Een bezoek aan gerealiseerde projecten 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

WOONCONCEPT 

LICHT & RUIMTE 
 

COENDERSBUURT SPOORZONE DELFT 

Bouwen met en voor mensen 
Ideeën en dromen van opdrachtgevers vormen de 
basis van de ontwerpen van architect Corinne 
Schrauwen. Het zijn inspiratiebronnen om tot 
bijzondere architectonische oplossingen te komen.  
 
Schrauwen Architecten heeft een heel eigen 
werkwijze ontwikkeld waarbij opdrachtgevers en 
architect samenwerken om een gedeelde ambitie 
te bereiken: het realiseren van een droomhuis. 
 
Het bureau heeft ruime ervaring met woningen in 
opdracht van particulieren. De gebouwen zijn 
herkenbaar aan hun heldere, stoere stijl, aan de 
hedendaagse architectuur die expressief van 
uitdrukking is. Ruimtelijkheid en materiaalgebruik 
zijn de ingrediënten  om gebouwen vorm te geven. 
 
In deze folder ziet u enkele voorbeelden van 
gerealiseerde woningen. Ze geven u een beeld van 
de wijze wij vorm kunnen geven aan uw 
woonwensen. Maar wanneer uw woning door ons 
wordt ontworpen zal deze in eerste instantie een 
vrucht zijn van uw wensen en dromen en zal deze 
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