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Opzet I

* Belangrijke ruimtes aan de zijkant van leefgedeelte.

* Belangrijke ruimtes aan de zijkant van leefgedeelte. 
Leefgedeelte neemt zeer dominante plaats in op woonkavel. 

Opzet II

* Woning krijgt meer orthogonale vormen. Zowel in de hoogte 
als in de breedte en lengte krijgt het huis meer vorm en body.

Opzet III

* blokkenstudie woning. Eerste opzet gemaakt om visueel beeld te krijgen bij ideeën.

ORDE
* open leefruimte
* heuvel of in de hoogte
   * dijk
   * landschap
   * constructief
* hout (landelijk)* hout (landelijk)
* strakt
* slank
* kleine privé ruimtes
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* Onderzoek moet gedaan met de belangrijkste ruimtes voor de woning. Kijkend en rekening houden met Programma van Eisen 
van de broers. Door de woning eerst als rechthoek te gebruiken, en verder op te delen in verschilllende ruimtes komen we aan 
de gewenste woningoppervlakte van 60-80 m².

* De vakantiewoning was aan het begin van het traject een kleine villa. Door In verloop van studie de eettafel in het midden 90 graden te draaien werd er meer ruimte gecreeërt 
om binnen met buiten te combineren. Later in de studie is er 1/3 woonoppervlak afgehaald om zo tot een  nog compacter woning te komen. Dit heeft ertoe geleid dat de keuken 
buiten, weliswaar overdekbaar, te situeren. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerpen van de woning is dat het gehele ontwerp past bij de opdrachtgevers, twee broers. Zij zullen samen de woning betrekken. Ui-
teraard moet de woning ook op een juiste manier verankerd worden in diens omgeving. 

Op locatie 5 is duidelijk te zien dat we te maken hebben met een droogmakerij. Door weinig tot geen bebossing kunnen we zeer ver voor ons uit kijken. Zo kijken we richting het Noorden 
naar Zoetermeer en het Zuiden richting grens van het Groene Hart en de snelweg. 

De broers willen graag rust, daarom heb ik ervoor gekozen de woning niet aan de zuidzijde van de dijk te situeren. Het geluid is op de dijk al aanwezig, wanneer de woning dus aan 
deze zijde geplaatst zal worden, ondervinden de broers hier hinder van. 

Bij het ontwerpen van een gebouw, bestaat er een wezenlijke dimensie: stijl en concept. Wat past het best bij de opdrachtgevers en hoe kunnen we dit toepassen. Aangezien de op-
drachtgevers van jonge leeftijd zijn, kies ik ervoor om het huis in een moderne stijl te ontwerpen. 

Binnen het ontwerp wil ik de leefruimte - een onmiskenbare ruimte in de hele woning - graag een centrale rol toedichten. 

* Wat zijn de mooiste plekken van het landschap en 
hoe pas ik dit toe in mijn kavel?

* Kavel zo ver mogelijk van de bebouwing aan de dijk,   
in verband met stank en ander overlast.

* Waar moet woning gepositioneerd worden op de 
kavel en waar het groen?

* Welke twee locaties lijken mij het meest geschikt?

Schetsmatige kavelverdeling 
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Omdat het om een vakantiewoning gaat, is het prettig wanneer alles gelijkvloers ligt in de woning. Door een trap midden in het huis te plaatsen, haalt het 
de schoonheid van het uitzicht weg, en de orde binnen het huis. Doch door de trap weg te werken in het grijze “massieve” woningblok, is het mogelijk om 
wel een bovenverdieping te plaatsen. Doordat de slaapkamers op een bovenverdieping liggen, kan ‘s morgens genoten worden van het uitzicht richitng 
Zoetermeer en het polderlandschap.

concept I concept II


	1
	2
	3

