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Leiden dankt zijn ontstaan aan de Rijn. Grote Leidse kunstschilders 
als Jan van Goyen vereeuwigden dit beeld al in hun werken. 
Uitzichten zijn veranderd, maar de Rijn blijft het hart van Leiden.

Door gebruik te maken van het niveauverschil ontstaat er op de 
Haagbrug een prachtig split level huis. Het smalle huis neemt niet 
het uitzicht weg, maar versterkt het door het in te kaderen, net als  
de gouden eeuwse werken van Jan van Goyen.

Het split level is een fantastische kans; een entree op brugniveau 
die leidt naar een woonkeuken met terras op het water niveau 
én een ruime woonkamer met verhoogd uitzicht over de Rijn. 
Daarboven bevinden zich twee slaapkamers, door hun hoogte 
afgeschermd van voorbijgangers, maar door hun ramen voorzien 
van prachtig uitzicht over de Rijn en de Rijn-en-Schiekade.

Door het huis slim te vormen ontstaat er maximale zicht op de 
Rijn, vanuit de gehele woning. Naast deze sociale duurzaamheid 
is er ook gedacht aan duurzame materialen zoals een houten 
constructie en een verkoolde houten gevel. De dak oriëntatie is 
optimaal naar de zon gericht, voor zonnecellen, en het Rijn water 
kan - naast een verkoelende duik in de zomers – gebruikt worden 
voor koeling in de woning. Met dit ontwerp krijgt Leiden een 
prachtige Parel erbij.GEZICHT OP DE RIJN

ZONNEPANELEN
Dak optimaal op de zon 
orienteren voor maximale 
opbrenst

GRIJSWATER
Opslag en hergebruik 
van regenwater in een 
grijswatersysteem

RIJN KOELING
Koeling door middel van  
een wartmewisselaar met 
Rijn water

SOCIALE DUURZAMHEID
Jan van Goyen en de Rijn in het 
ontwerp gevangen

MATERIALEN
Duurzaam en natuurlijk 
materiaalgeruik

DAKLICHT
Daklichten voor maximaal 
gebruik van zonlicht

ZICHT OP DE RIJN
Ingekaderd zicht op de Rijn en privacy in de 
keuken

GEVELS
West- en zuidgevel met daarop het kader 
zichtbaar

DICHTE ZIJGEVELS
Dichte zijgevels accentueren het zicht op het 
water
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