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Levendaal 168
De lege plot aan Levendaal spreekt tot de verbeelding. 
De potentie van een stuk open ruimte in een gesloten 
Leids bouwblok. Achter de verdiepingshoge muur 
houdt zich een weelderige tuin schuil. Het ontwerp voor 
deze plek, teruggezet van de straat, is een open en licht 
huis tussen twee tuinen. Een stedelijke woning midden 
in een groene oase. De nieuwe poort in de bestaande 
bakstenen muur vormt de ingang naar het huis waar op 
de begane grond de woon- leefkeuken midden tussen 
de twee tuinen verborgen ligt. Op de eerste verdieping 
ligt een open representatieve woonruimte die terugkijkt 
op de stad. Op de bovenste verdieping ontsluit een 
genereuze gang drie slaapkamers.

Architectuur
Met directe architectonische middelen wordt een 
heldere ruimtelijkheid opgezet die zich in dienst stelt 
van het leven. De ordening en proporties van de 
elementen van gevel vormen de facade van het huis 
en de verloren bekisting van de staalplaat-betonvloer 
articuleert de plafonds. De transparantie van de gevel 
wordt gemoduleerd door een combinatie van het groen 
van de tuinen, mechanische luifels, en door lagen in 
het interieur. 
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Duurzaamheid
Een zo laag mogelijk gehouden embodied energy in 
de vervaardiging van het huis en de hoge recyclebility 
aan het eind van zijn levensduur van het helder 
geconstrueerde ontwerp, samen met een eigen 
energievoorziening door middel van zonnecellen op 
het dak in combinatie met een warmtepompt, maakt 
dat dit ontwerp vooruitloopt op de circulaire economie 
die gaat komen. Daarnaast biedt de geringe voetafdruk 
van het huis in combinatie met de tuinen een bijdrage 
aan de stedelijke waterhuishouding en biodiversiteit.

Groothuijse de Boer architecten
Tjerk en Benjamin voeren samen een jong architecten-
bureau in Amsterdam waar ze samen met een 
gemotiveerd team werken aan uiteenlopende 
projecten. Ze combineren een diepe interesse voor de 
architectuur en zijn geschiedenis met een ambitie om 
tot relevante architectonische antwoorden te komen 
voor hedendaagse uitdagingen. 

Voor informatie of vragen mail ons op:
mail@groothuijsedeboer.com


