
Voor mij betekent Pover Tover dat het nieuwe bouwdeel ervoor zorgt dat het totaalbeeld van 
nieuw en oud samen een toegevoegde waarde wordt voor de stad. In dit ontwerp betekent 
dat dat de kwaliteiten van de oude garages terug te vinden zijn in het nieuwe ontwerp, waar-
door nieuw en oud elkaar versterken.

Deze architectonische kwaliteiten zijn voor dit ontwerp gedefinieerd als:
- De sterke ritmiek van de openingen in het gevelaanzicht.
- De diepe neggen.
- De verschillende afmetingen van de penanten.

In het ontwerp dient de ritmiek van de oude garages als fundament voor het nieuwe: zoals in 
muziek ritme de ruggengraat is van de compositie. De nieuw te bouwen woning kan gezien 
worden als de melodie en de instrumenten die de compositie compleet maken. 
Verschillende instrumenten vormen samen de compositie: dit zijn de verschillende bouwele-
menten die gebruikt worden. Het interessante aan melodie is de afwisseling van noten in een 
schema: dit is de variatie in de elementen. 

De compositie is te ontleden in:

- Het ritme van de 5 grote openingen, zowel in het oude als in het nieuwe.

- Het ontwerp bevat constructieve schijven. Door de schijven van vorm te doen veranderen, 
worden de ruimten gevormd.

- De afwisseling van de grootte van de raamopeningen geven binnen een spel van licht en 
schaduw. Dit wordt versterkt door de vormen van de schijven.

- De neggediepte. Sterk terugliggende raampartijen worden afgewisseld door sterk naar bui-
ten tredende ramen. Deze naar buiten tredende ramen doorbreken de scheiding tussen oud en 
nieuw. Het nieuwe haakt zo in het oude.

- De gevelbekleding binnen de 5 grote openingen heeft variatie in horizontale en verticale 
planken van gebrand hout. Het binnenste van de openingen contrasteert op deze manier met 
het witte kader.
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1. Entree
2. Woonkamer
3. Keuken
4. Flexibele kamer
5. Badkamer
6. Slaapkamer
7. Buitenruimte
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