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Een huis voor een gezin als stapeling van volumen doorboord 
door een spiltrap. De verschillende volumen, de vleugels van 
B I R D H O U S E, spreiden zich uit over de aangrenzende 
kavels en bieden uitzicht op de voor-, achter- en bovenkant van 
de stad. 

B I R D H O U S E  nestelt zich op zijn locatie door een poot met 
een compact oppervlak van waaruit een spiltrap naar de eerste 
vleugel leidt. Deze vleugel maakt een brug tussen de belendende 

Het huis krijgt zijn ENERGIE 
door het Physee Smartskin 
Powerwindow. Deze beglazing is 
uitgevoerd met coating welke het 
licht vangt en reflecteert naar de 
geïntegreerde pv-cellen. Hierna 
wordt het omgezet naar bruikbare 
energie. Het Powerwindow werkt 
ook op indirect én diffuus licht. 

Met een luchtwarmtepomp wordt 
via een warmtewisselaar warmte 
en koude ontrokken aan de 
buitenlucht. Via de warmtewisse-
laar wordt middels lage temper-
atuur vloerverwarming het huis 
VERWARMD en GEKOELD. 
Ook wordt hiermee voorzien in 
koud en warm tapwater.

BIRDHOUSE wordt gebalanceerd 
mechanisch GEVENTILEERD. 
Door warmteterugwinning wordt 
energie bespaard in het op tem-
peratuur krijgen van de aangevo-
erde buitenlucht. Ook wordt en-
ergie bespaard door het systeem 
CO2 gestuurd uit te voeren.
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panden en overkluist hiermee de toegang naar de achtergelegen 
percelen. In dit eerste volume liggen de slaapvertrekken, een 
speel- hobbyruimte, toilet & badkamer en een wasruimte. 
Ook is hier voorzien in ruimte voor de nodige techniek om 
B I R D H O U S E  tot een All Electric huis te maken.

De spiltrap loopt verder naar de tweede vleugel welke balanceert 
op de eerste. Hier ligt het woonvertrek met keuken. Uiteindelijk 
biedt de spiltrap toegang tot het dak met terras.
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