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BEELDTAAL
De verschijningsvorm is tot stand
gekomen door de omgevingskenmerken en overige uitgangspunten
te combineren in één integraal
ontwerp.
Tot deze uitgangspunten behoren met
name een op male lich nval ten
behoeve van energie-opwekking,
koeling (beschaduwing) en een gezond
licht binnenklimaat. Daarnaast is het
duurzaam inze en van materialen,
bouwtechnieken en ﬂexibele
indelingsmogelijkheden van de woning
een belangrijke vormgevende factor.

BELENDE BEBOUWING
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houten lamellen voor de ramen zorgen veel licht in de woning, de vaste stand in de onderste lagen geven privacy aan de
bestaande buren en in de bovenste etage voorkomen de lamellen te veel opwarming in de zomer
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1e etage 63 m2 b.v.o.
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De ruimte die door het ontwerp in
beslag wordt genomen is gelegen op
twee verschillende kadastrale kavels,
beiden met de bestemming ‘wonen’.
Er is grofweg een strook van 1,5 meter
breed nodig van de tuin van het
buurpand om het ontwerp te kunnen
realiseren. Om tot een eventuele
overeenstemming met de buren te
komen is er gezocht naar een oplossing
waarbij deze tuin na uitruil van grond
groter wordt en meer zon zal
ontvangen dan in de huidige situa e.
Dit kan bereikt worden door het
oppervlak van het huidige tuinhuis
onder te brengen in de onderste laag
van de nieuwbouw.

tuinhuis

EIGENDOMSVERHOUDING

kadastrale grens

kadastrale grens

Voor het ontwerp bepalende
omgevingskenmerken zijn de ramen en
de bouwhoogte van de belendede
bebouwing, de ligging in de as van een
voormalige gracht en de oriënta e op
de zon.
Om zoveel mogelijk daglicht in de
woning binnen te laten zijn er ramen in
de zijgevels toegepast. Deze ramen zijn
aan de buitenzijde voorzien van
houten ver cale en horizontale
lamellen die dankzij een geﬁxeerde
maximale draaihoek inkijk bij de buren
onmogelijk maakt.
De ramen op de hoeken van de
naastgelegen panden behouden hun
uitzicht dankzij de terugliggende
glasgevel ten opzichte van de rooilijn.
De woning ligt in het hart van een
voormalige gracht, de Derde
Binnenvestgracht. Deze gracht wordt in
de vormgeving van de woning
benadrukt door het hoofdvolume in de
as van de gracht los van de belending
te plaatsen. Daarnaast benadrukt het
terug liggende en omzoomde
transparante glasvlak in de voorgevel
de rich ng en doorgaande loop van de
voormalige gracht.
De korrelgroo e van de nieuwbouw
vormt een overgang tussen de schaal
en hoogten van de belendingen.
Binnen het vormgingsconcept is
daarnaast voorzien in een opdeling in
plint, kap en middendeel. De hoek van
de kap wordt medebepaald door de
minimaal vereiste hoek van de op het
zuiden gerichte fotovoltaïsche panelen
op het dak.

bestaande situa e inclusief eigendomsgrens, tuinhuis
en tuin van buren

2e + 3e etage 147 m2 b.v.o.

nieuwe situa e groter oppervlak tuin buren en
oppervlak tuinhuis in nieuwbouw opgenomen
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toegepaste materialen
zijn dankzij een
demontabele
bouwtechniek (van
gevel en construc e)
zeer goed her te
gebruiken

grote dakoverstekken
en lamellen in de gevel
voorkomen
oververhi ng in de
zomer en maken
warmte opvang in de
winter mogelijk

regenwater van het
dak en balkons wordt
opgevangen t.b.v.
toiletspoeling en
besproeiing

grote glasvlakken
gecombineerd met
lamellen brengen veel
nartuurlijk licht in de
woning

warmte en koude
opslag in de aardlagen
reduceren het
energieverlies en het
verbruik

gevel aan binnentuin
wordt gebruikt voor
natuurlijk lich nval

grote tegenover elkaar
liggende
gevelopeningen
zorgen voor een
natuurlijke ven la e

door het oppervlak
van het tuinhuis in de
nieuwbouw op te
nemen wordt er geen
tuinoppervlak verhard
(natuurlijke drainage
blij gelijk)

lage temperatuur vloer
verwarming reduceert
energie verbruik en
zorgt voor een
stofvrijer
binnenklimaat

fotovola sche panelen
worden gebruikt om
electriciteit op te
wekken voor water
verwarming etc.

de orienta e is
uitermate geschikt om
de zon en lich nval te
gebruiken t.b.v.
energie voorziening en
een gezonde lichte
woonplek
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orienta e t.o.v.
de zon

WONINGTYPE EN FLEXIBILITEIT

Het ontwerp is op de toekomst gericht en
opgebouwd uit hoogwaardige materialen
en voorzien van een duurzaam,
energiebewust concept.
De interac e tussen de woning en de
directe omgeving is zeer intensief, zowel
ruimtelijk, visueel, func oneel als op het
gebied van duurzaamheid. De
gebouwstructuur is zo ontworpen dat de
impact van zicht op de omgeving in en
vanuit de woning een maximale posi eve
invloed hee op de bewoners.
Het gebouw zit klimatologisch zo in elkaar
dat er maar weinig installa es nodig zijn.
Daarnaast is de overgrote deel modulair
van opbouw en eenvoudig aanpasbaar
zodat het gedurende zijn leven aan
verschillende (nieuwe) gebruikseisen
tegemoet kan komen. Het geheel en de
delen zijn eenvoudig te (de)monteren en
construeren.

LICHTKETEN ENERGIE
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DUURZAAM GEZOND

opwarming in winter
schaduw in zomer
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Het gebouw bestaat in totaal uit vier
bouwlagen met een centrale ontslui ng.
Hierbinnen zijn verschillende woningtypen
te realiseren. De conﬁgura e kan
bijvoorbeeld bestaan uit afzonderlijke
appartementen van circa 63 m2 per laag of
uit een combina e van deze met in de
bovenste twee lagen één appartement van
circa 147m2. Dankzij de modulaire maat in
onder andere de gevel en de grote
glasvlakken aan voor en achterzijde zijn de
indelingsmogelijkheden van de
appartementen zeer divers. Zo kan
eenvoudig gekozen worden om de
woonkamer aan de gracht of aan de
tuinzijde te situeren dan wel één open
doorlopende ruimte van voor tot
achtergevel te creëren.

warmte en koudeopslag
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