SIMON
CHRISTIAANSE

NIEUWE PAREL #054

ARCHITECTUUR

Nieuwe parel
Wanneer men een klein architectonisch object aan
een bestaande situatie toevoegt, wordt dat al snel
een ruimtelijke parasiet: een vreemd voorwerp dat
om aandacht vraagt. Dat wilde ik voorkomen. Mijn
streven was om juist een echte parel te maken die
een positieve uitstraling heeft op de omgeving.

Wigvormig perceel
Wanneer men een klein architectonisch object aan
een bestaande situatie toevoegt, wordt dat al snel
een ruimtelijke parasiet: een vreemd voorwerp dat
om aandacht vraagt. Dat wilde Simon Christiaanse
voorkomen. Het streven was om juist een echte parel
te maken die een positieve uitstraling heeft op de
omgeving.

De straat als woonkamer
Om te zorgen dat er voldoende stoep overblijft, is
de woning op de begane grond zeer ondiep. Aan
de Pasteurstraat krijgt de woning een glaswand. Een
bank verbindt binnen en buiten met elkaar. De straat
wordt daarmee het verlengde van de woonkamer.
Zo voelt de parel-bewoner zich niet beperkt tot
alleen de eigen woonoppervlakte. De blinde wand
verandert in een woonstraat mét sociale controle.

Markante verdraaiing
De verdieping van de nieuwe parel volgt de grenzen
van het wigvormige perceel. Dat levert een markante
verdraaiing op t.o.v. de straat. In tegenstelling
tot de begane grond, biedt de verdieping veel
geborgenheid. Een grote schuifpui blijft grotendeels
aan het zicht onttrokken door een balkon met
balustrade.
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Klein maar fijn
Het vloeroppervlak van deze woning is klein. Toch
zijn alle noodzakelijk woonfuncties aanwezig voor 1
a 2 personen. Op de begane grond is een leefruimte
met keukenblok. Het toilet biedt tevens ruimte aan
een wasmachine en verwarmingsinstallatie. Op de
verdieping is een tweepersoonsbed, een kastenwand
en een badkamer.
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Deze nieuwe parel is ontworpen om lichtgewicht
en duurzaam gebouwd te worden gebouwd.
Constructie en afwerking zijn volledig van hout.
De uitzondering hierop is de gevelbekleding op
de perceelgrenzen. Die zijn bekleed met metalen
shingles in een diamant-patroon. Dat versterkt de
eigenzinnige vorm, maar geeft ook letterlijk glans aan
de hoek van de Groenoordstraat en Pasteurstraat.
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