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01 de betonnen sokkel, als podium voor deze bijzonder woning   
02 zorgvuldig gekozen openingen leveren een gefocust zicht op

01

02

Collectiv4 Architects

Wij vinden het als ontwerpers altijd leuk om 
verbouwingsprojecten in de stad af te wisselen met 
nieuwbouwwoningen buiten de stad. Het vraagt toch om 
een andere benadering.
De eigenaars van deze woning hadden hun buik vol van 
zogenaamde "moderne" architectuur die ze de laatste 
jaren overal zagen opduiken. Twee ten opzichte van elkaar 
verschoven volumes, liefst in twee verschillende kleuren 
van bakstenen en met een plat dak zijn niet aan hen 
besteed, maar wat dan wel?
Samen hebben we hun grenzen afgetast, op zoek naar 
hedendaagse architectuur die bij hen beide in de smaak 
viel. Door middel van interpretatie van de 
stedenbouwkundige restricties en onder toezicht van deze 
soepele bouwheren zijn we tot een dynamisch volume 
gekomen dat zich vertaalt in interessante ruimtes binnen. 
Het is belangrijk dat de bouwheer openstaat om samen 
op zoek te gaan naar wat voor hen een goede woning is. 
De spanning tussen de schil enerzijds en de kern 
anderzijds zorgt voor een aangename beleving die in elke 
kamer verschillend is. Weloverwogen openingen zorgen 
voor een gefocust contact met de groene omgeving. We 
kozen er bijvoorbeeld voor om in de voorgevel slechts één 
bandraam te voorzien, de hoogte hiervan is zo bepaald 
dat men vanuit zijn zetel toch over de omliggende velden 
kan kijken en in combinatie met de lichte vloer komt er 
toch voldoende licht binnen.
De speelse raamopeningen, die in formaat verschillen en 
dan weer in het vlak en dan weer dieper liggen, zijn in 
harmonie met de dynamische gevelvlakken. Een fijne 
zwarte omkadering scheidt hen van de houten 
gevelbekleding, een patroon van thermisch gedroogd hout 
met verschillende plankbreedtes. Het gebruik van een 
onregelmatig patroon voor de gevel-beplanking, de 
geaccentueerde ramen en de betonnen sokkel rondom 
de woning vertalen het onregelmatige karakter van het 
interieur naar de omgeving. 
De bezoeker weet eigenlijk niet dat achter deze 
onregelmatige vormen eigenlijk een eenvoudige, 
laag-energetische opbouw schuilt. Zonder compromissen 
op gebied van de vormgeving scoorde deze woning E20 
& K30.
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01 het lage raam in de voorgevel zorgt voor de nodige privacy
maar tegelijk een voor een interessant zicht
02 de ramen liggen zowel in het gevelvlak als dieperliggend
03 een detail van de gevelbeplanking    
04 het hoekperceel levert een wijds zicht op
over de velden, de bestaande woning (rechts) dient nog te worden
gesloopt 
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01 door het gebruik van eenvoudige materialen straalt
deze woning een sobere rust uit.
02 vanuit zijn zetel kan de bouwheer over de akkers kijken
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