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Veranda met
uitzicht op de
weilanden

Achtertuin ligt
in de schaduw

Veranda in de zon!

Conceptwoningen die met
minimale middelen een
bijzondere inpassing en
uitstraling krijgen
Als uitgangspunt voor de 12 woningen in de
uitbreidingswijk Elshof Zuid had onze opdrachtgever
hun conceptwoning met ‘standaard’ indeling.
Tradtioneel zijn deze eengezinswoningen qua indeling
en gebruik sterk gericht op de achtertuin. De zonoriëntatie en ligging aan een rustige straat waren
aanleiding om deze woningen juist een sterke relatie
te geven met de straatzijde.

Dure knip in
gebouw
Waar kunnen wij
spelen?

Uitgangspunten model

Spelen op straat!

Voorstel WE architecten

Omdat de meeste woningen met hun voordeur op het
zuiden georiënteerd zijn, hebben we onderzocht hoe
we aan de straatzijde van de woningen een prettig
woongebied konden maken. De woningen krijgen
daarvoor een veranda aan de straat die gekoppeld is
aan de keuken, naast natuurlijk de achtertuin aan de
woonkamer.

een prettig woongebied aan de straat
De schaal van de woningen krijgt een intiem karakter door
de dakbedekking over de gevel door te laten lopen tot aan
de veranda. De veranda’s worden vormgegeven als ‘hap’
uit de woningen en krijgen een warme uitstraling door een
houten uitwerking. De kopgevels spelen een belangrijke
rol en krijgen een ingetogen heldere beeldentaal met een
articulatie van de veranda’s.

Toelichting in plaatje, tekst kan ook wit zijn
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oog voor detail
We hebben een sterk contrast beoogd tussen het
abstracte hoofdvolume en de ‘warme’ invulling van de
veranda. Er is daarom gekozen voor een vlakke steen en
dakpan én een scherpe detaillering van de dakranden.
Op de beganegrond bij de veranda is aandacht
geschonken aan details die de veranda een plek maken:
een warm gekleurde houten gevel en luifel, begroeide
privacyschermen, en een fraai huisnummer, bel en
lichtspot.

type
woningbouw conceptwoningen
programma
12 eengezinswoningen
opdrachtgever
Wooncompagnie
status
gerealiseerd 2016
Detaillering van het abstracte hoofdvolume en een warme verblijfsplek
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