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Moso is een bekende leverancier op 
het gebied van bamboe producten. 
Zij verkopen hen producten 
in meer dan 50 landen. De 
vertegenwoordiger gaf aan dat de 
bamboe industrie nog vrij recent is, 
zo een 20 jaar, waarvan zij een van 
de pioniers zijn in het bedenken 
van innovatieve en duurzame 
oplossingen.

Moso heeft drie principes waar 
zij voor staan. Duurzaamheid, 
productkwaliteit en innovatie.

Door de lezing zijn bekend geworden met de verschillende 
verschijningsvormen van bamboe en hebben ze ook mogen bekijken 
aan de hand van stalen. Er zijn wel meer dan 1600 verschillende 
varianten van bamboe. De grondstof ervan kan door verschillende 
verwerkingsmethoden worden blootgesteld. Op deze manier zijn er 
verschillende toepassingsgebieden mogelijk en krijgen de verschillende 
soorten bamboe een verscheidenheid aan kleur en voordelen. 

De bamboe producten zijn erg sterk, stabiel, zeer veelzijdig en hard in 
hun toepassing. De uitstraling is heel natuurlijk wat nog eens versterkt 
wordt door de kwaliteitsvoordelen van het product en de ecologische 
duurzaamheid. Omdat de eigenschappen van bamboe bijna gelijk zijn 
aan die van de meeste hardhoutsoorten en anderen materialen in de 
bouwindustrie, kunnen zij ook hiervoor worden toegepast. Wat ons als 
toekomstig toegepast architect erg aansprak.
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Wat heeft de dood met architectuur 
te maken? Wat me aansprak 
aan deze lezing was waarom de 
spreekster, Allison Killing, over 
een onderwerp spreekt wat 
emotioneel lastig is. Als toekomstig 
toegepast architect, vind ik het 
interessant om mezelf te verdiepen 
in de esthetische waarde van 
architectuur. Ik ben benieuwd 
wat de ervaring van architecten is 
tussen het verband van architectuur 
en de maatschappelijk, sociale en 
emotionele betekenis.

Ander half jaar heeft Allison Killing zich verdiept in de veranderingen in ons 
zorgsysteem en wat dit voor relatie dit had met de architectuur ervan. Ze 
suggereert dat iedereen wel eens in een ziekenhuis heeft gelegen of ooit komt te 
liggen. Dan wil je je bevinden in een prettige omgeving. Haar vielen de akelige tl-
verlichting op en de eindeloze gangen met oncomfortabele stoelen. Dit is hoe wij 
de vormgeving in de zorg hedendaags kennen. Je zou het misschien niet zeggen, 
maar vroeger was dit juist vaker niet het geval. 

We praten niet over de dood. Dat vinden we ongemakkelijk. Maar als we betere 
gebouwen willen hebben om misschien wel onze laatste momenten in door te 
brengen. Moeten we erover praten benadrukt Killing.  Ze neemt een voorbeeld 
van lÓspendale degli Innocenti, gebouwd in 1419 door Brunelleschi. Het gebouw 
is een en al ambitie. Er zijn binnenplaatsen, natuurlijk daglicht in de kamers, 
hoge plafonds, natuurlijke ventilatie door frisse lucht. En dan waren ze ook nog 
esthetisch prachtig, alsof we vergeten zijn dat een ziekenhuis dat ook kan zijn. 

Het inspireert mij hoe ze op een toegankelijke manier praat over een relatief 
moeilijk onderwerp. Hoe zij twee onderwerpen waar men normaal gesproken niet 
zo snel een verband mee zou leggen bij elkaar ter woorden brengt. Omdat veel 
mensen een mening delen wordt er naar gehandeld. Maar is die mening altijd de 
juiste? Het geeft mij inzicht om binnen de architectuur verder te kijken dan dat.
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We vergeten dat we in een 
welvaartstaat leven. Als we aan 
architectuur denken, denken we al 
gauw aan architectuur uit de historie. 
Architectuur dat iets betekend heeft 
voor onze samenleving. 1% van de 
bevolking bouwde voor de andere 
99% en dit betekende iets. Maar onze 
recente welvaartsstaat heeft dat 
veranderd. Het is omgedraaid. We zijn 
met vele architecten, ontwerpers en 
concurreren tegen elkaar. Waarvoor? 
De rijkste 1% van de bevolking. Is dat 
wel goed voor onze democatie?

We moeten ons afvragen of architectuur wel gaat over het maken van gebouwen. 
Wanneer je een probleem hebt en er wordt gezocht naar een oplossing. Is een 
gebouw een van de duurste oplossingen. Waarom moet er altijd iets nieuws 
ontworpen worden wanneer er ook met redelijk eenvoudige middelen gerestaureerd 
kan worden? Omdat men bang is dat het beroep overbodig raakt. Maar wat is de 
definitie van het beroep architect? Je maakt je nuttig door een oplossing te bieden. 
Die hoeft niet duur te zijn. Architecten hebben vaak vrije geesten en zijn vindingrijk 
en strategisch. Het probleem is echter dat zij zo gefixeerd raken op het product voor 
de consument, dat het hoofdbelang kan worden vergeten.

Het doel is dus om de architectuur toegankelijker te krijgen. Daarom is het team het 
project ‘WikiHouse’ gestart, een open constructie systeem met een online gedeelde 
bibliotheek van 3D modellen die gemakkelijk te downloaden en aan te passen zijn.

Het principe wat het uitgangspunt is voor het ‘WikiHouse’ is: ‘’wees lui als een vos’’. 
Het heeft in dit geval geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden. In tegenstelling 
in wat je tijdens je studie leert dat je niet alles kopieert. In dit geval is kopiëren goed. 
Neem een concept wat werkt en pas het aan aan je omstandigheden. Dit vind ik een 
interessant uitgangspunt wat mij is bij gebleven. 
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Wij mensen zijn slim, maar gebruiken ons brein niet altijd slim. We zijn altijd online 
en bereikbaar. Proberen te multitasken en denken dat we hierdoor ook efficiënter 
en productiever zijn.  De schrijver benadrukt met dit boek dat we hiermee de 
kracht van ons brein ondermijnen. We kunnen pas efficiënter, productiever en 
creatiever te werk gaan, als we ons brein beter benutten. Omdat we zo verbonden 
zijn met elkaar, laten we verstoringen gemakkelijk toe. Ons brein kan namelijk 
maar een ding tegelijk en als we ons laten afleiden kost dit tijd en energie. We 
hebben een denkend en een reflex brein. 

Op het moment van deze verstoringen, gaat het reflexbrein met ons aan de haal. 
Het denkende brein krijgt zo geen kans meer om zijn krachten te gebruiken. 
Denk hierbij aan creatieve inzichten, het evalueren en reflecteren van zaken. De 
hoofdoorzaak van de manier waarop we ons door de nieuwe technologieën laten 
overnemen, is het fijne gevoel wat we op korte termijn ervaren. 

Echter haalt het brein hier op lange termijn minder voldoening uit en raakt het 
vermoeid. Het kan zelfs zo zijn dat men hierdoor niet meer toe komt aan het geen 
wat voorheen bedacht was. Wat ons dus uiteindelijk wel de voldoening geeft, is 
het langer ongestoord kunnen werken. Zo zien we op lange termijn ook resultaten 
van onze hoofddoelen. 
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Binnen mijn school en werk 
ervaring merk ik dat het wisselen 
tussen verschillende taken kan 
zorgen dat ik minder efficiënt te 
werk kan gaan. 

De schakelmomenten tussen 
de verschillende vakken maakt 
dat ik meer tijd nodig heb om 
met mijn brein volledig bij het 
onderwerp te zijn. In het boek 
wordt aangeraden om het aantal 
taakwisselingen te verminderen 
door in blokken te werken. 

Zo merk ik dat ik bijvoorbeeld 
meerdere momenten per dag uit 
mijn werk kan worden gehaald 
door meldingen van mail, 
telefoon, etc. Door dit te verdelen 
en er een ‘slot’ aan te geven, 
wordt men minder afgeleid en 
ben je beter geconcentreerd. 

‘‘ZO HAAL JE 
MEER UIT JE BREIN’’



Als toegepast architect is het vergaren van algemene onderwerpen binnen de 
wereld van architectuur zeer belangrijk. Maar wat zeker zo belangrijk is en tevens 
een van de leerdoelen, om de hedendaagse architectuur en architectuur uit de 
geschiedenis ons  eigen te maken. 

Vandaar de keuze voor een verdieping in de architect Antoni Gaudí. Zelf heb ik 
meerdere malen de bouwwerken van Gaudí bezocht, echter was ik nog jong en 
kon ik nog niet beoordelen wat ik zag. Ik kreeg een gevoel van een ‘’sprookje’’ 
en dit is mij altijd bijgebleven. Echter gaat het verder dan een sprookje, en wilde 
ik me graag meer verdiepen in wat Gaudí’s architectuur nu echt betekent. Wat 
maakt dat alle kunst en architectuurliefhebbers massaal naar Barcelona trekken 
om zijn bouwwerken te bezichtigen? 

Het boek geeft een uitgebreid inzicht in zijn leven en licht achttien van zijn 
projecten uit. Met hierbij als hoogtepunt ‘Sagrada Familia’, de kathedraal die tot 
heden nog niet af is. Wat mij vooral opviel was hoe Gaudí’s hele leven bestond 
uit tegenstellingen. De Catalaanse nationalistische beweging waar hij bij zat 
en kritische verhouding met de kerk, stonden ontzettend in contrast met zijn 
uitbundige sociale levensstijl en ‘Dandy’ uiterlijk. Hoewel hij in het begin van zijn 
carrière niet de beste student was en veel van zijn werken uit boeken haalde, heeft 
hij het toch voor elkaar gekregen om te groeien tot succesvol architect.

ANTONI GAUDÍ

In het boek komt duidelijk naar 
voren hoe binnen zijn studie 
men niet wist of ze Gaudí 
moesten beschouwen als ‘‘een 
genie of een gek’’. 

Ik vind het fascinerend hoe hij 
zich heeft laten bijeenvloeien 
door verschillende stijlen en sfeer 
heeft geprobeerd te betrekken 
in zijn ontwerpen. Waar hij 
binnen zijn studie dus eerder als 
‘gek’ werd beschouwd, zag men 
hem later als genie. 

Hoe hij hierin heeft gezocht 
naar zijn eigen stijl vind ik een 
realistisch beeld van hoe een 
architect zich ontwikkelt. Ik 
ben van mening dat beleving  
van bouwkunst architectuur 
maakt. Wat tevens ook het 
uitgangspunt is van onze studie.
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PUNTA DEL 
DOGANA
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Als ik aan moderne kunst denk, denk ik 
aan kunst wat voor zich moet spreken 
en zo minimaal mogelijk moet worden 
afgeleid door de omgeving. 

De grote constructieve gebaren, duide-
lijke contrasten tussen oud en nieuw 
en tussen de verschillende materialen, 
maakte het als student gemakkelijker 
om de opgedane kennis van onder an-
dere ruwbouw in het echt te beschou-
wen. 

Omdat alle elementen bewaard zijn ge-
bleven en met nieuwe technieken zijn 
aangevuld.  

Het hele gebouw is bestaande uit 
grote open ruimtes. Mooi is om te 
zien hoe oude architectonische 
elementen in zoals de houten 
dakconstructie en de gevels be-
waard zijn gebleven. Daarnaast 
zijn er veel nieuwe elementen toe-
gevoegd die de ruimtes opdelen. 
Grove betonnen constructies die 
de ruimten open houden maar 
toch afscheiden, een moderne 
betonnen trap die lijkt te zweven 
maar op een betonnen kolom rust. 
De elementen die zijn toegevoegd 
staan overduidelijk in contrast met 
de oude elementen, maar gaan in 
elkaar op omdat het allemaal gro-
te gebaren zijn.

Hoe het gebouw oorspronke-
lijk voor andere doeleinden is 
gebruikt, heeft men gepro-
beerd om de modernistische 
tentoonstellingen die er wor-
den vertoond, zo goed mo-
gelijk naar voren te brengen. 
Zo is de basis bewaard geble-
ven, maar zijn hierin wel en-
kele aanpassingen gedaan, 
om het als museum te laten 
functioneren en de kunst zo 
goed mogelijk tot zijn recht 
te laten komen. Zo zijn er 
nieuwe vensters geplaatst 
in de deuren en ramen oogt 
de ruimte helderder en zor-
gen tevens voor een betere 
akoestiek.
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RIETVELD SCHRÖDERHUIS
Wij als toegepast architecten ontwerpen voor de toekomst. Waar wij vandaag de dag mee 
bezig zijn is, anders dan tientallen jaren geleden. Duurzaamheid, sustainability en ecologie zijn 
ondenkbaar in de huidige wereld van de architectuur. 

Typerend voor de stijl is dat er werd vormgegeven in drie dimensies. Zo werd er zo optimaal mo-
gelijk omgegaan met ruimten. Werd er gekeken naar multifunctionaliteit en werd er rekening 
gehouden met de omgeving. Naar mijn idee revolutionair voor die tijd en iets waar we vandaag 
de dag op in kunnen spelen. We kampen vandaag de dag met verschillende problemen zoals 
overbevolking en moeten duurzaam omgaan met onze omgeving. Ik ben van mening dat we 
Het Schroderhuis als voorbeeld kunnen nemen hierin.

Het hoekraam op de eerste verdieping wordt als iconisch beschouwd. Het zijn twee ramen die 
haaks op elkaar staan van twee verschillende formaten. Als het grote raam open kan, kan het 
kleine raam dat ook. Zo creëert Rietveld een open hoek waar het raam door lijkt te verdwijnen. 

Ook zijn op de bovenverdieping schuifwanden gecreëerd. Deze zijn bedoelt op de dag en nacht
functies van elkaar te scheiden. Overdag is het een grote open ruimte. ‘s nachts zijn er aparte slaap- 
kamers voor de kinderen en een aparte woonkamer, waardoor iedereen toch zijn eigen plek heeft. 

Heel het huis is doordacht in de drie dimensies, voortkomend uit De Stijl. Zo wordt er optimaal 
gebruik gemaakt van de ruimte in de woning. Dit is ook terug te zien in het lijnenspel van de gevels.

14

Rietveld had als idee om het huis uit geprefabriceerde betonelementen te laten bouwen. Later 
bleek dit veel te duur te zijn omdat de elementen slechts voor een woning zou worden uitge-
voerd. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om alleen de fundering en de balkons van gewa-
pend beton te maken. De andere dichte bouwelementen zijn metselwerk wat vervolgens met 
pleisterwerk is voorzien. 

Daarnaast zijn er op de verdiepingen naast de buitenmuren ook stalen kolommen toegevoegd. 
Dit is gedaan omdat er geen dragende binnenmuren aanwezig zijn, maar het dakoppervlak is 
te groot om in een keer te kunnen overspannen.
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De houtskeletbouw van Knoopwerk 
bestaat uit houten balken en 
‘Knoopwerk-knopen’. De houten 
balken zijn vierkant en de knopen zijn 
kubusvormig. Op de punten waar het 
samenkomt is de structuur vlak. 

Om voldoende stijfheid te creeeren 
wordt er aan de buitenzijde bekleed 
met een dampdichte plaat. De 
structuur is ruim opgezet om leidingen 
tussen weg te kunnen werken. 

‘’ Knoopwerk is een houtskeletbouwsysteem met gelamelleerde liggers 
die worden verbonden via een gepatenteerd verbindingsstuk. Dat 
verbindingsstuk laat toe de volledige constructie na gebruik te demonteren. 

Barel Rutten:   ‘Met een beperkt materiaalgebruik kunnen we een constructie 
in korte tijd realiseren. Knoopwerk tekent de structuur uit en levert het 
volledige ruwbouwpakket op maat aan. Dankzij ons verbindingsstuk wordt 
de structuur op een eenvoudige manier en volledig modulair opgebouwd. ‘’
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Kalkhennep, een materiaal wat 
inmiddels al even op de markt is, maar 
waar nog steeds vollop mee wordt 
geexperimenteerd. EXIE, heeft een 
isolatieproduct hiermee ontwikkelt 
waarmee het materiaal wordt 
gecombineerd met strovlokken. Dit 
zorgt voor extra vochtregulatie en 
werkt geluidsabsorberend. 

‘’EXIE zet in op natuurlijke isolatie met CaNaDry en Xi-FiBres. Die bestaan 
respectievelijk uit kalkhennep en strovlokken. Die materialen zijn natuurlijk 
en hernieuwbaar, Xi-FiBres bevat zelfs volledig natuurlijke additieven zodat 
ook brandveiligheid op een natuurlijke manier gegarandeerd wordt. 
Zo brengen ze geen milieuschade toe na gebruik en verwerking. 

De isolatiematerialen kunnen gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. 
Op basis van hun eigenschappen kunnen ze breed worden ingezet.’’

Alle bouwmaterialen die zij ontwikkelen zijn ecologisch en  dienen als  
alternatief voor de traditionele bouwproducten. Hierbij staan ecologie, 
gezondheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, comfort, efficientie en 
gebruiksgemak  hoog in het vaandel.

Er zijn verschillende soorten kalkhennepmixen die zij leveren, met als 
nieuw op de markt kalkhennep gecombineerd met strovlokken.  
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Hier is een vrijstaande nieuwbouw woning te zien die traditioneel 
gebouwd is volgens massiefbouw. Dit is te zien aan de constructie 
is opgebouwd uit funderingsstroken bestaande uit beton, gemet-
selde keramische snel bouwsteen die vervolgens wordt afgewerkt 
met een gevelparament, constructieve breedplaatvloeren met op-
storting, tijdelijke ondersteuningen door middel van stempels die 
volgens de constructeur opgegeven afstand zijn geplaatst en dak-
constructie bestaande uit houten spanten en gordingen.

Het gaat hier om particuliere woningbouw en niet om utiliteits-
bouw. Hier krijgt men dus over het algemeen te maken met klei-
nere overspanningen deze worden opgevangen door stabiliteits-
wanden in plaats van bijvoorbeeld de windverbanden te zien bij 
een geschoorde constructie. Omdat er bij massiefbouw sprake is 
van dragende muren en geen skelet die de belastingen opvangt 
zijn deze die als geschoord figureren. 

Echter zijn er ook dragende muren die niet boven elkaar rusten. 
Wanneer hier sprake van is, moet er in de breedplaatvloer waar de 
dragende muur op de eerste verdieping op rust extra wapening 
worden toegevoegd, afhankelijk van de berekende belasting die 
de lijnlast van deze draagmuur bedraagt. Ook dit wordt door de 
constructeur berekend. 

Omdat bij massiefbouw de vloeren ook een dragende functie heb-
ben, is het belangrijk dat de uitsparingen voor het leidingwerk in 
het ontwerp van de vloerplaten al wordt meegenomen. Dit komt 
omdat in een breedplaatvloer het kanaalwerk van o.a. ventilatie en 
riolering wordt verwerkt. 

De punt en lijnbelastingen worden van boven naar beneden door 
de constructeur doorgerekend. Hierbij wordt de afbouw al meege-
nomen in de ruwbouw in de bepaling wat bepaalde belastingen 
zullen worden. 

MASSIEFBOUW

19



Het basisprincipe van een skeletbouw werkt hetzelfde als bij een 
massiefbouw. Ook hier moeten alle belastingen worden opgevan-
gen van boven naar beneden worden opgevangen, alleen waar dit 
bij een massiefbouw gebeurt door volledige muren en vloerpla-
ten, rusten de belastingen hier op balken en kolommen. 

Bij in dit geval een houtskeletbouw, wordt er dus gebruik gemaakt 
van lichtere materialen, welke dus ook minder belastingen kun-
nen opvangen dan steenachtige of gewapend beton. Dit betekend 
dat de dragende balken en kolommen een kleinere overspanning 
kunnen opvangen of dragen. Wil men wel een grote overspan-
ning kunnen opvangen zullen de afmetingen van de dragende 
constructie groter worden. Het nadeel hiervan is dus dat er meer 
ruimte in beslag wordt genomen door de constructie.

Kokers en leidingen voor luchtbehandeling of riolering zullen tus-
sen het skelet moeten worden doorgestoken. 

Omdat deze skeletbouw wordt toegepast in de particuliere wo-
ningbouw wordt er op een andere stijfheid gecreëerd dan bij 
utiliteitsbouw waar vaak staalskeletbouw wordt toegepast. Om 
de constructie toch op een bepaalde manier te kunnen schoren 
wordt het skelet afgewerkt met plaatmaterialen om zo toch stijf-
heid te krijgen in de constructie. 

SKELETBOUW

20
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1, EIGEN WONING

22

De hoofdvraag voor het eerste project was: ‘Hoe wonen wij?’ 
Binnen deze opdracht werd ons gevraagd om onze eigen woning 
individueel op te meten en uit te tekenen. Dit hebben we gedaan 
door de situatie te onderzoeken en te analyseren met betrekking 
tot de ergonomie. Welke functies en handelingen verrichten wij 
in onze woning en hoe gebruiken we onze oppervlakten? Zo was 
het bijvoorbeeld ook van belang hoe je een ruimte binnenkomt en 
hoe de ramen, deuren en meubels staan gepositioneerd. 

Binnen de opdracht hebben wij individueel 4 a 6 ruimtes 
onderzocht en vervolgens in een groep besproken en vergeleken. 
Het einddoel was om als groep per student een ruimte uit te 
kiezen die ergonomisch het ‘beste’ is. Vervolgens hebben wij dit 
samengebracht in een analyse.

Allereerst ben ik de ruimte gaan analyseren naar aan leiding van 
foto’s die ik gemaakt heb. Ik ben de ruimte gaan inmeten en 
door middel van schetsen gaan kijken waar de ergonomische 
struikelpunten lagen. Om vervolgens dit om te zetten naar een 
correcte tekening volgens de tekenconventies.

Er zitten nog enkele fouten in de tekeningen wat betreft 
de tekenconventies. Uiteindelijk hebben wij de tekeningen 
vergeleken met de medestudenten en geanalyseerd welke 
ruimte bij ieders het best aan de ergonomische regels voldeed. De 
structuur en duidelijkheid was goed in onze groep en we hebben 
goed geanalyseerd.  Omdat er in ieders tekening wel een aantal 
fouten zaten met betrekking tot de tekenconventies, valt in de 
visualisatie met de hand nog verbetering te behalen.



DE ZITRUIMTE 375 CM BREED EN 295 
CM LANG ZIJN, ZO IS ER VOLDOENDE 
BEWEGINGS EN COMFORTRUIMTE 
OM TEGELIJKERTIJD TE ZITTEN EN TE 

VERPLAATSEN.

BINNENKOMEN,ONTVANGEN, BEGROETEN, 
JAS UITDOEN. MENSEN TE ONTVANGEN 
EN BEGROETEN EN EEN JAS UIT EN AAN TE 
DOEN MOET DE INKOM MINIMAAL 180 CM 

DIEP EN 225 CM BREED ZIJN.

INKOMZONE

EEN TWEE PERSOONS SLAAPKAMER IS 
255 CM LANG EN 280 CM BREEDT VOOR 
EEN BED INCL.GEBRUIKERS-RUIMTE 

RONDOM HETBED.

HET TOILET MOET MINIMAAL 120 CM LANG 
EN 90 CM BREED ZIJN. DE MINIMALE 
BENODIGDE RUIMTE IN EEN BADKAMER 
VOOR EEN WASTAFEL EN EEN DOUCHE IS 

180 CM LANG EN 110 CM BREED

EEN MINIMALE KEUKENAFMETING IS 180 
CM LANG BIJ 60 CM DIEP. ER MOET WEL 
VRIJE RUIMTE RONDOM DE SPOELBAK EN 

HET FORNUIS ZIJN.

LEEFRUIMTE KEUKEN SLAAPKAMER SANITAIR

ERGONOMISCHE CONCLUSIE

INSPIRATIE VLEKKENPLAN 2D VORMSTUDIE 
VALKSTRAAT, KAVEL 32, BERGEN, 
VENRAY, LIMBURG, NEDERLAND.

 

ADRES

UITGANGSPUNTEN
GEZIEN DE DOELGROEP VINDEN WIJ 
DAT DE LOCATIE BINNEN HANDBEREIK 
VAN ALLE BENODIGDHEDEN MOET ZIJN. 
HIERBIJ VINDEN WE HET HEEL BELANGRIJK 
DAT ER EEN VRIJE UITKIJK IS RICHTING DE 
NATUUR. HIERDOOR KAN ER VEEL LICHT 
BINNENTREDEN EN IS ER EEN RUSTIGE 

SFEER AAN DE DAGKANT.

LOCATIE 3D VISUALISATIES

3D VORMSTUDIE SCHETSEN

DOELGROEP

CONCEPT

ONTWERP

DE WOONBELEVING DIE WORDT 
UITGESTRAALD MAAKT GEBRUIK VAN EEN 
COMBINATIE VAN STRAKKE EN SPEELSE, 
COMPACTE EN OPEN ELEMENTEN, 
WAARBIJ DAG EN NACHT SCHEIDING 
BELANGRIJK VOOR ONS IS. HIERBIJ PAST 
EEN FLEXIBELE LEVENSSTIJL WAT DOELT OP 

EEN JONG KOPPEL.

SCHETSONTWERP DEFINITIEF ONTWERP

FUNCTIES VERBINDEN EN SCHEIDEN IS 
HET BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT VAN 
HET CONCEPT. IN HET ONTWERP ZIJN DE 
DAG EN NACHT FUNCTIES VAN ELKAAR 
IN EVENWICHT GESCHEIDEN. HIERIN 
ZIJN PRIORITEITEN GESTELD AAN DE 
VERSCHILLENDE FUNCTIES EN ZO OOK 

WEER AAN ELKAAR VERBONDEN.

OMDAT HET GAAT OM EEN KLEINE RUIMTE 
DIE PRAKTISCH BENUT MOET WORDEN, IS 
ER EEN UNIT EN TWEE KASTENWANDEN 
ONTWORPEN DIE WAARIN ALLE 
FUNCTIES VERWERKT ZITTEN. DEZE ZIJN 
PRAKTISCH VERDEELD IN DE RUIMTE. 
DOOR DE OVERIGE ELEMENTEN HEEL 
MINIMALISTISCH, SYMMETRISCH EN 
MULTIFUNCTIONEEL TE HOUDEN GEEFT 
HET ONTWERP EEN COMPACT MAAR 

LUCHTIG GEVOEL. 

ONS PROCES IS GESTART MET HET 
SCHAKELEN VAN VERSCHILLENDE 
WOONFUNCTIES. HIERMEE KWAMEN WIJ 
OP EEN VEELHOEK ALS UITGANGSPUNT.

OMDAT EEN BINNENTUIN NIET MOGELIJK 
WAS ZIJN WIJ GAAN KIJKEN OF WE DE TUIN 
NAAR EEN VAN DE LANGE ZIJDEN KONDEN 

VERPLAATSEN.

IN ONZE VORMSTUDIE WERD AL SNEL 
DUIDELIJK DAT ER WEINIG LOOPRUIMTE 
ZOU ZIJN EN VEEL DODE HOEKEN 

ZOUDEN ONTSTAAN.

VIA EEN 3D VORMSTUDIE HEBBEN 
WE GEKEKEN HOE RUIMTELIJK ALLE 

FUNCTIES OVER ZOUDEN KOMEN.

VERVOLGENS ZIJN WE GAAN KIJKEN 
HOE WE TOCH DE FUNCTIES, EVENTUEEL 
OPTISCH KONDEN VERBINDEN OM 
DE FUNCTIES OP ZICH STERKER EN 

WAARDEVOLLER TE MAKEN.

2, WONEN OP 30 M2

DE ZITRUIMTE 375 CM BREED EN 295 
CM LANG ZIJN, ZO IS ER VOLDOENDE 
BEWEGINGS EN COMFORTRUIMTE 
OM TEGELIJKERTIJD TE ZITTEN EN TE 

VERPLAATSEN.

BINNENKOMEN,ONTVANGEN, BEGROETEN, 
JAS UITDOEN. MENSEN TE ONTVANGEN 
EN BEGROETEN EN EEN JAS UIT EN AAN TE 
DOEN MOET DE INKOM MINIMAAL 180 CM 

DIEP EN 225 CM BREED ZIJN.

INKOMZONE

EEN TWEE PERSOONS SLAAPKAMER IS 
255 CM LANG EN 280 CM BREEDT VOOR 
EEN BED INCL.GEBRUIKERS-RUIMTE 

RONDOM HETBED.

HET TOILET MOET MINIMAAL 120 CM LANG 
EN 90 CM BREED ZIJN. DE MINIMALE 
BENODIGDE RUIMTE IN EEN BADKAMER 
VOOR EEN WASTAFEL EN EEN DOUCHE IS 

180 CM LANG EN 110 CM BREED

EEN MINIMALE KEUKENAFMETING IS 180 
CM LANG BIJ 60 CM DIEP. ER MOET WEL 
VRIJE RUIMTE RONDOM DE SPOELBAK EN 

HET FORNUIS ZIJN.

LEEFRUIMTE KEUKEN SLAAPKAMER SANITAIR

ERGONOMISCHE CONCLUSIE

INSPIRATIE VLEKKENPLAN 2D VORMSTUDIE 
VALKSTRAAT, KAVEL 32, BERGEN, 
VENRAY, LIMBURG, NEDERLAND.

 

ADRES

UITGANGSPUNTEN
GEZIEN DE DOELGROEP VINDEN WIJ 
DAT DE LOCATIE BINNEN HANDBEREIK 
VAN ALLE BENODIGDHEDEN MOET ZIJN. 
HIERBIJ VINDEN WE HET HEEL BELANGRIJK 
DAT ER EEN VRIJE UITKIJK IS RICHTING DE 
NATUUR. HIERDOOR KAN ER VEEL LICHT 
BINNENTREDEN EN IS ER EEN RUSTIGE 

SFEER AAN DE DAGKANT.

LOCATIE 3D VISUALISATIES

3D VORMSTUDIE SCHETSEN

DOELGROEP

CONCEPT

ONTWERP

DE WOONBELEVING DIE WORDT 
UITGESTRAALD MAAKT GEBRUIK VAN EEN 
COMBINATIE VAN STRAKKE EN SPEELSE, 
COMPACTE EN OPEN ELEMENTEN, 
WAARBIJ DAG EN NACHT SCHEIDING 
BELANGRIJK VOOR ONS IS. HIERBIJ PAST 
EEN FLEXIBELE LEVENSSTIJL WAT DOELT OP 

EEN JONG KOPPEL.

SCHETSONTWERP DEFINITIEF ONTWERP

FUNCTIES VERBINDEN EN SCHEIDEN IS 
HET BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT VAN 
HET CONCEPT. IN HET ONTWERP ZIJN DE 
DAG EN NACHT FUNCTIES VAN ELKAAR 
IN EVENWICHT GESCHEIDEN. HIERIN 
ZIJN PRIORITEITEN GESTELD AAN DE 
VERSCHILLENDE FUNCTIES EN ZO OOK 

WEER AAN ELKAAR VERBONDEN.

OMDAT HET GAAT OM EEN KLEINE RUIMTE 
DIE PRAKTISCH BENUT MOET WORDEN, IS 
ER EEN UNIT EN TWEE KASTENWANDEN 
ONTWORPEN DIE WAARIN ALLE 
FUNCTIES VERWERKT ZITTEN. DEZE ZIJN 
PRAKTISCH VERDEELD IN DE RUIMTE. 
DOOR DE OVERIGE ELEMENTEN HEEL 
MINIMALISTISCH, SYMMETRISCH EN 
MULTIFUNCTIONEEL TE HOUDEN GEEFT 
HET ONTWERP EEN COMPACT MAAR 

LUCHTIG GEVOEL. 

ONS PROCES IS GESTART MET HET 
SCHAKELEN VAN VERSCHILLENDE 
WOONFUNCTIES. HIERMEE KWAMEN WIJ 
OP EEN VEELHOEK ALS UITGANGSPUNT.

OMDAT EEN BINNENTUIN NIET MOGELIJK 
WAS ZIJN WIJ GAAN KIJKEN OF WE DE TUIN 
NAAR EEN VAN DE LANGE ZIJDEN KONDEN 

VERPLAATSEN.

IN ONZE VORMSTUDIE WERD AL SNEL 
DUIDELIJK DAT ER WEINIG LOOPRUIMTE 
ZOU ZIJN EN VEEL DODE HOEKEN 

ZOUDEN ONTSTAAN.

VIA EEN 3D VORMSTUDIE HEBBEN 
WE GEKEKEN HOE RUIMTELIJK ALLE 

FUNCTIES OVER ZOUDEN KOMEN.

VERVOLGENS ZIJN WE GAAN KIJKEN 
HOE WE TOCH DE FUNCTIES, EVENTUEEL 
OPTISCH KONDEN VERBINDEN OM 
DE FUNCTIES OP ZICH STERKER EN 

WAARDEVOLLER TE MAKEN.

DE ZITRUIMTE 375 CM BREED EN 295 
CM LANG ZIJN, ZO IS ER VOLDOENDE 
BEWEGINGS EN COMFORTRUIMTE 
OM TEGELIJKERTIJD TE ZITTEN EN TE 

VERPLAATSEN.

BINNENKOMEN,ONTVANGEN, BEGROETEN, 
JAS UITDOEN. MENSEN TE ONTVANGEN 
EN BEGROETEN EN EEN JAS UIT EN AAN TE 
DOEN MOET DE INKOM MINIMAAL 180 CM 

DIEP EN 225 CM BREED ZIJN.

INKOMZONE

EEN TWEE PERSOONS SLAAPKAMER IS 
255 CM LANG EN 280 CM BREEDT VOOR 
EEN BED INCL.GEBRUIKERS-RUIMTE 

RONDOM HETBED.

HET TOILET MOET MINIMAAL 120 CM LANG 
EN 90 CM BREED ZIJN. DE MINIMALE 
BENODIGDE RUIMTE IN EEN BADKAMER 
VOOR EEN WASTAFEL EN EEN DOUCHE IS 

180 CM LANG EN 110 CM BREED

EEN MINIMALE KEUKENAFMETING IS 180 
CM LANG BIJ 60 CM DIEP. ER MOET WEL 
VRIJE RUIMTE RONDOM DE SPOELBAK EN 

HET FORNUIS ZIJN.

LEEFRUIMTE KEUKEN SLAAPKAMER SANITAIR

ERGONOMISCHE CONCLUSIE

INSPIRATIE VLEKKENPLAN 2D VORMSTUDIE 
VALKSTRAAT, KAVEL 32, BERGEN, 
VENRAY, LIMBURG, NEDERLAND.

 

ADRES

UITGANGSPUNTEN
GEZIEN DE DOELGROEP VINDEN WIJ 
DAT DE LOCATIE BINNEN HANDBEREIK 
VAN ALLE BENODIGDHEDEN MOET ZIJN. 
HIERBIJ VINDEN WE HET HEEL BELANGRIJK 
DAT ER EEN VRIJE UITKIJK IS RICHTING DE 
NATUUR. HIERDOOR KAN ER VEEL LICHT 
BINNENTREDEN EN IS ER EEN RUSTIGE 

SFEER AAN DE DAGKANT.

LOCATIE 3D VISUALISATIES

3D VORMSTUDIE SCHETSEN

DOELGROEP

CONCEPT

ONTWERP

DE WOONBELEVING DIE WORDT 
UITGESTRAALD MAAKT GEBRUIK VAN EEN 
COMBINATIE VAN STRAKKE EN SPEELSE, 
COMPACTE EN OPEN ELEMENTEN, 
WAARBIJ DAG EN NACHT SCHEIDING 
BELANGRIJK VOOR ONS IS. HIERBIJ PAST 
EEN FLEXIBELE LEVENSSTIJL WAT DOELT OP 

EEN JONG KOPPEL.

SCHETSONTWERP DEFINITIEF ONTWERP

FUNCTIES VERBINDEN EN SCHEIDEN IS 
HET BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT VAN 
HET CONCEPT. IN HET ONTWERP ZIJN DE 
DAG EN NACHT FUNCTIES VAN ELKAAR 
IN EVENWICHT GESCHEIDEN. HIERIN 
ZIJN PRIORITEITEN GESTELD AAN DE 
VERSCHILLENDE FUNCTIES EN ZO OOK 

WEER AAN ELKAAR VERBONDEN.

OMDAT HET GAAT OM EEN KLEINE RUIMTE 
DIE PRAKTISCH BENUT MOET WORDEN, IS 
ER EEN UNIT EN TWEE KASTENWANDEN 
ONTWORPEN DIE WAARIN ALLE 
FUNCTIES VERWERKT ZITTEN. DEZE ZIJN 
PRAKTISCH VERDEELD IN DE RUIMTE. 
DOOR DE OVERIGE ELEMENTEN HEEL 
MINIMALISTISCH, SYMMETRISCH EN 
MULTIFUNCTIONEEL TE HOUDEN GEEFT 
HET ONTWERP EEN COMPACT MAAR 

LUCHTIG GEVOEL. 

ONS PROCES IS GESTART MET HET 
SCHAKELEN VAN VERSCHILLENDE 
WOONFUNCTIES. HIERMEE KWAMEN WIJ 
OP EEN VEELHOEK ALS UITGANGSPUNT.

OMDAT EEN BINNENTUIN NIET MOGELIJK 
WAS ZIJN WIJ GAAN KIJKEN OF WE DE TUIN 
NAAR EEN VAN DE LANGE ZIJDEN KONDEN 

VERPLAATSEN.

IN ONZE VORMSTUDIE WERD AL SNEL 
DUIDELIJK DAT ER WEINIG LOOPRUIMTE 
ZOU ZIJN EN VEEL DODE HOEKEN 

ZOUDEN ONTSTAAN.

VIA EEN 3D VORMSTUDIE HEBBEN 
WE GEKEKEN HOE RUIMTELIJK ALLE 

FUNCTIES OVER ZOUDEN KOMEN.

VERVOLGENS ZIJN WE GAAN KIJKEN 
HOE WE TOCH DE FUNCTIES, EVENTUEEL 
OPTISCH KONDEN VERBINDEN OM 
DE FUNCTIES OP ZICH STERKER EN 

WAARDEVOLLER TE MAKEN.
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DE ZITRUIMTE 375 CM BREED EN 295 
CM LANG ZIJN, ZO IS ER VOLDOENDE 
BEWEGINGS EN COMFORTRUIMTE 
OM TEGELIJKERTIJD TE ZITTEN EN TE 

VERPLAATSEN.

BINNENKOMEN,ONTVANGEN, BEGROETEN, 
JAS UITDOEN. MENSEN TE ONTVANGEN 
EN BEGROETEN EN EEN JAS UIT EN AAN TE 
DOEN MOET DE INKOM MINIMAAL 180 CM 

DIEP EN 225 CM BREED ZIJN.

INKOMZONE

EEN TWEE PERSOONS SLAAPKAMER IS 
255 CM LANG EN 280 CM BREEDT VOOR 
EEN BED INCL.GEBRUIKERS-RUIMTE 

RONDOM HETBED.

HET TOILET MOET MINIMAAL 120 CM LANG 
EN 90 CM BREED ZIJN. DE MINIMALE 
BENODIGDE RUIMTE IN EEN BADKAMER 
VOOR EEN WASTAFEL EN EEN DOUCHE IS 

180 CM LANG EN 110 CM BREED

EEN MINIMALE KEUKENAFMETING IS 180 
CM LANG BIJ 60 CM DIEP. ER MOET WEL 
VRIJE RUIMTE RONDOM DE SPOELBAK EN 

HET FORNUIS ZIJN.

LEEFRUIMTE KEUKEN SLAAPKAMER SANITAIR

ERGONOMISCHE CONCLUSIE

INSPIRATIE VLEKKENPLAN 2D VORMSTUDIE 
VALKSTRAAT, KAVEL 32, BERGEN, 
VENRAY, LIMBURG, NEDERLAND.

 

ADRES

UITGANGSPUNTEN
GEZIEN DE DOELGROEP VINDEN WIJ 
DAT DE LOCATIE BINNEN HANDBEREIK 
VAN ALLE BENODIGDHEDEN MOET ZIJN. 
HIERBIJ VINDEN WE HET HEEL BELANGRIJK 
DAT ER EEN VRIJE UITKIJK IS RICHTING DE 
NATUUR. HIERDOOR KAN ER VEEL LICHT 
BINNENTREDEN EN IS ER EEN RUSTIGE 

SFEER AAN DE DAGKANT.

LOCATIE 3D VISUALISATIES

3D VORMSTUDIE SCHETSEN

DOELGROEP

CONCEPT

ONTWERP

DE WOONBELEVING DIE WORDT 
UITGESTRAALD MAAKT GEBRUIK VAN EEN 
COMBINATIE VAN STRAKKE EN SPEELSE, 
COMPACTE EN OPEN ELEMENTEN, 
WAARBIJ DAG EN NACHT SCHEIDING 
BELANGRIJK VOOR ONS IS. HIERBIJ PAST 
EEN FLEXIBELE LEVENSSTIJL WAT DOELT OP 

EEN JONG KOPPEL.

SCHETSONTWERP DEFINITIEF ONTWERP

FUNCTIES VERBINDEN EN SCHEIDEN IS 
HET BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT VAN 
HET CONCEPT. IN HET ONTWERP ZIJN DE 
DAG EN NACHT FUNCTIES VAN ELKAAR 
IN EVENWICHT GESCHEIDEN. HIERIN 
ZIJN PRIORITEITEN GESTELD AAN DE 
VERSCHILLENDE FUNCTIES EN ZO OOK 

WEER AAN ELKAAR VERBONDEN.

OMDAT HET GAAT OM EEN KLEINE RUIMTE 
DIE PRAKTISCH BENUT MOET WORDEN, IS 
ER EEN UNIT EN TWEE KASTENWANDEN 
ONTWORPEN DIE WAARIN ALLE 
FUNCTIES VERWERKT ZITTEN. DEZE ZIJN 
PRAKTISCH VERDEELD IN DE RUIMTE. 
DOOR DE OVERIGE ELEMENTEN HEEL 
MINIMALISTISCH, SYMMETRISCH EN 
MULTIFUNCTIONEEL TE HOUDEN GEEFT 
HET ONTWERP EEN COMPACT MAAR 

LUCHTIG GEVOEL. 

ONS PROCES IS GESTART MET HET 
SCHAKELEN VAN VERSCHILLENDE 
WOONFUNCTIES. HIERMEE KWAMEN WIJ 
OP EEN VEELHOEK ALS UITGANGSPUNT.

OMDAT EEN BINNENTUIN NIET MOGELIJK 
WAS ZIJN WIJ GAAN KIJKEN OF WE DE TUIN 
NAAR EEN VAN DE LANGE ZIJDEN KONDEN 

VERPLAATSEN.

IN ONZE VORMSTUDIE WERD AL SNEL 
DUIDELIJK DAT ER WEINIG LOOPRUIMTE 
ZOU ZIJN EN VEEL DODE HOEKEN 

ZOUDEN ONTSTAAN.

VIA EEN 3D VORMSTUDIE HEBBEN 
WE GEKEKEN HOE RUIMTELIJK ALLE 

FUNCTIES OVER ZOUDEN KOMEN.

VERVOLGENS ZIJN WE GAAN KIJKEN 
HOE WE TOCH DE FUNCTIES, EVENTUEEL 
OPTISCH KONDEN VERBINDEN OM 
DE FUNCTIES OP ZICH STERKER EN 

WAARDEVOLLER TE MAKEN.

DE ZITRUIMTE 375 CM BREED EN 295 
CM LANG ZIJN, ZO IS ER VOLDOENDE 
BEWEGINGS EN COMFORTRUIMTE 
OM TEGELIJKERTIJD TE ZITTEN EN TE 

VERPLAATSEN.

BINNENKOMEN,ONTVANGEN, BEGROETEN, 
JAS UITDOEN. MENSEN TE ONTVANGEN 
EN BEGROETEN EN EEN JAS UIT EN AAN TE 
DOEN MOET DE INKOM MINIMAAL 180 CM 

DIEP EN 225 CM BREED ZIJN.

INKOMZONE

EEN TWEE PERSOONS SLAAPKAMER IS 
255 CM LANG EN 280 CM BREEDT VOOR 
EEN BED INCL.GEBRUIKERS-RUIMTE 

RONDOM HETBED.

HET TOILET MOET MINIMAAL 120 CM LANG 
EN 90 CM BREED ZIJN. DE MINIMALE 
BENODIGDE RUIMTE IN EEN BADKAMER 
VOOR EEN WASTAFEL EN EEN DOUCHE IS 

180 CM LANG EN 110 CM BREED

EEN MINIMALE KEUKENAFMETING IS 180 
CM LANG BIJ 60 CM DIEP. ER MOET WEL 
VRIJE RUIMTE RONDOM DE SPOELBAK EN 

HET FORNUIS ZIJN.

LEEFRUIMTE KEUKEN SLAAPKAMER SANITAIR

ERGONOMISCHE CONCLUSIE

INSPIRATIE VLEKKENPLAN 2D VORMSTUDIE 
VALKSTRAAT, KAVEL 32, BERGEN, 
VENRAY, LIMBURG, NEDERLAND.

 

ADRES

UITGANGSPUNTEN
GEZIEN DE DOELGROEP VINDEN WIJ 
DAT DE LOCATIE BINNEN HANDBEREIK 
VAN ALLE BENODIGDHEDEN MOET ZIJN. 
HIERBIJ VINDEN WE HET HEEL BELANGRIJK 
DAT ER EEN VRIJE UITKIJK IS RICHTING DE 
NATUUR. HIERDOOR KAN ER VEEL LICHT 
BINNENTREDEN EN IS ER EEN RUSTIGE 

SFEER AAN DE DAGKANT.

LOCATIE 3D VISUALISATIES

3D VORMSTUDIE SCHETSEN

DOELGROEP

CONCEPT

ONTWERP

DE WOONBELEVING DIE WORDT 
UITGESTRAALD MAAKT GEBRUIK VAN EEN 
COMBINATIE VAN STRAKKE EN SPEELSE, 
COMPACTE EN OPEN ELEMENTEN, 
WAARBIJ DAG EN NACHT SCHEIDING 
BELANGRIJK VOOR ONS IS. HIERBIJ PAST 
EEN FLEXIBELE LEVENSSTIJL WAT DOELT OP 

EEN JONG KOPPEL.

SCHETSONTWERP DEFINITIEF ONTWERP

FUNCTIES VERBINDEN EN SCHEIDEN IS 
HET BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT VAN 
HET CONCEPT. IN HET ONTWERP ZIJN DE 
DAG EN NACHT FUNCTIES VAN ELKAAR 
IN EVENWICHT GESCHEIDEN. HIERIN 
ZIJN PRIORITEITEN GESTELD AAN DE 
VERSCHILLENDE FUNCTIES EN ZO OOK 

WEER AAN ELKAAR VERBONDEN.

OMDAT HET GAAT OM EEN KLEINE RUIMTE 
DIE PRAKTISCH BENUT MOET WORDEN, IS 
ER EEN UNIT EN TWEE KASTENWANDEN 
ONTWORPEN DIE WAARIN ALLE 
FUNCTIES VERWERKT ZITTEN. DEZE ZIJN 
PRAKTISCH VERDEELD IN DE RUIMTE. 
DOOR DE OVERIGE ELEMENTEN HEEL 
MINIMALISTISCH, SYMMETRISCH EN 
MULTIFUNCTIONEEL TE HOUDEN GEEFT 
HET ONTWERP EEN COMPACT MAAR 

LUCHTIG GEVOEL. 

ONS PROCES IS GESTART MET HET 
SCHAKELEN VAN VERSCHILLENDE 
WOONFUNCTIES. HIERMEE KWAMEN WIJ 
OP EEN VEELHOEK ALS UITGANGSPUNT.

OMDAT EEN BINNENTUIN NIET MOGELIJK 
WAS ZIJN WIJ GAAN KIJKEN OF WE DE TUIN 
NAAR EEN VAN DE LANGE ZIJDEN KONDEN 

VERPLAATSEN.

IN ONZE VORMSTUDIE WERD AL SNEL 
DUIDELIJK DAT ER WEINIG LOOPRUIMTE 
ZOU ZIJN EN VEEL DODE HOEKEN 

ZOUDEN ONTSTAAN.

VIA EEN 3D VORMSTUDIE HEBBEN 
WE GEKEKEN HOE RUIMTELIJK ALLE 

FUNCTIES OVER ZOUDEN KOMEN.

VERVOLGENS ZIJN WE GAAN KIJKEN 
HOE WE TOCH DE FUNCTIES, EVENTUEEL 
OPTISCH KONDEN VERBINDEN OM 
DE FUNCTIES OP ZICH STERKER EN 

WAARDEVOLLER TE MAKEN.

Wonen terug brengen naar de functionele essentie. Dat werd er ons 
gevraagd voor ons tweede project. Op basis van hoe onze huidige 
samenleving in elkaar zit, moeten wij hier als toegepast architecten 
rekening mee houden binnen het maken van een ontwerp. Wegens 
de dichtere bevolking is het van belang dat we met zijn allen dichter 
op elkaar gaan wonen. Onze gezinssamenstellingen zijn veranderd 
en tegenwoordig heel divers. Er wordt hier al volop in geanticipeerd 
in vormen van wonen. Aan ons de vraag hoe we dit zo functioneel en 
compact mogelijk in kunnen richten.

In basis was het doel om onze bevindingen van de eerste opdracht 
als uitgangspunt te nemen en hierop verder te ontwerpen. Om 
meer kennis te vergaren en van elkaar te leren zijn we dit project in 
groepsverband aangegaan. We hebben samen onderzocht wat we 
minimaal nodig hebben voor bepaalde functies in ons woongedrag. 
Hierin werden van ons de functies gevraagd en een maximale 
oppervlakten aan gesteld voor het ontwerp ervan.

Binnen dit project hebben wij gekeken naar de kwaliteiten per 
individu voor het uitwerken van de deelaspecten. We hebben een 
realistische taakverdeling gemaakt op basis van onze ervaringen. 
Onze tekeningen hebben wij handmatig volgens de tekenconventies 
uitgetekend. De analyse hebben we aangevuld door een onderzoek 
naar de minimale richtlijnen per woonfunctie. Daarnaast hebben we 
ook een handmatige en digitale 3D studie gemaakt aan de hand van 
een dummy en vormenstudie via Sketch up. 

In het vorige project lagen mijn werkpunten vooral op het correct 
uittekenen volgens de tekenconventies. Om hier meer van te 
leren hebben we ervoor gekozen dat ik de plannen gevels uit zou 
tekenen. Door dit in samenwerking te doen met een medestudent 
heb ik secuurder te werk kunnen gaan en hebben we fouten van 
elkaar kunnen voorkomen. Omdat we van mening waren dat ik 
gestructureerd en georganiseerd te werk ga en de programma’s 
hiervoor beheers, dat ik de grafische presentatie zou maken. Zo heb 
ik mijn kwaliteiten in kunnen zetten en tevens het geen waar ik in de 
vorige opdracht tegenaan liep kunnen verbeteren. 



Als toegepast architecten gaan wij in de meeste gevallen te maken 
met een bestaand ontwerp van een architect of ontwerper, wat wij 
verder uit mogen werken tot bouwaanvraag. Voor ons derde project 
hebben wij daarom de mogelijkheid gekregen om te kiezen tussen 
vier rijwoningen waar wij de meeste uitdaging in zagen en die ons 
het meest aansprak. De kernboodschap uit opdracht 3 kwam ook 
hierin terug. Veel mensen zijn intensief aan het zoeken naar een 
woning die betaalbaar is en voldoet. Maar er is een groot gebrek 
aan ruimte. Wanneer zij de optie hebben om een bestaande 
woning naar eigen wensen te renoveren is dit een toegankelijkere 
oplossing.

Vaak maakt de architect een minimaal ontwerp waarin het 
draait om het door hem of haar bedachte woonconcept. In de 
ontwerppraktijk is het vervolgens van belang om dit basis ontwerp 
uit te werken tot een realistisch project, maar waar het concept in 
bewaard blijft. Elk van de te kiezen woningen is op zijn eigen manier 
ruimtelijk interessant. Om toch enige connectie te houden met het 
ontwerp, was de uitdaging om een bijgebouw te ontwerpen wat 
qua ruimtelijkheid en concept zo nauw mogelijk aan zou sluiten 
bij het hoofdgebouw, de rijwoning, met voor iedere rijwoning een 
andere functie. 

Als vervolg op de vorige opdracht werd er van ons gevraagd dit 
project volledig digitaal uit te werken in AutoCAD. Als aanvulling 
was het doel om de theorie die we tijdens onze cursus ruwbouw 
geleerd hadden toe te passen in het project. Denk hierbij 
aan stabiliteitsberekeningen en geldende isolatiewaarden en 
berekeningen hiervan.

Omdat ik binnen het vorige project vooral me heb bezig gehouden 
met de 2D uitingen wilde ik extra aandacht besteden aan de 
3D vormenstudie en uitwerking hiervan. Ik heb er daarom voor 
gekozen om op eigen initiatief nieuwe technieken aan te leren. 
Daarom heb ik mijn maquette gemaakt met de lazersnijder.

3, IN DE RIJ
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4, 3 ONDER 1 DAK
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De hoofdvraag die terug kwam in al onze projecten komt ook in 
de laatste aanbod. ‘Hoe kunnen wij in de toekomst meer ruimte 
inleveren en dichter op elkaar gaan leven?’ Echter keken we in 
de vorige opdrachten voornamelijk naar het wonen. Maar we 
moeten ook kijken naar de kwaliteit van werken, consumeren, 
amusement, sport, etc. Deze dienen goed op elkaar afgestemd 
te worden.  Daarnaast geld ook in deze opdracht dat het 
traditionele gezin steeds minder vaak voorkomt en dat er vele 
andere gezinssamenstellingen bestaan. Dit vraagt ook een 
andere invulling van wonen. Hoe deze nieuwe woonvormen 
samenkomen in een stedelijke omgeving staat centraal in de 
laatste opdracht.

Als aanvulling op het samenbrengen van de verschillende 
woonfuncties in een gezamenlijk architecturale samenstelling is 
het binnen deze opdracht ook van belang hoe de verschillende 
gebouwen stedenbouwkundig samenkomen. 

Binnen mijn ontwerp staan symmetrie, minimalisme en rust 
centraal.  
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Vanuit de lemotest ben ik tot een aantal 
inzichten gekomen met betrekking tot mijn 
leergedrag. Zo voel ik bepaalde druk dat 
anderen verwachtingen van mij hebben, 
is mijn zelfeffectiviteit nog matig en heb ik 
ook nog moeite met stuurloos leergedrag. 

Omdat mijn ouders erg ondernemend zijn 
en harde werkers, heb ik dit altijd van thuis 
uit mee gekregen. Om succesvol te zijn, en 
binnen mijn studie te goed presteren is dus 
erg herkenbaar. 

Mijn resultaten zijn doorgaans beter dan 
ik zelf verwacht. Ik ben erg zelfkritisch en 
perfectionistisch waardoor ik mezelf fout 
inschat. Ik ben vaak niet tevreden en vind 
het moeilijk realistisch te denken over mijn 
resultaten. 

Het is voor mij lastig in te schatten wanneer 
ik iets goed doe. Ik vraag om veel bevestiging 
en weet vaak niet waar ik moet beginnen 
als ik een taak aanpak omdat het niet altijd 
duidelijk is wat er van mij verwacht wordt. 
Veel leerstof opdelen in kleine stukken vind 
ik daarom ook lastig. 

Mijn wil om te studeren is echter sterk 
aanwezig. Daarnaast ben ik sterk in het 
analyseren, plannen en behouden van 
structuur binnen mijn projecten. 

LEMOTEST

27



Alles wat ik voor mezelf doe, doe ik ook voor een ander. Dat is iets wat ik mij altijd voorneem. Soms mag ik nog leren om hierin niet door te 
slaan in het uiterste door mezelf te vergeten. Maar ik analyseer en leer graag wat ik vervolgens ook weer over kan brengen op een ander. 
Mijn openheid en empathie zorgt ervoor dat ik merendeel extravert ben. Ik haal er voldoening uit om mensen iets bij te brengen en om in 
gesprek te gaan. Naar mijn mening kan eenieder hier alleen maar beter van worden. Ik ga redelijk op mijn gevoel af wat maakt dat ik een 
creatieve geest heb. Hierin mag ik soms nog leren wat realistischer te zijn. Vanuit thuis ben ik erg opgevoed met normen en waarden wat 
maakt dat ik redelijk op mijn principes gericht ben. Omdat ik veel van mezelf verwacht en erg kritisch ben neem ik al snel een leidende en 
plannende houding aan in een groep. Ik heb behoefte aan structuur en duidelijkheid. Omdat ik het echter zo graag goed wil doen ben ik 
soms nog wat voorzichtig in mijn denken en kunnen.
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Aan de leerresultatenbarrowmeter is te zien dat ik op merendeel van de leerdoelen van het eerste jaar ruimschoots voldoende presteer.

Waar ik nog meer aandacht aan mag besteden is de detaillering in functie van de uitvoering en het verbeteren n.a.v. de feedback op 
de technische aspecten uit een project. Dit zijn ook de punten waar ik binnen projectatelier feedback op heb gekregen. Denk hierbij 
aan de samenhang tussen de technische tekeningen tussen de plannen en details zoals bouwknopen. Naar mijn mening geeft de 
leerresultatenbarrowmeter dus een helder en realistisch beeld van mijn presteren. 

Daarnaast kan ik me erg vinden in de kwaliteiten van mijn houding en samenwerking, reflecteren en zelfkritisch zijn en manier van analyseren.
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