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Vrijheid van leven

Interieur keuken

Interieur, dak komt los van baksteenmuur

Nieuwe volume met garage en kantoor aan het voorhof.

In ‘s-Hertogenbosch Zuid, een jaren ‘60 wijk nabij het centrum 

van de stad, komt een stuk grond vrij. Op het ruime kavel met 

van volgroeid groen, wordt een woning ontworpen van slechts 

één bouwlaag. De belangrijkste wens van de opdrachtgever 

is het hebben van veel privacy. Hierbij is het belangrijk dat er 

vanaf de straatzijde nauwelijks zicht is op het prive-domein. 

Vanuit de woning moet er echter veel zicht op de tuin  en het 

omringende groen te zijn. De omvangrijke kunstcollectie van 

de bewoners dient een plaats te krijgen in de woning.

Op het kavel is in wit metselwerk een u-vormig volume 

geplaatstt. Hierin bevinden zich de besloten functies, garage, 

kantoor, speel- en slaapkamers. De straatgevel bevat slechts 

één hooggeplaatst raam. De U-vorm omsluit een open 

ruimte waar het leven zich afspeelt, vrij van blikken vanaf de 

straat. Deze ruimtes, woon- en eetkamer, keuken en terras 

zijn in tegenstelling tot het gemetselde volume zeer open 

en georienteerd op het zuiden. Ze zijn opgebouwd uit grote 

glasvlakken en een constructie die geheel uit houten balken 

bestaat.

De kunstcollectie vindt zijn plaats in een 20 meter lange hal 

die de entree met de woonkamer verbindt en die zich aan de 

noordzijde opent naar een beeldentuin. 

Zo is dicht bij de hectiek van de binnenstad een besloten 

woning gemaakt waar vrijheid van leven voorop staat.



01   entree
02   hal-expositieruimte
03   beeldentuin
04   kantoor
05   hoofdslaapkamer
06   slaapkamer
07   logeerkamer
08   keuken-eetruimte
09   verhoogde woonkamer
10   speelkamer
11   garage
12   terras
13   vijver
14   verhoogd terras
15   opstelplek
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Gevel straatzijde



Gevel tuinzijde - blik op verhoogde woonkamer en terras



Schoorsteen en pergola bij het terras Gevel woonkamer



Specifiek metselwerkverband




