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LOCATIE
Op het nieuwe eigentijdse landgoed Haagwijk gelegen op buitenplaats Duivenvoorde
is een nieuwbouwwoning gerealiseerd. Iedere woning op Haagwijk is uniek maar
wordt, door overeenkomsten in materialisering, massa en uitstraling, deel van het
grotere plan.

OPDRACHTGEVER EN ORGANISATIE
De wens zelf een woning te bouwen naar eigen ontwerp buiten de bebouwde kom kon 
hier in vervulling gaan. De opdrachtgever stelde de harmonieuse relatie met de
omgeving en de gezinsfunctionaliteit centraal.
In samenspraak met supervisor Henket en het landschapsplan van Michael van
Gessel zijn richtlijnen opgesteld voor de woningen langs de nieuwe laan.
Eenvoudige volumes in twee lagen met een plat dak. Baksteen als belangrijkste
materiaal in een kleur tussen grijs en zwart.
De omgeving en huis worden één door zichtlijnen naar weiland en bos vanuit en door
het huis. De woning opent zich naar het zuiden en het uitzicht. De entreezijde is meer
gesloten maar heeft aan de laanzijde toch een open karakter door de gecreëerde
doorzichten.
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DUURZAAMHEID
Het gehele huis wordt verwarmd door aardwarmte. Door de woning te openen naar 
de zuidzijde in combinatie met een luifel wordt in de winter gebruik gemaakt van 
de binnenkomende warmte. In de zomer wordt deze warmte door de luifel buiten 
gehouden. De warmte die in de winter uit de aarde wordt opgenomen wordt in de 
zomer weer teruggegeven middels het omdraaien van de werking van de warmtepomp. 
Zonnepanelen op het dak zorgen voor de energie voor de warmtepomp en de LED-
verlichting. Een zonneboiler vult de warmwatervoorziening aan. Achter de gesloten 
geveldelen is hoogwaardige isolatie (Kingspan Kooltherm) toegepast. Deze combinatie 
van installaties en ontwerpuitgangspunten zorgen voor een bijna energie neutrale 
woning.
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In het interieur is een continue ruimte 
gecreëerd die hal, keuken, woonkamer 
en studeerkamer vloeiend in elkaar laten 
overlopen. Essentieel is de connectie met 
het landschap. Zichtlijnen vanaf de entréé 
door de woning richting weiland en bos 
geven de bewoner het gevoel één te zijn 
met zijn omgeving. Met de wisseling van 
de seizoenen ontstaat telkens een nieuwe 
sfeer.
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De bakstenen gevel wikkelt zich als een schil rond de binnenruimtes, onderbroken 
door houten geveldelen, puien en luifels. Een verbijzondering van het metselwerk 
aan de voorzijde leidt het oog naar de entree.
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De woning opent zich naar het uitzicht en de zuidzijde. De glazen gevel zorgt voor 
binnenkomende warmte in de winter. In de zomer wordt deze warmte grotendeels door de 
luifel buiten gehouden.
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G

3741+ P

opbouw dak :

stuc

breedplaatvloer

isolatie:Kingspan therma TT46FM

FM(0,022)

120mm op afschot rc=6

2-laags bitumen

drainage 11mm

daktuinsubstraat 40mm

sedummixmat 30mm

gewicht max. 85kg/m2

b.k.kozijn = o.k. luifel =~475- b.k vl= 2943+ P

o.k. vl=3085 + P

b.k. vl=3405 + P

opbouw wand bu-bi : 

metselwerk 100

spouw 40 

isolatie kooltherm 95mm rc 5

aangestorte betonrand 200breed

stuc

solarlux

kolom(brandwerend schilderen)

ducotop largo

koof voor gordijnrail
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