


KAREL DOORMANLAAN 3 | VOORSCHOTEN

In een parkachtige setting in Voorschoten staat een 
onder architectuur gebouwde woning, omringd door 
bossages in een tuin met een aantal bijgebouwen 
en een zwembad. Opmerkelijk is dat de woning van 
origine - gebouwd in 1974 - niet op de die fraaie tuin is 
ontworpen, een prachtige omgeving die toch de plek 
karakteriseert.

Nieuwe bewoners geven invulling aan deze potentie 
door middel van een grootschalige transformatie. De 
verbouwing breidt de villa uit en oriënteert de woning 
beter op de tuin en het licht. De plattegronden van 
zowel de begane grond als de eerste verdieping 
worden opnieuw ingedeeld en door middel van een 
vide met elkaar en de omgeving verbonden.

Het huis krijgt bovendien een bouwfysische upgrade 
zodat het weer voldoet aan de comfort- en energie-
eisen van deze tijd en aan die van de toekomst. Om 
dit te realiseren wordt de gevel afgebroken, voorzien 
van nieuwe isolatie en opnieuw opgemetseld. 
Kozijnen worden vervangen en installaties worden 
vernieuwd, inclusief een warmtepomp, zonnepanelen 
en -collectoren voor het huis zelf maar ook voor de 
bijgebouwen en het zwembad. Het metselwerk - 
opgetrokken uit handgevormde langwerpige stenen 
- en kozijnen geven de gevels een nieuwe kleurstelling 
die gedurende alle jaargetijden mooi samenvalt met 
de veranderende patina van de begroeiing in de tuin.

Ontwerp: 2015
Status:  gerealiseerd 2016
Oppervlakte: 363m2
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BEGANE GROND BESTAAND

project

Projectnummer Projectnaam Straat Stad jadearchitecten
status

ProjectStatus

opdrachtgever

Naam opdrachtgever

tekeningnummer

Status-100B

onderdeel

Begane grond

schaal

1:100

datum

Datum

Maten in het werk controleren!

renovatiefilter

01 Bestaande toestand

formaat

A3



BEGANE GROND NIEUW

project

15024 Karel doormanlaan 3 Voorschoten jadearchitecten
status

bouwuitvoering

opdrachtgever

Hendrik & Veronique v. Heijst

tekeningnummer

BU-100N

onderdeel

Begane grond

schaal

1:100

datum

02-08-2016

Maten in het werk controleren!

renovatiefilter

05 Nieuwe toestand

formaat

A3



BEGANE GROND BESTAAND

project

Projectnummer Projectnaam Straat Stad jadearchitecten
status

ProjectStatus

opdrachtgever

Naam opdrachtgever

tekeningnummer

Status-101B

onderdeel

1e verdieping

schaal

1:100

datum

Datum

Maten in het werk controleren!

renovatiefilter

01 Bestaande toestand

formaat

A3



1E VERDIEPING NIEUW

project

15024 Karel doormanlaan 3 Voorschoten jadearchitecten
status

bouwuitvoering

opdrachtgever

Hendrik & Veronique v. Heijst

tekeningnummer

BU-101N

onderdeel

1e verdieping

schaal

1:100

datum

02-08-2016

Maten in het werk controleren!

renovatiefilter

05 Nieuwe toestand

formaat

A3



VOORGEVELNIEUW
project

15024 Karel doormanlaan 3 Voorschoten jadearchitecten
status

bouwuitvoering

opdrachtgever

Hendrik & Veronique v. Heijst

tekeningnummer

BU-200N

onderdeel

Voorgevel

schaal

1:100

datum

02-08-2016

Maten in het werk controleren!

renovatiefilter

05 Nieuwe toestand

formaat

A3



RECHTERGEVELNIEUW
project

15024 Karel doormanlaan 3 Voorschoten jadearchitecten
status

bouwuitvoering

opdrachtgever

Hendrik & Veronique v. Heijst

tekeningnummer

BU-203N

onderdeel

Rechtergevel

schaal

1:100

datum

02-08-2016

Maten in het werk controleren!

renovatiefilter

05 Nieuwe toestand

formaat

A3


























