
Moke Architecten/Gianni Cito Woonhuis Bochem Castricum

Detail Award

Inleiding: Max 60 woorden essentie van project.
De villa in de bosrijke omgeving van Bakkum is een driepoot. Elke poot heeft een andere functie: een woon-, eet- en werkv-
leugel. Centraal ligt de driehoekige hal met trappenhuis. De poten steken het landschap in. Door de grote ramen is het boomri-
jke landschap in elke ruimte voelbaar. Het vernieuwende baksteenpatroon zorgt voor een karakteristiek reliëf en een prachtige 
schaduwwerking.

Toelichting: Max 250 woorden voor detail award. Waar gaat het project om.

De villa is grotendeels ontworpen vanuit het maakproces. Het gebouw is uitgevoerd in hout, baksteen en glas.

Voor de gevels is een baksteenverband ontworpen dat nog niet bestond. Het is een spekkoekachtige patroon met een sterk 
horizontaal reliëf. Het verband is per laag afwisselend staand, liggend en in tegelverband gemetseld. De horizontale baksteen-
banen verspringen naar voren en achteren. Op de hoeken ontstaat een onregelmatige karteling van de gevel. Schaduwwerking 
laat het gebouw steeds van expressie veranderen. In de winter blijft de sneeuw op de baksteenranden liggen.

De daken van de gebouwvleugels zijn laag aan de uiteinden en lopen op richting de centrale hal, waardoor het geheel een 
zadeldak krijgt. De dakconstructie is van hout en de dakbalken zijn in het zicht gelaten en ondersteunen het dakoverstek. De 
puien zijn uitgevoerd in Meranti. De gevel aan de boszijde is volledig uitgevoerd in Meranti geveldelen. 

In de centrale hal komen alle ruimtes bij elkaar. Door de openingen aan alle zijden is elke ruimte zichtbaar. De minimalistische 
en op het oog eenvoudige detaillering zorgt voor een rustige en zeer ruimtelijke beleving. Wanden sluiten naadloos aan op de 
gietvloer en de traptreden sluiten naadloos aan op de wand en leuning. De schuifdeuren zijn weggewerkt binnen de binnen-
wanden. De vloer loopt naadloos door over de volledige etage. Door het vele glas vormt het omringende landschap in letterlijk 
elke ruimte een integraal onderdeel en zorgt voor een prachtig samenspel tussen binnen en buiten.
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dm 900mm
259,22°

Impressie hoekoplossing metselwerk
Inwendige hoek HM03
Weergegeven zijn de eerste 16 lagen

Plattegrond indicatie hoek HM03

100,78°ca. 101°

ca. 259°

Principe laag Marziale
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Uitvoering28.01.2016  

Rollaag Bronsgroen (Waalformaat)

Marziale (Waalformaat)

Con Mosso (Engels formaat)


