
Huis CB005
Een (buiten)gewoon rijtjeshuis

Met de ontwikkelingen in het Spoorzonegebied in Delft ontstaat een nieuwe 
woonwijk: Nieuw Delft. Eén van de buurten in Nieuw Delft is de Coendersbuurt, 
gekenmerkt door kleinschaligheid, een beschut woonklimaat en typisch Delftse 
straatjes met rijwoningen. Huis CB005 is ontworpen voor een kavel van 5,1 
meter breed en 10 meter diep, zeer standaard maten in de Nederlandse 
nieuwbouwwijken. Toch hebben de bijzondere wensen van de opdrachtgever 
geleid tot een niet standaard woningindeling.

Split-level woning met unieke 
ruimtes
De opdrachtgever wilde een 
echte gezinswoning met heel veel 
verschillende kamers. De uitdaging 
was om op dit kavel al deze kamers te 
realiseren en toch een ruimtelijk huis 
te creëren. We kozen er daarom voor 
om de woonruimten over meerdere 
splitlevel-verdiepingen te verdelen, 
georganiseerd rondom een centrale 
trap. Het resultaat is een spannend 
geheel met interessante doorkijkjes en 
hoekjes. Elke ruimte is uniek.

Strakke erkerramen in een grillig 
gevelvlak
In de gevel springen de grote 
erkerramen in het oog, die in sterk 
contrast staan met het massieve 
gesloten gevelvlak. Het gebruik van 
metselwerk in de gevel was een door 
de gemeente gestelde voorwaarde. 

De ruwe steen die is gekozen heeft 
een natuurlijke uitstraling, waarmee 
het contrast tussen de gladde, strak 
vormgegeven erkers en het grillige, 
gesloten gevelvlak wordt versterkt. De 
grote erkerramen zorgen voor een 
open uitstraling en sterke relatie met de 
straat. Aan de binnenzijde worden de 
erkers gebruikt als houten zitmeubel en 
worden zo onderdeel van de leefruimte.



In deze splitlevelwoning is iedere ruimte uniek. Dankzij de vele doorkijkjes en interessante hoekjes 
ontstaat een ruimtelijk huis dat soms eindeloos aanvoelt.

Duurzaam en aardgasloos bouwen
In de Coendersbuurt is geen 
aardgasnetwerk aangelegd en 
moest dus aardgasloos worden 
gebouwd. House CB005 heeft daarom 
vloerverwarming aangesloten op een 
individuele bodemwarmtepomp, iets 
wat bij individuele rijwoningen nog geen 
standaard oplossing is. De verschillende 
woningen in de buurt hebben allen 
hun eigen pomp, die vervolgens 
zijn aangesloten op een collectief 
distributienet.
Een bijzondere ambitie was daarnaast 
het behalen van een goede score 
op alle thema’s van de GPR: energie, 
milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. 

Toekomstbestendigheid en best fit
Ondanks dat House CB005 echt 
maatwerk is, specifiek ontworpen voor 
de huidige bewoners, gelooft GAAGA 
in de toekomstbestendigheid van het 
huis vanuit de filosofie van ‘Best fit’. In 
een samenleving die steeds diverser 
wordt, is geen ruimte voor generieke 
gebouwen ontworpen voor de 
gemiddelde mens. Bovendien leidt ‘one 
size fits all’-denken tot onnodig ruimte- 

en materiaalgebruik. Een oplossing kan 
liggen in een benadering die niet kijkt 
naar afzonderlijke gebouwen, maar naar 
het totaalaanbod. Niet één dekseltje 
voor ieder potje, maar een dekseltje 
voor ieder potje. Niet ‘one size fits all’, 
maar ‘every size fits some’. Huis CB005 
is hier een goed voorbeeld van.



Verschillende woonruimtes hebben een eigen gebruik en karakter, maar zijn wel visueel verbondenDe woonruimten zijn gelegen op verschillende split-level niveaus en georganiseerd rondom een centrale trap
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Aan de binnenzijde zijn de erkers met hout afgewerkt en worden gebruikt als zitelement Met de strakke en gladde vormgeving staan de erkers in contrast met het grillige, gesloten gevelvlak



De detaillering van de erkers draagt bij aan het onderscheidende karakter van de woning. 
Aan de buitenzijde zijn de erkers strak en glad afgewerkt terwijl aan de binnenzijde een 
houten afwerking zorgt voor een warme uitstraling.In de gevel springen de drie grote erkerramen in het oog, geplaatst in een massief en gesloten gevelvlak



De erker wordt gebruikt als zitmeubel en wordt zo onderdeel van de leefruimteDe erker wordt gebruikt als zitmeubel en wordt zo onderdeel van de leefruimte



De vele hoekjes in dit huis worden goed benut, zo is ook hier de ruimte onder de trap ontworpen als kast. De eetruimte is een extra hoge ruimte met directe toegang tot de tuin en veel daglicht. 



De vele doorkijkjes dragen bij aan het gevoel van ruimtelijkheid. De keuken, gelegen in een aparte ruimte grenzend aan de eetkame, zorgt voor interactie met de straat.



Slaapruimten zijn gelegen onder de schuine houten kap, wat zorgt voor een warme en geborgen sfeer

Factsheet
Architect: GAAGA, Leiden
Team: Esther Stevelink, Arie Bergsma
Opdrachtgever: Particulier
Projectlocatie: Keizer Karelstraat 11, Delft
Programma: Wonen
Oppervlakte: 188 m2 BVO, 155 m2 GBO
Periode: 2014-2018
Aannemer: Aannemersbedrijf Schotte BV, 
Pijnacker 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Delft
Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid: 
GAAGA
Foto’s: GAAGA

Contact architect:
GAAGA studio for architecture 
Wattstraat 8, 2316 SK Leiden
E: info@gaaga.nl
T: +31 (0) 71 888 58 35
www.gaaga.nl


