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De oude schuur, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van het 
wederopbouwprogramma, is een fraai voorbeeld van de Delftse Schoolstijl. De 
hoofdgepmetrie bestaat uit vierkanten en Gulden Snede verhoudingen.Het 
ontwerp werd volledig gedicteerd door de functionele eisen van een moderne 
boerderij in de jaren ‘50. Hoog en open richting het noorden, laag en gesloten aan 
de zuidzijde. 
Hoewel de schuur een grote hoge ruimte met mooie dakspanten heeft, wilden de 
opdrachtgevers geen imposante ruimte. De ervaring van de oude draagstructuur 
daarentegen zou wel in het hele huis ervaren moeten worden. Intimiteit is 
voor hun belangrijk. Naast de gangbare utilitaire ruimtes waren een leeskamer, 
eetkamer, kookkamer, werkkamer en openhaardkamer onderdeel van het 
programma van eisen. Iedere ruimte moest bovendien een directe verbinding 
met de zon hebben. Hiernaast wilden ze kleine ramen. Niet ingegeven door 
functionaliteit maar door hun wens naar intimiteit. Buiten is buiten, binnen is 
binnen. 
Vanzelfsprekend moest de hoogte teruggebracht worden. Als je nu van buiten 
naar de schuur kijkt lijkt het of er een houten doosje in de schuur is geschoven. 

maquette schetsontwerp

ontwerpschets



Een abstracte glazen strook verbindt 
het dak met het doosje. Het doosje 
heeft hetzelfde aantal kleine ramen 
als in de zuidgevel van de schuur. Net 
zoals de westgevel bleef deze gevel 
onveranderd. 
Zeven taps toelopende lichtkernen 
van 2,6 bij 2,6, en één van 1,8 bij 
1,8 meter verbinden de ruimtes 
op de begane grond met het dak. 
De ruimte onder het dak wordt 
ook gevormd door de lichtkernen. 
Hier door hun omgekeerde vorm. 
De kernen zijn zo geplaatst dat de 
bestaande draagstructuur en spanten 
een belangrijk onderdeel worden van 
de lichtkernen. Tijdens de beweging 
door het huis ontstaat beetje bij 
beetje een beeld van de totale 
structuur.
De in verschillende richtingen 
geplaatste taps toelopende 
lichtkernen raken ieder het dak 
op een ander punt. Op ieder 
willekeurig moment van de dag 
kan een verscheidenheid aan 
zonlichtkwaliteiten ervaren worden. 
Niet alleen direct, gereflecteerd 
en verstrooid licht, maar ook 
(subtiele) kleurverschuivingen 
kunnen (gelijktijdig) ervaren worden 
terwijl je door het huis loopt. En 
omdat zonlicht onder invloed van 
weersinvloeden van dag tot dag 
verschilt, ervaar je de ruimtes onder 
de lichtkernen iedere dag anders. 
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1.  entree kamer
2.  keuken
3.  toilet
4.  woonkamer
5.  TV-kamer
6.  eetkamer
7.  badkamer
8.  pantry

9.  hal praktijk
10.  wachtkamer
11. praktijkkamer
12. slaapkamer
13. bijkeuken
14.     overloop
15.     berging/ techniek
16.     vide lichtkern
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entreekamer
2m

de keukenkamer vanuit de 
entreekamer met doorkijken naar 

openhaard- en eetkamer: vier 
verschillende lichtkwaliteiten



Hiernaast verschuift de hoogte van 
de zon (van 60˚ op 20 juni tot 20˚ 
op 20 december ten opzichte van de 
horizon). 
De dynamiek van de natuur 
buiten het huis wordt zo op een 
vanzelfsprekende manier verbonden 
met de intimiteit en de historie van 
het huis. 
Noorder-, ooster-, wester- en 
zuiderlicht vormen de werkelijke 
structuur van het huis.

TV- en eetkamer

de stoef- of woonkamer


