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منزل خفيف �لظل يلبي �إحتياجات عائلة �صغرية

House Baetens

�سكن

This is an attractive small house in which the two 
floors contrast in material, color, and texture.  A horizon-
tal glass strip separates the two parts and makes the 
upper one appears to float on top of the bottom one.  The 
location of the house at the intersection of a street and 
a green strip gives the architect the opportunity to take 
advantage of the green surroundings through abundant 
glass openings. Living areas are in the lower floor while 
the upper floor contains three bedrooms and a workshop.  

Jager Janssen Architecten BNA :املعماري
Sandor & Judith Baetens :املالك

املساحة اإلمجالية:  220م
املوقع: مدينة Elst يف هولندا

 Rene de Wit :التصوير الفوتغرايف
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واضح أن املبنى مكون من كتلتني لكل منهما هويتها اخلاصة. اجلزء السفلي 
مكسو بالطوب الداكن ذو امللمس اخلشن.  أما اجلزء العلوي فهو مكسو بصفائح 
باستخدام  ُتنتج  صفائح  وهي   ،)High Pressure Laminate) HPL خشب  من 
خشب وغراء يعرَّضان لضغط عاٍل، وميكن استخدامها يف الداخل (املطابخ مثاًل( 
أو اخلارج.  وضعت هذه الصفائح بشكل يبدو عشوائي وهو منط يتباين مع خطوط 
الطوب املنتظمة الصارمة يف الدور األرضي.  كذلك لون هذه الصفائح الربتقالي 
يتباين مع لون الطوب الداكن، وملمس الصفائح اخلشبية الناعم يتباين مع ملمس 
بشريط زجاجي  املصمم  الكتلتني فصلها  هاتني  وإلب��راز  أيضًا.   الطوب اخلشن 
حنيف، جيعل الكتلة العلوية تبدو وكأنها تطفو فوق الكتلة السفلية.  هذا الشعور 
يبدو للناظر من الداخل أيضًا.  إمجااًل يبدو البيت من اخلارج خفيف الظل، فيه 
تالعب بني الكتل، حتى النوافذ أعطيت إطارات بارزة، ومواقعها تبدو من اخلارج 

عشوائية.
املنتصف  يف  املعماري  قطعها  فقد  كبرية،  لعبة  وكأنها  تبدو  العلوية  الكتلة 
يف  زجاجي  شريط  ال��درج عرب  منطقة  إىل  الضوء  إلدخ��ال  القطع  هذه  واستغل 
البيوت  السقف والواجهة، وأمال سقف اجلزء الشمالي من البيت يف اشارة إىل 

اجملاورة ذات األسقف املائلة.

واجهة املبنى الشرقية تكوين جتريدي، مثل لوحة مرسومة باخلشب والطوب والزجاج

جزء من الواجهة اجلنوبية. البيت يتصل باحلديقة عرب جدار زجاجي وابواب منزلقة
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مسقط أفقي للدور االول
1 - دورة  مياة غرفة النوم الرئيسية

2 - غرفة النوم الرئيسية
3 - دورة مياة من جزئني 3a حيوي كرسي ومغسلة

     3b حيوي دش ومغطس ومغسلة
4 - غرفة نوم
5 - غرفة نوم

6 - ورشة
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مسقط أفقي للدور االرضي
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املوقع العام
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ر ممر مشاة مشجَّ

مشال

1 - املعيشة
2 - غسيل املالبس

3 - املدخل
4 - مكتب

5 - مطبخ
6 - دورة مياة
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مقطع AA يف املبنى

مقطع BB يف املبنى

0 2 5 m

مشال
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موقع هذا البيت مميز، إذ أنه يقع على 
السكين.  احل��ي  يقطع  مستمر  أخ��ض��ر  مم��ر 
هذا  على  البيت  إطاللة  املصمم  استغل  وقد 
املمر، فوضع جلسة خارجية يف اجلهة اجلنوبية 
(الدافئة(، جهة احلديقة، وجعل فراغ املعيشة 
يطل عليها عرب أبواب زجاجية منزلقة، جتعل 

هذا اجلدار زجاجيًا بالكامل.
ج��زئ��ني.   إىل  مقسم  األرض����ي  ال����دور 
اجلزء األكرب حيوي املعيشة والطعام واملطبخ، 
واجلزء األصغر حيوي مدخل البيت الرئيسي 
امل��ؤدي إىل  وال��درج  وغرفة تستخدم كمكتب، 
الدور العلوي، وغرفة صغرية لغسل املالبس.  
تغمرها  الصور  تظهرها  كما  اجللوس  منطقة 
اإلض���اءة الطبيعية م��ن ث��الث ج��وان��ب.  من 
الناحية الغربية، خلف املطبخ، تأتي اإلضاءة 
عرب لوح غري شفاف وذلك مراعاة خلصوصية 
من  أيضًا  الطبيعي  الضوء  ويأتي  اجل��ريان.  

صورة للركن اجلنوبي الشرقي من البيت توضح مدخل البيت الرئيسي يف الواجهة الشمالية 

امام الواجهة اجلنوبية منطقة خارجية مبلطة توفر جلسة متصلة باحلديقة ومبنطقة املعيشة يف املنزل  
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ال��ش��ري��ط ال��زج��اج��ي األف��ق��ي ال����ذي يفصل 
املعيشة.   منطقة  يف  السقف  ع��ن  اجل����دران 
العلوي من  ال��دور  يبدو  الشريط  هذا  وبسبب 

املبنى وكأنه يطفو فوق الدور السفلي.
(ستوديو(  ورش��ة  العلوي حي��وي  ال��دور 
ل��دورات املياه،  ن��وم.  بالنسبة  وث��الث غ��رف 
أحلق املصمم بغرفة النوم الرئيسية دورة مياة 
خاصة. وهناك دورة مياة أخرى ختدم غرفيت 
من  تتكون  هذه  املياة  دورة  األخريتني  النوم 
كرسي  حيوي  صغري  جزء  منفصلني.  جزئني 
محام ومغسلة يد، واجلزء األكرب حيوي دش 
ومغطس ومغسلة يد. وهكذا يستطيع من يريد 
يريده  ال��ذي  الوقت  يستهلك  أن  اإلستحمام 
ب���دون منع اآلخ��ري��ن م��ن اس��ت��خ��دام كرسي 
احلمام.  غرفة النوم الرئيسية وكذلك الورشة 
تشرتكان يف شرفة تطل على احلديقة.  هذا 
مرت   220 ع��ن  مساحته  الت��زي��د  صغري  بيت 
مربع لكنه بشكله اخلارجي األنيق، وتصميمه 
الداخلي الفعال يوفر ألصحابه سكنًا مرحيًا، 
فيها  يوجد  ال��يت  املنطقة  م��ن مج��ال  وي��زي��د 

البيت.

منطقة املعيشة مضاءة من جهتني بنوافذ كبرية. يبدو السقف وكانه يطفو فوق اجلدران بسبب الشريط الزجاجي 
الفاصل بني السقف واجلدران

منطقة املطبخ يف الدور األرضي متصلة بفراغ املعيشة.  جدار زجاجي غري شفاف يدخل الضوء إىل املطبخ 
وحيفظ خصوصية اجلريان

 الفتحة الزجاجية املثلثة توفر اضاءة طبيعية للسلم 


