�ســــكـــن

بيت يف هولندا
يجمع بني الرتاث واحلداثة
This little house in Holland is an attempt to
integrate traditional Dutch house-form with a
modern one.The integration is almost literal. Part
of gable of the Dutch house has been replaced
with a flat rectangular mass. The ground floor is
devoted to the living/dining/kitchen activities and
is well lit naturally from both long facades.
Clearstory provides natural light to the stairccase which reaches up to the upper floor where a
master bedroom and two smaller bedrooms are
located. An elegant house has resulted from this
smart integration.

HanenDick House
Jager Janssen :املصمم املعماري
Architecten BNA
Hanneke & Dick Jager :املالك

 مدينة ايلدا فى هولندا: املوقع
Rob’t Hart : تصوير
 مرت مربع220 : مساحة البناء
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ه� ��ذا ال �ب �ي��ت جي �م��ع ب�ي�ن التصميم
التقليدي للبيت اهلولندي (ذو السقف املائل
م��ن اجلهتني) والبيت احل��دي��ث ذو السقف
املنبسط .وعلى الرغم من صغر حجم هذا
املنزل وبساطته فهو أنيق واقتصادي ويوفر
لساكنيه بيئة سكنية بهيجة تغمرها اإلضاءة
الطبيعية وت �ط��ل ع�ل��ى الطبيعة اخلضراء
احمليطة عرب مسطحات زجاجية كبرية.
حيتل ه��ذا البيت م��وق��ع م�ن��زل ريفي
قديم .وكان شكل ذلك املبنى الريفي مصدر
اإلهلام ونقطة البدء يف تصميم املنزل اجلديد
الذي بين يف نفس مكان البيت القديم وبنفس
مساحته ،ودرجة اإلنثناء يف سقفه.
ال��دور األرض��ي يف غالبه قاعة كبرية
حتوي جلسة املعيشة والطعام واملطبخ ومكاناً
للعمل املكتيب أيضاً .أما الدور العلوي فيحوي
ث�لاث غ��رف للنوم ،إحداها رئيسية ،كبرية
وهل��ا محامها اخل ��اص ،واألخ��ري �ت��ان أصغر
حجماً وتشرتكان يف محام واحد.
الركن اجلنوبي الغربي من املنزل .كما تظهر يف الصورة الواجهة االمامية املقابلة للشارع

بيت الدرج مضاء من اعلى بالضوء الطبيعي

املدخل الرئيسي للمنزل يف اجلهة الشمالية من املبنى
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ب
خمزن الدراجات

مكتب

النوم الرئيسية

دوالب

معيشة

نـــــوم

خمزن

أ

أ
دورة مياه

دش

دوالب

نـــــوم

ب مسقط أفقي للدور األرضي

مقطع طولي (أ-أ) مير يف السلم

مسقط أفقي للدور األول

مقطع (ب-ب)

رسم يوضح الفكرة التصميمية لتحويل املبنى التقليدي
(أقصى اليسار) إىل املنزل احلالي ( أقصى اليمني)
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دوالب

التدفئة املركزية

مطبخ

نـــــوم

دورة مياه

خمزن أطعمة

املدخل الرئيسي

دورة مياه

خمزن

أعلى ميني :املطبخ يف الدور االرضي يفصله عن منطقة املعيشة الدرج املؤدي للدور العلوي
اعلى يسار :احلمام املشرتك بني غرفيت النوم (فوق) ومحام غرفة النوم الرئيسية (أسفل)
أسفل :املدخل الرئيسي يوصل مباشرة اىل قاعة الدور االرضي.
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