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MADAR

De gekozen Daas Birchwood baksteen
past bij de gewenste ‘camembertkleurige’ uitstraling van het gebied, maar
tekent iets scherper af.
onder:
De opzet van de woning in 5 stappen

alex@jagerjanssen.nl
010 750 79 59
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ontwerp 1/2
Al in 2008 ontwierpen we een woning voor dit laatste kavel in Fascinatio,
Capelle a/d IJssel. Na het verkrijgen van de bouwvergunning echter werd
de opdracht vanuit de opdrachtgever stopgezet. De kavel kwam inclusief
bouwvergunning in de verkoop.

Achtertuin
Door de hoekverdraaiing schijnt de zon
al snel op het terras.

In 2012 kocht de familie Seali de kavel.
Ze waren gecharmeerd van het plan en
benaderden JagerJanssen om het plan aan hun
wensen te optimaliseren binnen de bestaande
vergunning.

onder: situatie 1:500
De vorm van de kavel gaf aanleiding tot
de de subtiele knik. De garage loopt
parallel met de schuine lijn.

De laatste vrije kavel in Fascinatio heeft een
bijzondere vorm: de rechter erfgrens loopt
schuin naar binnen. Langs deze erfgrens
bevindt zich een publiek toegankelijk
voetgangerspad. De omliggende bebouwing
kenmerkt zich door een variëteit in dakvormen
en -richtingen.
De garage is geplaatst tussen de schuine
erfgrens en de woning. Aan deze kant is ook de
voordeur gepland.

Solislaan
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SETBACK

ontwerp 2/2
subtiele knik

striping

De rechthoekige garage loopt mee met de

Om de lengterichting van het volume te

schuine erfgrens, waardoor er een kleine

benadrukken is de woning voorzien van

hoekverdraaiing ontstaat in de woning. Door

een ‘striping’: op de langsgevels bevinden

deze simpele consequentie ontstaat opeens

zich lange gleuven waarin de ramen zijn

één van de belangrijkste karakteristieken van

aangebracht. Deze striping verleent de woning

deze woning: de subtiele knik in de gevel.

een zekere snelheid. In tegenstelling tot de

dakvorm
Een andere belangrijke karakteristiek van de

Inpassing
De stedenbouwkundige setback
verankert de woning nog meer in de
context. De hoogte ervan sluit aan bij de
betonnen elementen van de buren.

langsgevels zijn de raamopeningen in voor- en
achtergevel uitgevoerd als ‘starre’ gaten.

woning is de kap. De omliggende woningen
hebben bijzonder diverse dakhellingen en
–richtingen. De door ons ontworpen woning
heeft een dakopbouw die aansluit bij de
verschillende belendende nokhoogten en deze
architectonisch met elkaar verbindt. De nok,
het hoogste punt van de woning, is gekozen ter
plaatse van de trapopgang naar zolder.

stadsvilla Seali Capelle a/d IJssel

De commissie stemt in met het aangepaste voorstel.
Het belooft een prachtig te plan te worden.
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interieur
De grote centrale vide is het brandpunt van de woning. De eettafel staat
prominent onder de vide, op de verdieping ligt de ontsluitingsgang van
de slaapkamers aan de vide. De prefab betonnen trappen zijn aan de
omloop gekoppeld.
badkamer

Interieur
De living

1.

entree

9.

2.

garderobe

10. master bedroom

15. badkamer
16. logeerkamer

3.

bijkeuken

11. dakterras

17. multifuntionele ruimte

4.

keuken

12. slaapkamer

5.

eetkamer

13. berging

6.

woonkamer

14. vide

7.

garage

8.

toilet
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boven:
Overzichtelijk
De opzet van de woning zorgt voor een
overzichtelijke ruimtelijke ervaring.
links:
Trap
De prefab betonnen trappen komen uit
op de vide.

JagerJanssen architecten BNA
Vijverhofstraat 90
3032 SN ROTTERDAM
contact:
Alex Jager
alex@jagerjanssen.nl
010 750 79 59

www.jagerjanssen.nl

