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Wonen in een atelierswoning is wonen in een kunstwerk.
De villa is verdeeld in drie zones: wonen, werken en exposeren, die in open verbinding
staan met een hoofdas. Het visitekaartje van het huis is de driehoekige expositieruimte
die kunstwerken etaleert aan de buitenwereld. De woning doet royaal door een dubbel
hoge verdiepingshoogte (uitgezonderd de privevertrekken), lange zichtlijnen, en in elkaar overvloeiende ruimtes.

ATELIERSWONING

Wonen in een kunstwerk

KAS VICTORIA | Hortus Botanicus

CONCEPT

Leiden

Organisch vormgegeven kolommen vormen de basis van het kassencomplex. De kolommen zijn een abstrahering van een boom. De kas
sluit zo aan bij de zowel de organische als de formele landschapsarchitectuur in de Hortus Botanicus Leiden. Het kolomprincipe is binnen
een raster op allerlei wijze gevarieerd: door subattractie in de vierkante
hoofdvorm, variatie in hoogte ,de toepassing van een luifel bij de entree en overkapping van het terras. Zo ontstaat een dynamisch beeld.
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seagram building
horizontaal bestuur
symbool verticaal
bestuur
non-hirarichisch

rizontaal bestuur
n-hirarichisch

hode
lijk tot uiting

Skyscraper

Variant 3 prefab beton
Variant 3 prefab beton
Variant 3 prefab beton
Variant 3 prefab beton

der zichtbaar in construchode

- omkering minder zichtbaar in constructie en bouwmethode

lkosten
ruiken voor
g vloeren

- hoge materiaalkosten

Groundscraper

haken instorten voor omtakeling

Variant 3 prefab beton
Bouwmethode
+ ontwerp kent grote seriematigheid
+ ontwerp kent grote
seriematigheid
Wanden zijn
schakeling van prefab elementen
Kolommen zijn prefab elementen
+ ontwerp kent grote seriematigheid
+ ontwerp kent grote seriematigheid
- transport grote elementen lastig
- transport grote elementen lastig
kent grote seriematigheid
- transport grote elementen lastig
-+ ontwerp
transport
grote elementen lastig
- transport grote elementen lastig
- zwaar materieel
nodig
- zwaar materieel nodig
Referentie
Referentie
materieel nodig
- zwaar materieel
nodig
-- zwaar
zwaar
materieel
Het Strijkijzer,
Den Haag
Hetnodig
Strijkijzer, Den Haag

Schema opbouw Skyscraper en groundscraper

Variant 3 prefab beton
Bouwmethode
Wanden zijn schakeling van prefab elementen
Kolommen zijn prefab elementen

Skyscraper

Skysc

Groundscraper

Groun

+ ontwerp kent grote seriematigheid
- transport grote elementen lastig
- zwaar materieel nodig

Het in onbruik geraakte havengebied Katendrecht in Rotterdam wordt getransformeerd
tot het European Chinese Centre. Dat betekent dat er een concentratie van functies
zal komen gericht op de Chinese markt: wonen, kantoren, een expogebouw, winkels ,
theater en horeca. Rotterdam is een geclusterde stad met specifieke centra. Het ECC zal
een nieuw centrum toevoegen aan de stad.
Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een omsloten gebied dat zich op een aantal
plaatsen bewust opent naar haar omgeving. Zo ontstaat een veilig en beschut binnenterrein, zonder dat het contact met de omgeving verbroken wordt.
Een zonering van functies naar karakter en doelgroep resulteert in 3 unieke gebieden met een eigen plein. Duidelijk gemarkeerde ingangen reguleren de verschillende
verkeerstromen van bewoners, passanten en winkeld publiek. In het plan is veel aandacht voor duurzaamheid in de vorm van groene daken, het gebruiken van Maaswater
warmte en oppervlakte wateropvang. Het binnenterrein is autoluw gemaakt.

ECC | European Chinese Centre

Katendrecht Rotterdam

ECC | European China Centre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parkeren (boven &ondergronds)
Chinese Theatre
Koopwoningen
Koopwoningen
Huurwoningen
Santos Hotel
Huurwoningen
Koopwoningen
Koopwoningen
Huurwoningen
Supermarkt

12.

China_expo
Kantoren
Exhibitieruimte
Detail handel

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Verhoogde plein/ horeca plint
Katendrecht Port
Rijnhaven Port
Grijswater zuivering
Standbeeld van samenwerking
Haven monumenten
Stijger
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ZONE 1 | De Rug
Robuust
Lamellen

Metselwerk

Stedelijk/Gesloten

Gezellig omslotten plint aan het plein

ZONE 2 | CHINA_expo

ZONE 2 | CHINA_expo

Industrieel
Opvallend/Icoon

Glas

vanuit elke hoek te benaderen....
ZONE 3 | CHINA_theatre

ZONE 3 | CHINA_theatre

Cultuur

Groen dak

Laagdrempelige entree

een visitekaartje voor de omgeving, sociaal sterk
Marloes Gout

1315382

SANTOS | Herbestemming

Katendrecht Rotterdam

De herbestemming van pakhuis tot appartementencomplex was een uitdagende opdracht.
Het karaktervolle gebouw moest de uitstraling en allure van vroeger behouden en tevens voldoen aan de moderne eisen.
De meest karakteristieke elementen als de noord- en zuidgevel, de laaddeuren, houten plafond
en gietijzeren kolommen zijn behouden. Een passage van een licht en transparant materiaal doorsnijdt het gebouw en brengt voldoende daglicht naar binnen.
Nieuw toegevoegde elementen wijken in vorm en materialiteit af van het bestaande. Zo ontstaat
een spannend contrast tussen oud en nieuw.
Santos maakt onderdeel uit van het European Chinese Centre op Katendrecht en heeft, in overeenstemming met het stedenbouwkundig plan, horecafuncties in de plint.

DILATATIE
STABIEL ELEMENT
STALEN CONSTRUCTIE +
NIEUWE FUNDERING

STABIEL ELEMENT

VERBINDING PERGOLA ROUTE
STEDENBOUWKUNDIG PLAN

CONSTRUCTIEPRINCIPE

AFHAALPUNT

WELNESS

ENTREE BEWONERS

WONEN

RESTAURANT

HORECA

ORGANISATIEPRINCIPE

PROGRAMMA

NL HOUSE |
Het politieke bestel is voordurend in beweging, maakt
veranderingen mee. Net als seizoenen kent ze periodes
van bloei en groei, maar ook van teruggang. De seizoenen zijn metafoor geworden voor de dynamiek van het
politieke klimaat. Gebaseerd op het Nederlandse is het
NL House opgebouwd uit vijf stroken bebouwing die
van elkaar worden gescheiden door smalle slootjes en
worden doorsneden door een transparante hoofdas.
De hoofdas sluit aan op de tegenover gelegen Schouwburgstraat: de straat die de ambtswoning met het centrum van Den Haag verbindt.
Elk seizoen is een andere strook in gebruik: deze stroken
zijn ieder een ambtswoning op zichzelf die naar de, zelf
opgestelde, parameters van dat seizoen is ontworpen.
Het programma is door deze ingreep dus verviervoudigd. De opgestelde parameters per seizoen doen onder andere uitspraak over de relatie tussen binnen- en
buitenruimte, het type buitenruimte dat in gebruik is,
de organisatie van privé- en openbare ruimte, typologie,
ontsluiting en constructieprincipe.
De materialisering van de gevels van de vier stroken bebouwing is gelijk, het verschil per strook wordt gemaakt
door de beplanting. Beplanting die zowel in, op als naast
het gebouw te vinden is karakteristiek voor het bijhorende seizoen. De middelste strook met bebouwing is gevuld met serviceruimtes die de andere stroken bedient.
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WINTER
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4 SEIZOENEN

Gerdien Duijst
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