Woon-werkwoning Almere

Het ontwerp van een woning is een subtiel samenspel tussen
de wensen van de opdrachtgever, de gegeven

locatie en

het bouwbudget. De vertaling en combinatie van deze drie
zaken zorgt elke keer weer voor een uniek resultaat.
Jules Zwijsen ontwerpt woningen altijd van binnenuit.
Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgevers worden de

ruimtes eerst in functionele zin geordend. Daarna wordt ook de
omgeving in het spel betrokken. Door strategisch geplaatste

ramen in gevels en daken wordt vervolgens weer contact gemaakt met het beste uit de buitenwereld. Zo wordt de woning als
het ware verankerd

op z’n plek.

Voorbeeld woning: keuken en woonkamer aan tuinzijde

Is die functionele indeling eenmaal geoptimaliseerd, dan wordt
er scherp gekeken naar de haalbaarheid én naar de esthetische mogelijkheden. Zo ontstaat uiteindelijk een ruimtelijk
interieur met een samenspel van zichtlijnen, openheid,
daglicht en mogelijkheden tot contact.

Villa Almere Overgooi

Integratie duurzame installaties

Combinatie natuurlijke materialen

landelijke houten schuur

Hoevewoning special Cronenburgh Loenen aan de Vecht

Torenwoning special

Houten huis

Licht en ruimte

Materiaal en constructie

Houten schuur met veranda

Licht is essentieel als het gaat om de beleving van een

ruimte. Licht geeft een gevoel van welbevinden en zorgt voor
contact met de buitenwereld. Een goed verlichte ruimte is aangenaam om te verblijven, lijkt optisch ruimer en het is minder
vaak nodig om kunstlicht te gebruiken.
Goed voor mens en milieu.
En dan komt de materiaalkeuze

als verfijning van de functionele
indeling en ruimtelijke lay-out. Wij werken veel met beeldbepalende constructieve elementen waarbij we altijd zoeken
naar een goede balans tussen ruw en afgewerkt, tussen
open en gesloten. De opbouw van wanden, vloeren en daken
bepaalt immers ook het binnenklimaat en de akoestiek.
En die moet goed zijn.
Pas als het interieur aanvoelt als een warme deken, komen de buitengevels aan de beurt. Vormgeving, materiaalkeuze en detaillering zijn een vertaling van de gewenste openheid
of geslotenheid van het interieur. Zo ontstaat een gevelbeeld
dat letterlijk een afspiegeling is van het interieur. Op
weg naar een woning met een heel eigen, unieke

teit passend bij de opdrachtgever.
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