Aanzichl voorgevel

Een ecologische en gezonde woning
Deze landelijke woning kenmerkt zich door een speelse
variatie in gevels, grate flexibiliteit en een gezond binnenklimaat. Het huis is opgebouwd uit een dampopen
houtskeletbouw constructie en natuurlijk isolatiemateriaal.
De kwaliteit en nauwkeurigheid van de geprefabriceerde
onderdelen is zeer hoog. Dit beperkt de bouwtijd en daarmee ook een deel van de bouwkosten . De voorgevel is
gemetseld , een zijgevel bestaat grotendeels uit glas en de
overige gevels hebben een traditionele buitenbetimmering
van Western Red Ceder.

Aanzichl zijgevel

De woning heeft een ruime woonkamer met een prachtige
serre als eethoek. De locatie van de hal zorgt voor een visuele scheiding tussen wonen en koken . Het bijgebouw is
naast de entree gesitueerd en is ideaal voor een praktijk
aan huis. Het is uiteraard ook geschikt als hobbyruimte
of berging . De verdieping biedt voldoende ruimte voor
een flexibele indeling van kamers. In dit ontwerp bevindt
zich daar de 'master bedroom' met een inloopkast en een
douche, twee ruime kinderkamers, een logeerkamer, een
badkamer en een werkhoek. De vide boven de eethoek
biedt extra licht en kan bovendien omgetoverd worden tot
een extra ruimte door de flexibele , beweegbare vloerelementen . In de wintermaanden levert de dichte vide een
besparing in de stookkosten . Uiteraard is de indeling en
de afwerking van de gevels slechts een indicatie van wat
mogelijk is en zal het ontwerp altijd naar wens van de
klant zijn .
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Voorgevel met hoogtes
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Technische beschrijving
Type kavel:
Bebouwd oppervlakte:
Inhoud hoofdgebouw:
Inhoud bijgebouw:
Vanafprijs
Bouwpakket:
Sleutelklaar:

Vrijstaand klein/middel
159 m2
670 m3
227 m3

€ 195,- p/m3 inc!. BTW
€ 395,- p/m3 inc!. BTW

Bureau informatie
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Plattegrond begane grond

NarrativAArchitecteN is gespecialiseerd in ecologische
architectuur en houtbouwsystemen. Onze ontwerpen stralen rust en warmte uit, creeren een uitstekend leefklimaat,
zijn goed voor het milieu en hebben en duidelijke functionele inrichting. ir. Shai van Vlijmen en zijn team beheersen verschillende stijlen en ontwerpen woningen waarin
je fijn kunt leven, kinderen kunnen opgroeien en waarin
je oud kunt worden. Ge"interesseerd? Bel dan voor een
vrijblijvend orientatiegesprek. U kunt ook een afspraak
maken om een gerealiseerde woning te bezoeken. Wij
zijn ook op Facebook te vinden.
Bureau:
Architect:
Adres:
Telefoon:
Mail:
Web adres:

Plattegrond eerste verdieping

NarrativAArchitecteN BNA
S.M. van Vlijmen
Zwarte Woud 238
3524SL, Utrecht
0307521 788
mailla2narrativa.nl
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