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JADE architecten

Comfortabele, open 
en energiezuinige droomwoning 

met bijzondere vormentaal
MET HAAR BIJZONDERE VORM, STIJLVOLLE GEVELSTENEN EN -AFWERKING, GROTE GLASPARTIJEN EN 
OPEN KARAKTER VAN HET INTERIEUR VORMT DE DOOR JADE ARCHITECTEN ONTWORPEN WONING EEN 
OPVALLENDE EN INTRIGERENDE VERSCHIJNING. ARCHITECT EN MEDE-EIGENAAR VAN HET BUREAU 
ERNST DE JAGER: “DE ESSENTIE VAN HET ONTWERP VOOR DE WONING LIGT IN DE STAPELING VAN TWEE 
VOLUMES, WAARBIJ DE 1E VERDIEPING IS GEDRAAID TEN OPZICHTE VAN DE BEGANE GROND. DE ENTREE 
WORDT GEMARKEERD DOOR DE SPECTACULAIRE UITKRAGING, TERWIJL ER BINNEN EEN RUIMTELIJKE 
VERBINDING ONTSTAAT TUSSEN BEIDE VERDIEPINGEN”, ALDUS ARCHITECT ERNST DE JAGER. SAMEN 
MET ARCHITECT EELCO DEKKER STAAT HIJ AAN HET ROER VAN HET IN ROTTERDAM GELEGEN BUREAU 
JADE ARCHITECTEN.
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De kavel is bijzonder door de positionering in het gemeentelijk steden-

bouwkundig plan. Naast de toegang aan de voorzijde is het perceel met 

de auto te bereiken via een zijstraat. De diagonale verbinding tussen beide 

entrees is de basis voor de indeling van de woning, met daarnaast ach-

terin de tuin een bijgebouw dat dient als berging en kantoor. De diagonaal 

wordt geaccentueerd door de materialisatie van het pad, de gevel en de 

onderzijde van het overstek. Deze onderdelen zijn uitgevoerd in een licht-

grijs beton en vormen een fraai contrast met de zandkleurige baksteen 

en bronskleurig geanodiseerde kozijnen. Zonbelaste ramen hebben weg-

gewerkte screens en de uitkraging dient als zonwering voor de begane 

grond. Dit is tegelijkertijd een overdekt terras waar de bewoners kunnen 

zitten en contact hebben met zowel de voor- als de achtertuin.

SFEERVOL EN ENERGIENEUTRAAL
Een van de wensen van de opdrachtgevers was om te wonen in een ku-

bistische woning met een warm interieur. “De kastenwand die over de 

gehele lengte van het huis is gecreëerd, voegt niet alleen warmte toe aan 

het interieur, maar zorgt ook nog eens voor de nodige bergruimte”, wijzen 

de bewoners op de sfeerverhogende creatie, die net als onder meer de 

keuken en de trap door JADE architecten op maat is ontworpen. Ook 

stond, gezien de klimaatverandering, leven in een energieneutraal huis 

hoog op het verlanglijstje. Ernst de Jager: “De daken van de woning en het 

bijgebouw zijn voorzien van zonnepanelen, in de kelder eronder bevindt 

zich een bodemwarmtepomp. Het lage dak boven de keuken is bedekt 

met vegetatie als warmtebuffer en wateropvang. Daarnaast zorgen dikke 

betonwanden niet alleen voor constructieve draagkracht maar ook voor 

massa, waardoor het zelfvoorzienende huis tijdens warme zomerdagen 

comfortabel aanvoelt.”
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OPTIMALE VERBINDING TUSSEN RUIMTES
De maar liefst zes meter hoge vide in het hart van de woning zorgt bij binnenkomst voor een wow-effect 

en verbindt de woonkamer en keuken met de slaapvertrekken op de eerste verdieping. De vele raam-

partijen maken dat de bewoners in nauwe connectie staan met de tuin en ook de begane grond kent 

een open karakter. “De enorme schuifwand tussen het woon- en het keukengedeelte kan deze open 

ruimte in een oogwenk opdelen in twee ruimtes. Zo kunnen we  rustig dineren in de woonkeuken, terwijl 

de kinderen achter de schuifwand hun eigen feestje bouwen”, aldus de bewoners van de bijzondere 

woning, die qua opzet een loft is. Slechts de slaapverblijven en badkamers zijn voorzien van een deur. 

“We zijn positief over de samenwerking met JADE architecten. Vanaf het allereerste gesprek tot aan de 

afronding van de bouw zetten ze zich ten volle in om ons huis tot in het kleinste detail zowel functioneel 

als esthetisch vorm te geven”, sluiten de bewoners meer dan tevreden af.

JADE architecten 
Goudsesingel 192
3011 KD Rotterdam
ir. Eelco Dekker 06-52322850
ir. Ernst de Jager 06-29192505
info@jadearchitecten.nl
www.jadearchitecten.nl
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SLIMME GLASSYSTEMEN VOOR BUITEN

Royaal genieten van buiten!

www.metalura.com

Tuinkamers  -  Terrasoverkappingen  -  Glazen wandsystemen  -  Balkonbeglazing  -  Windschermen


