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WVTTK architecten

In het Brabantse Sterksel gaat wat bijzonders 
gebeuren. In het uitbreidingsplan Kanhoeve 
II wordt gebouwd aan een demonstratie- en 
onderzoeksproject in het kader van Slimbouwen 
en Actief Huis. Het resultaat is een vrijstaande 
woning voor Jos en KArin Lichtenberg, eerst 
genoemde is geestelijk vader van de visie 
Slimbouwen. 

Aan de basis van het ontwerp van HoTT ligt 
de vraaganalyse van het wonen. Vanuit een 
fascinatie van de opdrachtgever voor Romeinse 
bouwkunst is een analogie gezocht met de 
Romeinse manier van wonen. De organisatie 
van de woning is een projectie van het moderne 
woonprogramma op het ruimtelijk netwerk van 
de Romeinse villa. De zelfstandigheid van de 
functies wordt doorbroken met een aorta die als 
een doorsnede door het plan getrokken is. 

De massa is geörienteerd naar de hoek van 
het bouwvlak. Het hoofdvolume is intern 
georiënteerd rondom het atrium. De aorta maakt 
één lange zichtlijn door de woning en koppelt 
het atrium, de peristeel en de rurale tuin. Het 
lange volume schermt de peristeel af van de zon 
en oogst tegelijkertijd de zon. Daglicht komt 
grotendeel via het dak en raamstroken hoog in 
de ruimte. Kleine kijkgaten richten het blik op de 
omgeving.

De woning wordt volgens het Slimbouwen-
principe opgeknipt in vier procesgangen: 
drager, omhulling, installatie en afbouw. 
Procesgang worden na elkaar en per subproces 
door de systemintegrator uitgevoerd. De 
systemintegrators  worden aangestuurd door 
de bouwmeester, in dit project een alliantie 
van architect en opdrachtgever. Hoofddoel is 
wegnemen van de kloof tussen ontwerp en 
uitvoering en daarmee meer grip op kwaliteit, 
kosten en tijd. 
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01  entree
02  leefkeuken
03  aorta I 
04  atrium
05  bijkeuken
06  eetkamer
07  zitkamer
08  studeerkamer
09  slaapkamer
10  badkamer
11  technische ruimte
12  toilet
13  logeerkamer
14  badkamer
15  aorta II
16  berging
17 carport
18 peristeel
19 rurale tuin

FUNCTIES ROMEINSE VILLA
‘house of the faun,  Pompeii’ 

VERHOUDING MASSA / RUIMTE RUIMTELIJK NETWERK VERTALING MODERN WOONPROGRAMMA
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