
160
Algemene gegevens:

Tekst:
De atelierwoning KAPKAR / TAW-BW-5860 is een vrijhangende 
constructie die zich zowel onafhankelijk als afhankelijk in de 
ruimte manifesteert. Afhankelijk, in de zin dat het bouwwerk 
rust op de bestaande balklaag en muren en onafhankelijk 
omdat het zich als los hedendaags element op symbiotische 
wijze integreert. Het element lijkt te bestaan uit een complexe 
constructie maar is in feite op een eenvoudige manier geordend. 
De techniek bevindt zich zoveel mogelijk aan de buitenkant van 
het element om de binnenruimten zo zuiver mogelijk te houden. 
Als eerste is er een vlakke zoldervloer op de scheve ankerbalken 
geplaatst. Deze vloer is rondom voorzien van een borstwering 
die aan de zijkanten de schuine lijnen van de jukbenen volgt. De 
gehele constructie lijkt zo op te gaan in de kapconstructie
In het midden van de zoldervloer is verticaal een gang door de 
vloer gestoken die naar boven toe wijder wordt om aansluiting 
te krijgen met het gat in de topgevel. De gang verdeelt de 
bovenverdieping in twee ruimten, aan de linkerkant een 
slaapruimte en aan de rechterkant een woonruimte. Beneden 
steekt de gang op de plek van een voormalig varkensluik 20 
cm door de topgevel, eindigend in een heldere ruit waardoor 
het toetredende daglicht de atelierwoning in tweeën splijt. Aan 
deze gang zijn vervolgens drie identieke volumes gehangen 
waarvan twee volumes zich onder de zoldervloer bevinden op 
begane grond niveau. De linkerruimte doet dienst als douche- en 
toiletruimte, de rechterruimte als keuken.
Het derde volume boven de zoldervloer steekt omgedraaid door 
de topgevel naar buiten en is voorzien van een grote ruit. Het is 
niet net als bij een traditioneel balkon een buitenruimte die naar 
binnen wordt gehaald maar een binnenruimte die naar buiten 
wordt getrokken. Dit volume heeft uitzicht op het landgoed en de 
begraafplaats en doet dienst als denk- en contemplatieruimte
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