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Alba’s Play
Kluswoning:
Het designers duo Carvalho & Bernau
kocht van de gemeente Den Haag twee
klaslokalen in een voormalig
schoolgebouw en buurtcentrum op de
Witte de Withstraat in Den Haag.
Het te renoveren kluscomplex, met in
totaal 11 appartementen, bestaat uit
een hybride combinatie van gebouwen
uit het begin van de 20ste eeuw en
gebouwen uit de jaren tachtig.
De gemeente heeft de renovatie van
het exterieur en de gemeenschappelijke
ruimtes zelf uitgevoerd.
In de kluswoning van 140m2, met hoge
en lichte ruimtes die via een gemeenschappelijke gang te bereiken zijn,
moesten minimaal drie slaapkamers met
daglicht gerealiseerd worden.
En véél speelruimte voor Alba, die net
één jaar was geworden.

1- Gemeenschappelijk ingang.
2- Gekocht appartement
(2 lokalen + kelder).
3- Tuin.
4- Maatschappelijke 		
activiteiten.
5- Kinderdagverblijf.
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Indirect licht via gang
Ingang appartement

Avondlicht, tuin

Ochtendlicht, straat

Licht en zichtlijnen als
ontwerpmethode:
Voor het eerst binnenkomend
werd de kracht van het
daglicht, gereflecteerd op de
hoge schoolmuren, duidelijk
voelbaar: de inval van het
ochtendlicht gaf een zacht
karakter aan de ruimte aan de
straatkant. Het avondlicht een
warme sfeer aan de tuinkant.
De twee schoollokalen bleken
verbonden te zijn door een
diagonale lijn van daglicht.
Deze lichtlijn werd in het
ontwerp een zichtlijn die de
morfologie van het interieur
heeft bepaald:
de verschillende functies
zijn om deze zichtlijn
heen geplaatst, als huizen
om een plein. Dit plein,
de familieruimte, werd
gedefinieerd door geknikte
houten wanden en bevat drie
aan elkaar verbonden functies
die zich langzamerhand
prijsgeven: de eetruimte bij
het ochtendlicht, de zitruimte
aan de tuin bij het avondlicht,
en daar tussenin de keuken.
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Unit 2

Unit 1
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Bestaande situatie
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Ontwerp, begane grond
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1-Gemeenschappelijke ingang.
2-Entree appartement.
3-Tuin, avondlicht.
4-Kelder, opberg en wasserij.
5-Straat, ochtendlicht.
6-Lichtlijn vormt zichtlijnen.
7-Kamer Alba.
8-Kamer ouders.
9-Kamer gasten.
10-Werkkamer.
11-Badkamers.
12-Familieruimte.
13-Daglicht via gemeenschappelijke ingang.
14-Vide boven ligbad in badkamer.
15-Speelmezzanine in kamer Alba.
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Ontwerp, verhoogde ruimtes

Bestaande situatie: de boog van de oude schoolgang is nog aanwezig. Het ochtendlicht en het avondlicht kruisen de woning.
Hierdoor ontstaan zichtlijnen die het plan structureel helpen vormen.

De morfologie van het nieuw toegevoegde interieur volgt de zichtlijnen tussen voor- en achterkant.
De verschillende functies werden om deze zichtlijnen heen geplaatst, als huizen om een plein (de familieruimte).

De open familieruimte, gedefinieerd door de geknikte houten wanden, bevat drie aan elkaar verbonden functies die zich langzamerhand prijsgeven:
de eetruimte en de centrale keuken bij het ochtendlicht, en de zitruimte achter aan de tuin bij het avondlicht.

De gastenkamer bevat een extra groot raam. Hierdoor dringt het middag/avond licht goed in de keuken.
Dit interne raam zorgt eveneens voor de leesbaarheid van de oude tuingevel van de zitkamer, met een centrale deur en twee zijramen.

Duurzaamheid:
We hebben van dit oude casco een zeer
duurzame woning gemaakt. Vloer, plafond,
buitengevel en interne ganggevel zijn wat
klimaat, geluid en brandwerendheid betreft
extreem goed geïsoleerd. Wij hebben in feite
een ‘doos-in-een-doos’ systeem toegepast:
de bestaande betonen balken uit het plafond
en de mooie baksteenwanden werden
ingepakt in een compacte Kingspan- en
gipsplaatisolatielaag. Het casco, met een nog
uit de oude gang resterende boog en enkele
wandsparingen waar eerst deuren zaten,
werd wit.
Contrast oud en nieuw:
De nieuw toegevoegde volumes die de
witte muren kruisen, werden met berken
triplex bekleed. Zo worden de verschillende
interacties tussen oud en nieuw en tussen
vorm en materiaal extremer gemaakt. Ook
heeft dit materiaal interessante sculpturale
vormen mogelijk gemaakt, zoals de portiek
van de ouderslaapkamer en de nis bij de
ingang, die als buffer tussen de entree en de
eetruimte functioneert.

Vanaf de zitkamer zijn de keuken en, daarachter, de oude boog en eetkamer
zichtbaar. De houten portiek biedt toegang tot de verhoogde ouderslaapkamer.

Contrast oud en nieuw: de nieuw toegevoegde volumes die de witte muren kruisen, werden met berken triplex bekleed. Zo worden de verschillende
interacties tussen vorm en materiaal extremer gemaakt.

Interne ramen:
Iedere slaapkamer heeft naast een
eigen deur ook een intern raam. In
de kamer van Alba werd, vanuit het
oogpunt van maximale speelsheid
en ruimtelijkheid, een opgetild bed
gerealiseerd waarvandaan een trap
naar haar ‘verborgen’ speelruimte
leidt. Vanaf deze mezzanine boven
de twee badkamers van de woning
kan zij de eetruimte en keuken
goed zien. In verband met de hoog
gesitueerde gevelramen werd ook de
ouderslaapkamer opgetild. Vanaf deze
ruimte, via het eigen interne raam, is
Alba’s mezzanine goed zichtbaar.
De ouderslaapkamer is te bereiken via
een eigen portiek met trap.
De derde kamer, de gastenkamer, bevat
een extra grote intern raam. Hierdoor
dringt het middag/avond licht goed
door in de keuken. Dit interne raam
zorgt eveneens voor leesbaarheid van
de oude tuingevel, met een centrale
deur en twee zijramen.

Iedere slaapkamer heeft naast een eigen deur ook een intern raam. In de avonduren ontstaat in de familieruimte het gevoel dat men op een dorpsplein is
als een voor een, langzamerhand, alle lichten aangaan, en, later, weer een voor een uitgaan.

I.v.m. de maximale speelsheid en ruimtelijkheid bestaat het kamer van Alba uit een opgetild bed waarvandaan een trap naar haar verborgen speelruimte leidt.
Vanaf deze mezzanine boven de twee badkamers van de woning kan zij de eetruimte en keuken goed zien.
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