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Hoofdopzet voor de renovatie en uitbreiding van 
deze vooroorlogse woning in Leiden was om de 
woning een open relatie met de tuin te geven en om 
de indeling van de bestaande woning aan te passen 
aan het leefpatroon van de beide opdrachtgevers. 
Hierbij werd uitgegaan van de toevoeging van een 
open woonkeuken aan de tuinkant. Omdat beide 
opdrachtgevers vaak thuis werken werd er op de 
eerste verdieping een werkkamer gepland die in open 
relatie stond met de woonkamer en eetkeuken op de 
begane grond. 

De hoofdslaapkamer op de eerste verdieping heeft 
een eigen buitenruimte op het dakterras. Om dit 
terras een zekere mate van afstand tot de omliggende 
tuinen en zo een meer op zichzelf staande 
buitenruimte te maken werd ervoor gekozen om het 
terras terug te leggen ten opzichte van de dakrand. 
De zinken dakrand benadrukt deze afstand terwijl 
de wand –en plafondafwerking aan de binnenzijde 
van de woonkeuken, die zowel binnen als buiten van 
teakhout zijn, de relatie van de keuken met de tuin 
juist versterken.
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1. oorspronkelijke situatie begane grond 2. ontwerp: begane grond 2. ontwerp: 1e verdieping

concept: het verbinden van de woonruimtes met de tuin

zicht vanuit keuken  naar tuin

Fase 1
Fase 2
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De opdrachtgever had de wens uitgesproken om van zijn 
zolderverdieping een goede woonverdieping te maken. Dit hield 
in dat de verdiepingshoogte zou moeten worden vergroot en dat 
er voldoende licht in de ruimtes zou moeten komen. Doordat de 
huidige dakkap verouderd is en geen enkele vorm van isolatie kent 
werd besloten om een gehele nieuw dakontwerp te maken. 

Het  uitgangspunt is de aansluiting in beeld met de naastliggende 
bebouwing. Opvallend is de eenheid in gevelbeeld en 
kapconstructie van de rij woningen aan de straatzijde. Aan de 
tuinzijde valt juist de diversiteit en variatie in beeld op. Hier zou het 
verhogen van de dakkap een logische stap zijn. Aan de voorzijde 
zou dit lastiger zijn omdat de kap een eenheid vormt met de 
naastgelegen dakkappen. Het hoofdthema van het ontwerp is dan 
ook het spel tussen de voor- en achterzijde van de dakkap. 

Op de scheidslijn tussen voor- en achterzijde wordt een strook 
glas voorgesteld om het hoogteverschil te benadrukken en om 
licht in het midden van de dakverdieping binnen te laten. Door 
de bergruimte in één grote kast in de volledige lengte van de 
verdieping te plaatsen ontstaat er in het hart van de verdieping extra 
ruimte. Hier bevinden zich een ruime speelgang voor de kinderen 
en een aparte badkamer. Ook is hier de trapopgang weggewerkt. 
Aansluitend bij de toegepaste materialen aan de achterzijde wordt 
dit deel van de dakkap in zink gematerialiseerd. De voorzijde wordt 
in oude stijl hersteld, waarbij nu de kapconstructie wel geïsoleerd 
wordt uitgevoerd.     

metselwerk

gootlijn

daklijn

Voorgevel: eenheid in gevelbeeld

dakopbouwen

gevelafwerking

aanbouwen

Achtergevel: variatie en diversiteit

hoogteverschil met naastgelegen pand scherpe scheiding tussen dak achterzijde (aansluiting met 
naastgelegen pand) en dak voorzijde (behoud bestaande 
daklijnen)

principe-doorsnede
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kastenwand open gang centraal element

achterzijde woning

voorzijde woningindeling dakverdieping


