Kleur&Vorm Architectuur van binnen naar buiten
Hadden we de bouwtekening
maar eerder ècht begrepen…
Vanuit haar specialisme als Functioneel & Energetisch
Droomhuis Ontwerper helpt Fenneke Wortelboer bij het
maken van bouwplannen voor meer woonplezier. Door
samen bewust keuzes te maken die onbewust positieve
effecten teweegbrengen. Zoals de invloed die ruimtelijke
verhoudingen, kleur, daglicht, materialen, akoestiek en
vorm op het ontwerp en op je welzijn hebben.
Ontwerp Kleur&Vorm woonhuis - Eelderwolde

‘Jo (58) & Jaap (64) benaderen me omdat ze niet zo
goed hun vinger kunnen leggen op het ontwerp voor hun
droomhuis. Dat blijkt niet voor niets, er zijn meerdere
zaken die niet ideaal voor hen zijn als bewoners. Op
mijn vraag waar ze in de winter het liefst zitten als het
zonnetje schijnt is hun antwoord: ‘in de zon’. Met het
huidige ontwerp was dat onmogelijk. Er is een grote
overkapping voor de ramen en bovendien is de kamer op
het oosten gericht. Dus draaiden we het huis op de kavel,
een prachtig stukje natuur van 5000 m2, ruimte genoeg
en overal schitterend uitzicht. Op papier lukt dat nog. We
zorgen voor meer lichtinval in de toch al donkere ruimte
en maken aanpassingen in de indeling. Waardoor er véél
meer effectieve ruimte ontstaat. Op mijn vraag of ze de
twee antieke kasten en piano niet mee wilden verhuizen,
kijken ze zorgelijk. Dat valt hen nu pas op. Waar het had
gekund is een kleine hoekbank ingetekend. Hun eigen
meubilair is veel groter, maar dat is niet het enige wat
wringt. Deuren staan op een onhandige plek, of draaien
nèt ongunstig, veel loze loopruimte wat veel invloed heeft
op het feitelijk gebruik van de kamer en de inrichting straks.
“De omgekeerde wereld”.
Behoed jezelf voor ‘pijnlijke’ missers. We toetsen samen
of je het uiterste uit je mogelijkheden haalt. Houdt grip op
de situatie, want consequenties en verbeterpunten wil je
graag weten vóór je gaat bouwen, toch?’
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Geef je op voor een gratis Quickscan van je bouwplan.
Daar heb je nog jaren plezier van!
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