Wiegert & Kaj rewrite the rules of architecture
by mixing a contemporary experience of identity
with an eternal sense of style.
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House 1
Het ontwerp van het eerste huis van Namelok is geïnspireerd op
de liberale theorieën van Lina Bo Bardi en Aldo van Eyck. Drie
drie vormgevingsprincipes vormen de basis van het ontwerp: de
keuken als kloppend hart, openheid door de horizontale en verticale
verbindingen en zichtbare constructies versus tastbare texturen.

Het huis, dat uitkijkt op een typisch Nederlands polderlandschap met
de skyline van Rotterdam aan de horizon, bestaat uit een zware voet
met daarop een asymmetrisch houten volume. Het huis staat in lijn met
het langgerekte perceel, waardoor er rondom ruimte is voor terrassen
en een tuin.

Afb. 2 - maquette gevelaanzicht zuidoost

Afb. 3 - gevelaanzicht zuid
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Materiaal
De drie belangrijkste materialen die in de gevel worden gebruikt
– grove krabpleister, ver ticale western red cedar lat ten en
lichtgrijze bakstenen – werken perfect samen in het definiëren en
verenigen van de verschillende delen van het huis. De gemetselde
schoorsteen heeft een buiten- en binnenhaard en verbindt het
tuinterras met de woonkamer.

Afb. 4 - gevelaanzicht west
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Afb. 5 - maquette g
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Keuken als kloppend hart
Het interieur van het huis is opgebouwd rond de ruime keuken
en leefkamer. De open en lichte keuken s trek t zich, via een groot s te
vide, helemaal uit tot aan het dak. Dit staat in groot contrast met
de zitkamer aan de andere kant van de schoorsteen: een intieme, dim
belichte plek voor rustigere avonden met het gezin. Door karakter te
geven aan de verschillende ruimtes in het huis biedt het huis op alle
plekken een identiteit die bij de bewoners past.

Afb. 6 - plattegrond begane grond

Afb. 7 - woonkeuken
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Afb. 9 - woonkamer

Afb. 10 - hoofdslaapkamer
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Verschillende sferen
De belangrijkste kenmerken zorgen ervoor dat het ontwerp goed
aansluit op de bewoners.

Het huis is ontworpen voor een jonge

moderne familie. Het idee voor dit concept is geïnspireerd op
de designprincipes van Lina Bo Bardi en Aldo van Eyck. De scheiding
van de woongedeelten, met functionele en eenvoudige elementen,
geven iedere ruimte in het huis een eigen doel en functie.
“We probeerden het huis op zo’n manier te ontwerpen dat alle kamers
een verschillende sfeer uitdragen voor uiteenlopende stemmingen.
Het maakt gebruik van de designprincipes van de twee beroemde
architecten om op deze manier karakteristieke ruimten te creëren.
Deze zorgen ervoor dat de familie zich op ieder moment van de dag
thuis voelt.”

Af b . 11 - p l a t t e g r o n d e e r s t e v e r d i e p i n g

Afb. 12 - badkamer hoofdslaapkamer
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Afb. 13 - slaapkamer

Afb. 14 - eetkamer

Afb. 14 - trap en overloop
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Afb. 16 - overloop en slaapkamer
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