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Modelstudie  Dag en NachtwoningModelstudie  Dag en NachtwoningModelstudie  Dag en NachtwoningModelstudie  Dag en Nachtwoning

Tekening: 

Habets Stedenbouw

Varianten van twee woningtypen:Varianten van twee woningtypen:Varianten van twee woningtypen:Varianten van twee woningtypen:

Dag en NachtwoningDag en NachtwoningDag en NachtwoningDag en Nachtwoning

LanghuisLanghuisLanghuisLanghuis

ReferentiesReferentiesReferentiesReferenties Zuid Beveland

Stedenbouwkundig:Stedenbouwkundig:Stedenbouwkundig:Stedenbouwkundig: Het ruimtelijke programma is 

dusdanig georganiseerd dat de woningen 

geschakeld, gespiegeld en een kwart slag gedraaid 

kunnen worden. In het stedenbouwkundige plan 

biedt dit een veelzijdige oriëntatiemogelijkheid en 

een gevarieerd straatbeeld.

Derde Ruimte:Derde Ruimte:Derde Ruimte:Derde Ruimte: De woning heeft een extra ruimte 

tussen binnen en buiten: de derde ruimte. De derde 

ruimte is ongeïsoleerd en onderscheidt zich van het 

binnenklimaat. De regen is er hoorbaar, de 

luchtbeweging voelbaar en er is veel licht.

De derde ruimte wordt gevormd door een houten 

kap die is afgedekt met enerzijds glas en anderzijds 

pannen. Oftewel, het is een grote beschermende 

paraplu met zowel een lichte als een schaduwzijde. 

De derde ruimte is een vrije interpretatie van de 

uitbouw en de opbouw over drie verdiepingen. De 

ruimte is er namelijk al en bewoners kunnen deze 

ruimte naar eigen inzicht inrichten als terras, 

veranda, entresol, serre, wintertuin en bergzolder. 

Voorbeeld van samenwerking Voorbeeld van samenwerking Voorbeeld van samenwerking Voorbeeld van samenwerking : Isis Architectuur met 

WMB bouwadvies

Start OntwerpStart OntwerpStart OntwerpStart Ontwerp: 2006

De opgave: De opgave: De opgave: De opgave: In het plangebied Aria Goes  ontwikkelt 

ABC Vastgoed Goes ca. 390 woningen. Isis 

Architectuur is uitgenodigd op Zeeuwse leest 

geschoeide woningontwerpen te maken: 15 

vrijstaande en/of geschakelde woningen in de 

eerste fase. 

VerkenningVerkenningVerkenningVerkenning: Typisch voor het Zeeuwse Zuid-

Beveland zijn de zwartgeteerde houten schuren met 

de witomrande openingen.

De schuur is een toonbeeld van weelderige 

overmaat. De schuur doet de laatste decennia  een 

beroep op de fantasie.  De ruimte, die voorheen 

bestemd  was  voor opslag  wordt  nu in beslag 

genomen met  woon- of andere activiteiten.

Het ontwerp voor de Dag en Nachtwoning is een 

ode aan de Zeeuwse schuur.

Samenvatting: Samenvatting: Samenvatting: Samenvatting: Typologisch is gekeken naar de 

landelijke schuur die als het ware het woonhuis aan 

de kopse zijde weggeeft. Bij de Dag en 

Nachtwoning  wordt hiernaar verwezen door een 

glazen kap die ontspringt uit het pannendak. 

Flexibiliteit bestaat bij de gratie van de overmaat.

De opengewerkte structuur maakt een conceptuele 

sprong naar de gotiek.

ConceptschetsConceptschetsConceptschetsConceptschets
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