
Aan de dijk van de Hollandse IJssel wordt een woning gerealiseerd 
die uitkijkt over het water. De IJsselzijde is transparant gehouden om 
het zicht te maximaliseren, de dijkzijde heeft een meer ingetogen, 
gesloten karakter om privacy te waarborgen. De woning voegt zich 
in de bebouwing van de dijkwoningen wat betreft vormentaal maar 
krijgt een eigentijds karakter met bijpassende detaillering. Hierbij is 
gekozen voor warme kleuren en materialen in dezelfde tinten: een 
bakstenen gevel en koperen dak. Het geheel gaat zo als éen volume 
werken. De binnenkant is in contrast hiermee erg licht gehouden.

Een houten kern organiseert de ruimten intern en omvat de 
trappen, bergingen en andere facilitaire zaken. De rest van de 
begane grond kan daardoor volledig vrij benut worden. De woon- en 
slaapvertrekken liggen allen aan de IJsselzijde, de ondersteunende 
ruimten zijn aan de dijkzijde georganiseerd. Op de verdieping 
hebben alle slaapkamers zicht op de IJssel. Om daglicht in de 
ruimten op de verdieping te krijgen aan “ondersteunende” zijde is 
er een lichthapper geïntroduceerd die indirect licht binnen brengt. 
De rest van de kap kan daardoor leeg blijven en zich zo maximaal 
profileren.

Door deze oriëntatie en plaatsing van de gevelopeningen doet 
het gebouw zelf mee in de energiehuishouding: de open kant is 
de noordkant waar wel licht maar geen zon binnenkomt. De meer 
gesloten kant is de zuidkant en de warmteopbouw wordt hier 
beperkt. Aangevuld met extra geïsoleerde wanden, een wamtepomp 
en zonnepanelen zorgt dit voor een zeer duurzaam huis.
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