PORTHOS | woon- en werkgebouw
Park Forum Zuid | Eindhoven

De opdrachtgever vraagt een woon- en
werkgebouw (kantoorruimte en werkplaats)
op ParkForum Zuid te Eindhoven. De woning
moet een comfortabel binnenklimaat en een
moderne uitstraling hebben. Met aandacht voor
buitenleven.
De functie wonen en werken wordt
ondergebracht in één volume. Het programma
is intern gericht en daarmee minder afhankelijk
van de ontwikkelingen in de omgeving. De
schaalsprong van bedrijventerrein naar het
intieme van het wonen wordt stapsgewijs
gemaakt, met het atrium als centraal element.
Het ontwerp bestaat uit een eenvoudige hal met
een tussenvloer. Op de begane grond bevindt
zich de werkplaats en de faciliteiten van het
werken. Het wonen en het werken hebben
daar een gescheiden entree aan een atrium
en bevinden zich verder op de verdieping. Een
centraal meubel dat de wanden van het atrium
vormt speelt een spel tussen wonen en werken.
Voor het wonen wordt onderscheid gemaakt
tussen uitzicht en daglicht. De momenten van
uitzicht (en inzicht) worden zorgvuldig gekozen,
het daglicht komt grotendeels vanuit het
sheddak waardoor de woning als één ruimte
wordt ervaren.
Buitenruimte is geschakeld in drie niveau. Achter
het volume ‘wilderig’ groen, op de verdieping
een inpandig terras geschakeld aan het wonen
en een zonneterras op het dak.
Het sheddak haalt noorderlicht de woning
binnen en houdt de zon buiten. Daarbij wordt op
dit dak de zon geoogst. Een luchtwarmtepomp
met vloerverwarming en -koeling en natuurlijk
ventilatie met CO2-sensoren zorgen voor een
aangenaam binnenklimaat. De gevel wordt
afgewerkt met verduurzaamde houtendelen van
Accoya.
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