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zonwerend
luchtzuiverend
rustgevend
klimaatbeheersend, koelend
esthetisch

Niets aan de buitenkant van deze
bakstenen kubus zonder ramen doet
vermoeden dat aan de binnenkant een
familiehuis rond een groen hart is gebouwd.
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MEXICO CITY, ME

Het huis ligt in Lomas de Chapultepec, een wijk
in Mexico City bij een van de grootste parken in de
stad, het Bosque de Chapultepec, en een aantal andere
natuurparken. De verbondenheid die je hier met de
natuur voelt, is onmiskenbaar en loopt natuurlijk over in
de manier waarop er door de decennia heen is gebouwd
in deze streek. Rond de wijken vind je overal natuur, en
ook op de binnenplaatsen, in het hart van de huizen.
Het leven van een moeder, een onderneemster
uit de horeca, en haar drie dochters speelt zich af rond
de natuur in de binnentuin, het hart van het U-vormige
gebouw. Net als in veel huizen in Mexico leeft men
hier rond de patio, die de hitte buitenhoudt en de
privacy waarborgt. Deze patio verbindt alle kamers en
gemeenschappelijke ruimtes met elkaar. Een vijver
aan de linkerzijmuur en een plantenbak bij de ingang
verraden al het groene hart aan de binnenkant. Eenmaal
binnen ervaar je sterk de kracht van de beplanting. Het
effect van het groen en de natuurlijke lichtinval wordt
dan pas echt duidelijk. Alles in dit huis voelt warm en
geborgen. Bij de presentatie van de bouwplannen was de
opdrachtgeefster aanvankelijk een beetje bang dat het
gebouw in verhouding erg groot en kil zou worden, maar
gaandeweg werd ze steeds gelukkiger door het ontwerp.

Het geborgen en warme gevoel ontstaat vooral doordat
de ruimtes, met elkaar verbonden door de binnentuin en
de zwevende houten trappen, op een natuurlijke manier
in elkaar overvloeien. Ieder deel van het huis is gericht
op de interactie tussen de bewoners en de natuur. Op
de begane grond loop je vanuit de woonkamer en de
keuken de binnentuin door en is aan alle kanten groen
zichtbaar. Net als vanuit de kamers op de eerste etage
komen alle zichtlijnen uit op beplanting. Vanaf de
binnentuin met het natuurstenen pad en de borders
aan weerszijden daarvan tot de grote badkamer met de
groene patio en de tuin op het dak straalt het huis een
intieme sfeer met veel privacy uit dankzij het in elkaar
overlopende groen. Door dat open karakter vloeien de
begane grond en de eerste etage in elkaar over, met als
centraal verbindingspunt de binnentuin. De woonkamer
heeft een extra mooi uitzicht op de planten in de tuin die
precies op ooghoogte liggen omdat de woonkamer iets
lager ligt dan het straatniveau. Daardoor is het contact
met de planten, die met hun verschillende texturen en
verschillende kleuren tussen de grote natuurstenen zijn
geplant, nog groter. Olifantsoren (Alocasia macrorrhiza),
Philodendron selloum, vingersboom (Schefflera arboricola),
Schefflera amate, gatenplant (Monstera deliciosa) en
verschillende varens staan hier los naast en door elkaar
in een perfect vochtig klimaat en beschut tegen het
felle zonlicht. Ze filteren bovendien het felle zonlicht en
zorgen zo voor een aangename temperatuur in het huis.
Op de patio staan zelfs bomen die het groen tot helemaal
bovenin doortrekken en de woonlagen met elkaar
verbinden. In de badkamer bij de grote slaapkamer,
waar je geen zicht hebt op de binnentuin, is een kleine
patio voorzien die bovenaan open is en waar een stukje
privégroen in potten staat. Wil je je even helemaal
terugtrekken, dan kan dat helemaal boven in de tuin op
het dak. Het huis heeft eigenlijk voor elk moment van de
dag voor iedereen wel een geschikte plek.
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Een vijver aan de linkerzijmuur en een
plantenbak bij de ingang verraden al
het groene hart aan de binnenkant.
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PARADIJSELIJK
DROMEN
AMSTERDAM, NL

Een subtropische binnentuin klimt
als een groen, kloppend hart omhoog
van de west- naar de zuidgevel en is
overal te zien en te voelen. Reizigers
en mensen uit de buurt kunnen hier
dagelijks neerstrijken tussen de
metershoge palmbomen en planten,
geïnspireerd op de Zuidoost-Aziatische,
met name Javaanse vegetatie. Je kunt
zelfs via een aantal houten en glazen
bruggen door en boven de jungle lopen
en waar je ook staat of slaapt, je komt
altijd weer uit op het groene hart.
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+ luchtzuiverend
+ CO2 -verwerkend
+ klimaatregulerend,
luchtvochtigheidregulerend
+ temperatuurregulerend,
koelend en isolerend
+ esthetisch
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