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TUINSTUDIO
BERGEN (NH)
Een creatief koppel zocht een plek naast hun woning om beide ongestoord 
te kunnen werken in hun eigen studio ruimte en om deze in de weekenden 
te kunnen verhuren als vakantieverblijf. De wens was een fl exibele ruimte die 
zowel als twee werkstudio’s kan functioneren als een basis verblijf kan zijn.

Door een vergunningsvrij volume neer te zetten kon het project makkelijk binnen 
de regelgeving gerealiseerd worden. Het merendeel van de meubels is hierbij 
geïntegreerd in het ontwerp, waarbij multifunctionaliteit een grote rol speelt. 
En van de twee langszijden functioneert als een functionele kastenwand, 
waarin een bed opgeklapt kan worden en een prikbord verscholen zit achter 
afsluitbare harmonica deuren. Zo kunnen atelier en studio transformeren tot 
slaapkamer en woonkamer. Een tuinstudio met twee agenda’s.

Tijdens het ontwerpen is er enerzijds gekeken naar een optimaal volume van 
alle functies, en anderzijds naar een manier om dit subtiel en met genoeg 
privacy tussen woning en studio te situeren op het kavel. Door de grote glazen 
pui aan de voorzijde is het interieur een echte blikvanger. De berken afwerking 
van het gehele casco loopt over in de geïntegreerde meubels, waardoor de 
architectuur en het interieur een geheel vormen.

Er is gekeken naar een natuurlijke uitstraling aan zowel de buiten als 
binnenzijde. Voor het interieur is berken multiplex gebruikt, waarbij de platen 
lijnend aan elkaar zijn geplaatst en deuren en kasten fl ush zijn weggewerkt. 
Kleuraccenten zijn te vinden in de primair gele balustrade en in de terracotta 
rode badkamer. De gecoate zandcement dekvloer is een industriële 
kostenbesparende oplossing met een minimalistische uitstraling.

Door de tuinstudio voor het grootste deel uit hout op te trekken is er zo 
duurzaam mogelijk gebouwd. Verder heeft de studio maar een kleine ruimte 
voor installaties, waardoor er slimme oplossingen moesten komen. Er is 
hierbij gekozen voor een volledig elektrisch systeem (met watergedragen 
vloerverwarming), waarbij er in de toekomst zonnepanelen gekoppeld kunnen 
worden. De ventilatie bestaat uit natuurlijke aanvoer via roosters in de puien 
en mechanische afvoer.

De opdrachtgevers wilden in eerste instantie een fi jne werkruimte, waarbij 
goed is gekeken naar de minimale afmetingen van beide werkplekken/studio’s. 
Daarnaast is er bij de indeling gekeken naar de plaatsing van de gezamenlijke 
ruimtes, zoals de badkamer, keuken en entree. Hoe kunnen beiden een klant 
of collega ontvangen zonder elkaar in de weg te lopen? Bij de indeling als 
vakantieverblijf is er gekeken naar de privacy van de slaapverblijven en ook 
naar het gebruik van de gezamenlijke functies.

Gedurende de dag valt het licht verschillend in de woning en zijn nieuwe 
details waar te nemen. De overhang in de studio aan de achterzijde zorgt 
voor een spannende ruimte, net zoals de trap de hoogte aan de voorzijde 
doorbreekt. Door minimalistische detaillering heeft de hoeveelheid aan 
functies een subtiele plek gekregen in het kleine volume.
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