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VILLA KOPSEWEG

Project: Nieuwbouw villa 
Opdrachtgever: N.Joosen & D. Koolen
Locatie: Kopseweg 9A, Nijmegen
Architectenbureau: NEXIT Architecten, Arnhem
Projectarchitect: Wilbert de Haan
Ontwerp en realisatie: 2016-2019

Deze villa is gelegen op een van de hoogste punten in 
Oost-Nijmegen. Het waren de Romeinen die hier hun 
eerste nederzetting langs de Waal bouwden. Ommuur-
de villa’s met een sterke relatie op een binnentuin.  
Deze gasloze woning wordt verwarmd middels een 
warmtepomp en het dak is volledig belegd met pv-
panelen die nauwelijks zichtbaar zijn. Het ontwerp van 
dit huis is een compositie van verschillende dakvormen 
dat zich richting de tuin steeds meer opent. Dit geeft 
het naderen van het huis een dynamische en voort-
durend veranderend perspectief. De koppen van het 
metselwerk zijn deels verzonken, waardoor de textuur 
van de gevel vanuit ieder gezichtspunt veranderd. Het 
wigvormige trappenhuis dat de voor- en achterkant van 
het huis verdeelt, zorgt voor een cascade van daglicht 
in het hart van het huis. Op de begane grond zijn er 
verschillende leef oppervlakken die in elkaar overlopen; 
van kantoor naar woonkamer naar eetkamer en tenslot-
te naar de buitenwoonkamer dat een beschut uitzicht 
biedt op de weelderige tuin op het zuiden. Door middel 
van verplaatsbare semitransparante schermen kan 
zowel het terras als de keuken worden afgeschermd van 
de zon maar bieden tevens nog wel zicht op de tuin.

Afbeeldingen: NEXIT architecten

Volume- & materialisatie concept van de villa. 

Voorzijde woning. Het metselwerk aan de voorzijde is verbijzonderd door terugliggende koppen waardoor de gevel tot leven komt in het strijklicht van de ochtendzon.Achtergevel.

Hoek achterzijde woning linkerzijgevel. Het gevelpleisterwerk benadrukt de functie als buitenwoonkamer van dit volledig overdekte terras.

De twee schermen bieden zonwering voor de keuken of het terras.

Een schuifscherm gezien vanaf het terras. 


