
Brabant op z’n best
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Omdat dromen

uit kunnen komen

en geen dromen hoeven te blijven

De werkelijkheid is dromen waard

Jouw droom

Jouw werkelijkheid

Jouw droom die het waard is om waar te maken
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Veghels Buiten wordt wonen in een compleet nieuw 

woongebied. Nieuwe huizen, nieuwe buurtschappen, 

nieuwe voorzieningen en vooral een nieuwe visie. Een 

eigentijdse visie die gebaseerd is op de kracht van sfeer, 

geschiedenis en schoonheid van het Brabantse platteland.

Daarom worden er in Veghels Buiten eisen gesteld aan alles 

wat er gebouwd en aangelegd wordt, maar is juist in Veghels 

Buiten ook heel veel mogelijk. Want Veghels Buiten wordt 

wonen op jóuw manier. Wonen met aandacht. Aandacht 

voor jezelf, de ander én je omgeving.

Tussen Veghel en Erp komen zo’n 25 nieuwe buurtschappen, 

mini-dorpjes midden in het groen. Mini-dorpjes met 

woningen voor mensen die zélf willen bepalen. Die eisen 

stellen aan duurzaamheid, comfort en kwaliteit. Die veilig 

willen wonen en gelukkig willen zijn.

Veghels Buiten wordt thuiskomen. Thuiskomen bij jezelf. En 

daarom is Veghels Buiten een prachtige kans voor iedereen 

die wil wonen én leven. Voor zowel opgroeiende kinderen 

als senioren, die veilig en zelfstandig willen blijven wonen. 

Voor zowel alleenstaanden als kinderrijke gezinnen. Voor 

zowel mensen die wonen en werken met elkaar willen 

combineren áls juist mensen, die hier hun werk helemaal 

willen vergeten.

Daarnaast is Veghels Buiten een pracht van een kans voor 

díe ontwikkelaars, bouwers en architecten, die daadwerkelijk 

mee willen werken aan een duurzame, veilige én 

mooie wereld.

Veghels Buiten

Betaalbare rijkdom om in te wonen en in te leven

VEGHELS BUITEN

 Veghels Buiten | 05
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08 | Bouwen in Veghels Buiten

Dromen realiseren
Veghels Buiten wordt gevormd door zo’n 25 nieuw te 

bouwen mini-dorpjes in het mooie gebied tussen Veghel 

en Erp. Elk buurtschap ligt midden in het groen en versterkt 

de schoonheid, de sfeer en het unieke van dit bijzondere 

stukje Brabant. Veghels Buiten is een ode aan het 

Brabantse platteland!

Maar Veghels Buiten is vooral ook een ode aan u. Een ode 

aan eigentijdse mensen die hun droomwens werkelijkheid 

willen laten worden. Want bouwen is realiseren en realiseren 

is waarmaken. En wie bouwt in Veghels Buiten kan rekenen 

op een meewerkende gemeente. Een gemeente die u 

uitnodigt om met elkaar de droom van Veghels Buiten 

waar te maken.

Eigentijdse gastvrijheid
Dit bouwboek boordevol woonideeën en inspiratie is één 

van de dingen die getuigt van de inspanningen die de 

gemeente Veghel doet om het zelf bouwen in Veghels 

Buiten zo makkelijk mogelijk te maken. Speciaal voor u 

schreven we een ontwerpuitdaging uit; benaderden we 

tal van erkende architectenbureaus om passende ontwerpen 

te maken; schreven we architectuurwedstrijden uit; 

organiseren we informatiebijeenkomsten én richtten 

we de website veghelsbuiten.nl in.

Speciaal voor u hebben we ook allerlei informatie verzameld 

over Bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

Dat is samen met anderen - familie, vrienden en/of 

gelijkgestemden - uw eigen buurtschap, straat of 

huizenblok bouwen. Want ook daarvoor biedt 

Veghels Buiten allerlei mogelijkheden.

Ik nodig u van harte uit uw droom te realiseren. 

En heet u graag welkom in Veghels Buiten.

Jan van Burgsteden

Wethouder gemeente Veghel.

Bouwen in Veghels Buiten
In Veghels Buiten kunt ook u uw eigen huis laten bouwen. Een huis dat aan uw 
persoonlijke wensen voldoet en dat past binnen het concept van Veghels Buiten. 
Want in Veghels Buiten zijn momenteel volop kavels te koop. Op www.veghelsbuiten.nl 
ziet u waar de kavels liggen, hoe groot ze zijn en vindt u per kavel alle informatie 
die voor u van belang is.
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Scan deze QR code met uw 

smartphone en ga direct 

naar onze website

www.veghelsbuiten.nl 
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Dit boek staat boordevol voorbeelden. Voorbeelden van 

woningen, die wat betreft de gemeente Veghel én het 

supervisieteam graag in Veghels Buiten gebouwd mogen 

worden. De in dit boek opgenomen schetsontwerpen 

zijn de resultaten van een door de gemeente Veghel 

uitgeschreven ontwerpuitdaging.

Aan die ontwerpuitdaging nam een overweldigend aantal 

architecten deel: er kwamen bijna 100 aanmeldingen 

binnen! Aanmeldingen van ervaren, gerenommeerde 

bureaus én aanmeldingen van gretige, talentvolle jonge 

bureaus.

46 architecten leverden uiteindelijk een of meerdere 

ontwerpen in voor de tussentijdse beoordeling en kreeg 

van het supervisieteam feedback, teneinde het idee zo 

uit te werken dat het - na een eindbeoordeling van het 

supervisieteam - als beloning in dit bouwboek een plekje 

kon krijgen.

48 ontwerpen van 27 verschillende architecten viel 

uiteindelijk die eer ten deel. U kunt ze in dit bouwboek 

bewonderen. De beoordeling van het supervisieteam 

staat bij elk ontwerp vermeld. Bij de beoordeling heeft 

het supervisieteam vooral gekeken naar de potentie van 

ontwerp en architect om met een opdrachtgever tot een 

goed plan te komen. De beoordeling van de kwaliteit 

van het ontwerp en de mate van uitwerking zijn met een 

‘stip’waardering van 1 tot 5 weergegeven: hoe meer √-tjes, 

hoe hoger de score. Maar alle in dit boek opgenomen 

ontwerpen zijn kansrijke plannen, die het verdienen verder 

uitgewerkt te worden. Ook deze verdere uitwerking wordt 

begeleid door het supervisieteam.

Supervisieteam
De gemeente Veghel is initiator van Veghels Buiten én 

grondeigenaar. Om het concept en de kwaliteit van Veghels 

Buiten te bewaken - dit wordt echt een in alle opzichten 

compleet nieuw woongebied - heeft de gemeente Veghel 

een supervisieteam samengesteld. Het supervisieteam 

bestaat uit twee afgevaardigden van de gemeentelijke 

welstandscommissie, een onafhankelijke architect, een 

stedenbouwkundige en een plantoelichter van de gemeente. 

Wie voor Veghels Buiten een bouwplan indient kan rekenen 

op de service van het supervisieteam. Alle ingediende 

bouwplannen worden vanaf het schetsontwerp tot en met 

de bouwaanvraag begeleid en een aantal keren met degene 

die dat plan heeft ingediend besproken. Iedereen die in 

Veghels Buiten wil bouwen kan, dankzij deze service, aan het 

eind van de rit zeker zijn van een positief welstandsadvies.

12 | Waarom dit boek?

Waarom dit boek?
Dit boek staat boordevol voorbeelden. Voorbeelden van woningen, 
die wat betreft de gemeente Veghel én het supervisieteam 
graag in Veghels Buiten gebouwd mogen worden. De in dit boek 
opgenomen schetsontwerpen zijn de resultaten van een door de 
gemeente Veghel uitgeschreven ontwerpuitdaging.
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Voor de duidelijkheid: natuurlijk is bouwen in Veghels Buiten 

niet alleen voorbestemd aan de in dit boek vermelde 

architecten. U mag ook zelf een architect in de arm nemen 

en een totaal ander ontwerp laten maken. Dat ontwerp 

moet dan natuurlijk ook nog getoetst worden door het 

supervisieteam, die de kwaliteit en het concept van Veghels 

Buiten bewaakt. De snelste weg voor het realiseren van 

uw droomwoning in Veghels Buiten is dit stappenplan:

Stap 1: een kavel
Voordat u een huis kunt laten bouwen moet u natuurlijk 

eerst bouwgrond bezitten. De gemeente biedt in Veghels 

Buiten diverse bouwkavels aan. Kom naar een van de 

informatiedagen, kijk op www.veghelsbuiten.nl óf neem 

contact op met de gemeente, telefoonnummer 140413.

Stap 2: dromen
Maak uw dromen concreet. Schrijf ze op en maak twee 

soorten lijstjes: een lijstje met eisen én een lijstje met 

wensen. Zet de grootste, voor u belangrijkste wensen 

bovenaan uw lijst(je) en de minst belangrijke onderaan.

Stap 3: watertanden
Blader door dit boek, verlekker u aan de mogelijkheden die 

Veghels Buiten biedt en bekijk de verschillende ontwerpen. 

De prijs die bij een ontwerp vermeld staat is de (door de 

architect ingeschatte) bouwprijs inclusief het ontwerp. Het 

is een richtprijs; afhankelijk van de uitvoering die u kiest kan 

de prijs hoger of lager uitvallen. De kosten voor de kavel zijn 

niet inbegrepen.

Stap 4: kiezen
Maak uit de verschillende mogelijkheden die u heeft een 

keus. Er zijn twee soorten keuzes:

• U vindt in dit boek het huis van uw dromen. Neem in  

 dat geval contact op met de contactpersoon die bij uw  

 droomhuis staat vermeld. Hij of zij helpt u graag verder!

• U vindt in dit boek geen woning die uw droom benadert  

 en zoekt daarom contact met uw eigen architect. 

 Via www.veghelsbuiten.nl kan uw architect de diverse  

 kwaliteits- en bouwvoorschriften vinden en contact  

 opnemen met de gemeente voor begeleiding.

Stap 5: bouwen
Nadat u van de gemeente een bouwvergunning voor 

uw droomhuis hebt gekregen, kan het echte bouwen 

beginnen. Al dan niet in overleg met uw architect zoekt 

u een aannemer. Voor u is dit een periode van heel veel 

kleine keuzes en shoppen… Tegels, keukenblokken, vloeren, 

deurknoppen, sloten, kranen, noem maar op. Maar het is ook 

een tijd van heel veel voorpret. Veel plezier alvast!

Hoe werkt dit boek?
Dit boek trakteert u op een scala aan mogelijkheden van huizen die in Veghels 
Buiten gebouwd kunnen worden. Het is een bron van inspiratie voor iedereen die zijn 
droomwens werkelijkheid wil laten worden. Het staat vol met woningontwerpen van 
architectenbureaus, waarmee u zelf zaken kunt doen.
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   | Woningontwerpen Erf20 

De erfwoningen in Veghels Buiten zijn de moderne variant van het rustieke buiten wonen. 

Als bewoner van het erf heb je een grote tuin en vrij uitzicht, maar ook het voordeel van de 

naaste buur. Drie tot zes woningen in een rij liggen rondom een collectieve buitenruimte en 

vormen zo een modern boerenerf. 

Woning op maat
Als koper kun je veel invloed uitoefenen op jouw eigen woning en woonomgeving. Daarom 

maken we een woning om in te wonen, maar ook om in te werken of om op termijn in 

te verzorgen. De constructie van houten balken deelt de plattegrond in twee delen. In één 

deel bevinden zich alle technische voorzieningen zoals de trap, badkamer en berging. In het 

andere deel is het woonprogramma hierdoor vrij indeelbaar. Zo bepaal je zelf de indeling 

van je woning. Een werkruimte op de verdieping? Twee, drie of vier slaapkamers? Een aparte 

keuken of liever een grote woonkeuken met kookeiland? Het kan allemaal. Ook vides zijn 

mogelijk, zodat de mooie hoge kapconstructie van de woning overal zichtbaar wordt. De 

indeling van de gevel bepaal je ook zelf. Hoge ramen van vloer tot aan plafond geven het 

gevoel dat het landschap in de woning doorloopt. 

Je eigen stukje erf
Bijzonder aan de woning is de overgangszone tussen de eigen woning en het collectieve erf, 

het zogenaamde ‘voorerf’. Dit voorerf kan dienen als patio, maar ook bij de woning betrokken 

worden. Bijvoorbeeld als wintertuin of als werkruimte aan huis. Doordat de voorerven 

deel uitmaken van zowel de woning als van het erf ontstaan hier informele speel- en 

ontmoetingsruimtes. 

Tijdloos en duurzaam
In Veghels Buiten wil je lang blijven wonen. Daarom zijn de woningen niet alleen fl exibel 

in te delen en uit te breiden, maar ook nu al klaar voor de toekomst. Ze zijn voorzien van 

vloerverwarming en een hoogwaardige isolatie in de buitenschil, die zorgen voor een 

bijzonder laag energieverbruik.Door het gebruik van robuuste en slijtvaste materialen zoals 

leisteen en Siberische lariks hebben de woningen een warm en duurzaam uiterlijk, dat met 

de tijd alleen maar mooier wordt.

VEGHELS BUITEN: JE HUIS, JE ERF, JE LEVEN

Studio KA
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Voorgevel Achtergevel
Studio KA

Jeruzalemstraat 12a

3061 GN Rotterdam

Contactpersoon

Karin Uittenbogaart

Telefoonnummer  010 - 8434811

Mobielnummer 06 - 41253008

info@studioKA.nl

www.studioKA.nl

Je huis, je erf, je leven

Richtprijs woning (excl. BTW): € 200.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 150 m2

Inhoud woning: 451 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Leisteen, hout 

Onder: Plattegronden begane grond, verdieping met vide en optie verdieping zonder vide
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   | Woningontwerpen Erf22 

Kiest u voor de vrijstaande sKin entreewoning, dan gaat u genieten van het Brabantse leven 

in en om een eigentijdse langgevelboerderij. Bijzonder aan het ontwerp is de stoere, robuuste 

bouw in contrast met lichte, ruimtelijke vertrekken en verfi jnde, authentieke details. 

Buitenleven
De gevelopeningen van het vooraanzicht verwijzen naar de oorspronkelijke 

langgevelboerderij die zo kenmerkend is voor het Brabantse landschap. Zo ook de 

mansarde kap (knikdak) en de karakteristieke metselwerkdetails. Het interieur en de 

ruimtebeleving is helemaal afgestemd op de woonfuncties en het leefcomfort van nu: 

een lichte, ruim opgezette keuken en twee woon/zitruimtes met schuifpui, om buiten 

naar binnen te halen en het leven binnen uit te breiden naar het buitenleven. Op het 

terras een openhaard voor de koelere avonden. Het uitzicht is wijds! 

Ruim en duurzaam
De andere woningen op het erf zijn zo gepositioneerd dat de aansluiting met de omringende 

natuur optimaal is. De entree is ruim. De inpandige parkeergarage en grote bijkeuken geven u 

volop opslag- en bergruimte. De eerste verdieping geeft toegang tot een ruime badkamer, en 

vier grote lichte slaapvertrekken. 

Het laatste bijzondere detail is het collectieve warmtepompsysteem, voor warm water en 

verwarming van de woning. Duurzaam en in lijn met het doel om in een landelijke omgeving 

van alle gemakken te zijn voorzien.

DE SKIN ENTREEWONING

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

sKin architects
nieuwe ambacht, stoer, creatief, verfi jnd, inventief, contrast
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Voor-, achter- en zijaanzichten
sKin architects

Duit 4 

5283 PW Boxtel

Contactpersoon

Clemens Boons

Telefoonnummer 0411 - 689494 

cu@skin-architects.com 

www.skin-architects.com

Entreewoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 330.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 335 m2

Inhoud woning: 950 m2

Constructie: -

Materialen gevel en dak: Hout, pannen

 metselwerk 

Onder: Plattegronden beganegrond en 1e verdieping
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   | Woningontwerpen Erf24 

Wie wil wonen in het buitengebied is veelal op zoek naar ruimte, rust en naar contact met 

de lucht, het licht en de natuur. Dat vindt u allemaal terug in de schuurwoning. Deze maakt 

onderdeel uit van vijf identieke woningen met een gezamenlijke parkeerruimte binnen een 

houten lucht- & lichtdoorlatende gevel. 

Boomstammen geven bijzondere lichtinval
Het buitenaanzicht doet u denken aan opeengestapelde boomstammen. Hiermee vloeit 

het gebouw samen met de natuur. Ook als u binnen in de woning bent, geeft het hout een 

natuurlijke, rustige uitstraling. Daarnaast ziet u door de raampartijen in het hele huis de 

bijzondere lichtinval en is de buitenlucht zichtbaar door de houten balken heen. Bovendien is 

er vanuit de keuken direct contact met de landelijke omgeving mogelijk via de openslaande 

geveldeuren. Hetzelfde geldt voor de woonkamer. Ook daar is er de keuze om de houten 

geveldeuren open te zetten voor het gevoel van ruimte en vrijheid of juist dicht te doen 

voor een meer intieme naar binnen gerichte sfeer. U geniet dan van uw private binnentuin.

Zonnehaard van glas
Grenzend aan de ruime woon- en eetkamer ligt de glazen zonnehaard. Behalve extra licht en 

ruimte, is dit een warmte- en koudebuffer. Samen met het collectief warmtepompsysteem 

staat dit garant voor duurzaam warmtecomfort. De entree, het toilet en een berging maken 

de beneden verdieping compleet. De zonnehaard loopt helemaal door naar de eerste 

verdieping. Ook daar brengt het een mooie lichtinval op de overloop met toegang tot drie 

ruime slaapkamers en een grote badkamer. De schuurwoning geeft u veel privacy en maakt 

contact met de omgeving via de keuze om de voor- en achtergevel te openen. 

U parkeert bij uw woning in het gebouw en bereikt via de corridor uw woning.

DE SKIN SCHUURWONING

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

sKin architects
nieuwe ambacht, stoer, creatief, verfi jnd, inventief, contrast
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sKin architects

Duit 4 

5283 PW Boxtel

Contactpersoon

Clemens Boons

Telefoonnummer 0411 - 689494

cu@skin-architects.com 

www.skin-architects.com

Schuurwoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 230.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 226 m2

Inhoud woning: 550 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout, glas

Voor- en zijaanzicht

Onder: Plattegronden beganegrond en 1e verdieping
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   | Woningontwerpen Erf26 

Wonen in de sKin sleufsilowoning is letterlijk en fi guurlijk leven met het goede dat het 

Brabantse landschap van oudsher de bewoners te bieden heeft. Het ontwerp is eigentijds, 

met lichte open ruimtes, waardoor u bijna als vanzelf naar binnen wilt gaan. De vorm en de 

materiaalkeuze verwijzen van de oorspronkelijke sleufsilo’s en hun functie om kuilgras te 

bewaren om het vee in de winter te voeren. 

Duurzaam onder de grond
Zo is het dak gebogen en bedekt met een duurzame vegetatie. Deze dakvorm levert een 

fantastische ruimtelijke beleving en een mooie overgang naar de omgeving. Het gedeelte 

van de woning met de drie slaapvertrekken, een berging en de badkamer bevindt zich deels 

onder de grond. Het laatste maakt dat de woning profi teert van de eigenschap van de aarde 

om bij te dragen aan een perfect en duurzaam binnenklimaat. Precies zoals destijds het 

kuilvoeder hiervan profi teerde. 

Wijds uitzicht
De grote ramen maken dat de slaapvertrekken het daglicht ontvangen. Een bijzonder 

neveneffect van dit ontwerp is dat de verdieping met de open keuken-, woon- en leefruimte 

een meter boven het maaiveld uitkomt. U heeft daardoor een prachtige, wijdse uitkijk over 

het landschap. De privé voortuin ligt beschut binnen de ommuring van de sleufsilo. 

DE SKIN SLEUFSILOWONING

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

sKin architects
nieuwe ambacht, stoer, creatief, verfi jnd, inventief, contrast
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sKin architects

Duit 4 

5283 PW Boxtel

Contactpersoon

Clemens Boons

Telefoonnummer 0411 - 689494

cu@skin-architects.com 

www.skin-architects.com

Sleufsilowoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 195.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 148 m2

Inhoud woning: 473 m3

Constructie: Beton

Materialen gevel en dak: Beton, hout,   

 sedum

Plattegronden beganegrond en 1e verdieping

Onder: Voor- en zijaanzicht
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Deze geschakelde eengezinswoningen bestaan uit twee lagen en zijn ruim genoeg om 

een gezin met 2 kinderen te huisvesten. De woningen liggen aan het erf en zijn met de 

entrees op het erf gericht. Bewoners kunnen hun auto parkeren in de gemeenschappelijke 

parkeerschuur. 

Architectuur
Het ontwerp van de woningen is gebaseerd op de boerenschuur. De vormgeving wordt 

gekenmerkt door een solide eenvoud, passend bij het uitgangspunt van de traditionele 

Brabantse langgevelboerderij. Door de toegepaste materialen in het dak (donkere pannen) 

en de gevel (donkere houten delen) en door de verborgen goten, lopen gevel en dak 

bijna ongemerkt in elkaar over. Aan de voorkant van de woningen (de erfzijde) zijn op de 

terugspringende gevels andere materialen toegepast: houten latten (naturel kleur) en grote 

glazen puien. Buitenbergingen zijn in de woningen opgenomen.

Duurzaam
In de vormgeving van de woningen heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. 

De woningen beschikken over grote dakvlakken die zich prima lenen voor het plaatsen 

van zonnepanelen. Door dakoverstekken, verdiepte ramen, luiken en lamellen kan op warme 

dagen de zon worden geweerd en warmte worden buitengehouden. Op deze manier kan 

energiezuinig worden gebouwd zonder de toepassing van (dure) installaties. Ook door goede 

isolatie kan een hoge mate van duurzaamheid worden bereikt.

ERF-EENGEZINSWONINGEN

Architectenburo ir. C.J.J. Pepers
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegronden begane grond en 1e verdieping

Onder: Doorsnede, voor-, achter- en zijaanzicht

Architectenburo ir. C.J.J. Pepers 

Engelseweg 210C

5705 AJ Helmond 

Contactpersoon

Jochem Fijn 

Telefoonnummer 0492 - 529429 

J.Fijn@Architectenburopepers.nl

www.architectenburopepers.nl

Erf-eengezinswoningen

Richtprijs woning (excl. BTW): € 141.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 124 m2

Inhoud woning: 395 m3

Constructie: -

Materialen gevel en dak: Hout, glas, 

 pannen
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Deze woningen zijn geheel afgestemd op een steeds groter wordende groep in onze 

maatschappij: senioren. Alle kamers bevinden zich op de begane grond, waardoor men hier 

zo lang mogelijk zonder hulp kan blijven wonen. Daarnaast hebben de woningen geen tuin, 

maar wel een (deels) overdekt terras, zodat de bewoners optimaal kunnen genieten van de 

omgeving zonder dat ze daar veel onderhoud aan hebben. De woningen zijn, ondanks dat 

ze slechts uit één woonlaag bestaan, voorzien van een kap, wat heeft geresulteerd in een 

ruimtelijke woning met hoge plafonds. Bewoners kunnen hun auto parkeren in de 

collectieve parkeerschuur.

Architectuur
De woningen zijn geïnspireerd op de lage boerenschuur, die je nog steeds ziet op 

boerenerven. Dergelijke schuren en stallen hebben vaak (gedeeltelijk) open wanden, 

waardoor kap en constructie goed zichtbaar zijn. Ook in deze seniorenwoningen zijn kap 

en constructie, bestaande uit gelamineerd houten spanten, goed zichtbaar. De grote glazen 

puien houden het dak los van de muren. Dit effect wordt nog versterkt door de grote 

dakoverstekken aan zowel de voor- als achterzijde van de woningen. De overstekken doen 

dienst als overdekte entree aan de voorkant en als overdekt terras aan de achterkant van de 

woning. Ook is een overgangszone gecreëerd tussen erf en woningen. Aan de achterkant van 

de woningen zijn uitsneden in het dak gemaakt, waardoor de balklaag bloot komt te liggen. 

De balklaag dient als zonwering voor het terras. Het terras bestaat zo uit een geheel overdekt 

gedeelte en uit een half overdekt gedeelte.

Duurzaam
In de vormgeving van de woningen heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. 

De woningen beschikken over grote dakvlakken die zich prima lenen voor het plaatsen 

van zonnepanelen. Door dakoverstekken, verdiepte ramen, luiken en lamellen kan op 

warme dagen de zon worden geweerd en warmte worden buitengehouden. Op deze 

manier kan energiezuinig worden gebouwd zonder de toepassing van (dure) installaties. 

Ook door goede isolatie kan een hoge mate van duurzaamheid worden bereikt.

ERF-SENIORENWONINGEN

Architectenburo ir. C.J.J. Pepers
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegronden begane grond en 1e verdieping
Architectenburo ir. C.J.J. Pepers 

Engelseweg 210C

5705 AJ Helmond 

Contactpersoon

Jochem Fijn 

Telefoonnummer 0492 - 529429 

J.Fijn@Architectenburopepers.nl 

www.architectenburopepers.nl

Erf-seniorenwoningen

Richtprijs woning (excl. BTW):  € 161.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 96 m2

Inhoud woning: 455 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout, glas, 

 beton, pannen

Onder: Doorsnede, voor-, achter- en zijaanzicht
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Een grote overkoepelende rieten kap loopt vanaf het maaiveld trapsgewijs ‘crescendo’ 

omhoog en zorgt voor een stoere en herkenbare uitstraling. Onder de rieten kap liggen 

drie woningen naast elkaar. Door de oplopende gevel hebben de woningen ramen, deuren 

en loggia’s met verschillende afmetingen, waardoor elke woning zijn eigen karakter heeft. 

Om het landelijk gevoel en het karakter van een woonschuur te versterken is een houten 

spantconstructie toegepast, die binnen de woningen en buiten de gevels goed zichtbaar is. 

In de kopgevels zijn hierbij spanten zichtbaar waarin het traditionele Brabantse gebint te 

herkennen is.

Woonerf
De woonschuur ligt aan een woonerf en maakt deel uit een buurtschap met andere woon- 

en parkeerschuren. Aan de erfkant heeft de woonschuur een meer gesloten gevel, voorzien 

van variatie in kleinere raamopeningen en grote ‘schuur’-deuren. Die deuren bieden ook 

toegang tot de bergingen. Parkeren gebeurt in een speciale parkeerschuur aan het erf. Aan 

de landschapszijde bevinden zich de loggia’s met een mooi uitzicht op de omgeving. Hier zijn 

ook de vides, grotere ramen en terrassen. Door de deels inpandige loggia’s is verkaveling

van de tuinen wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. 

Indeling woningen
Op de begane grond is de entree aan het woonerf. De ruime hal verleent toegang tot de 

keuken, woonkamer, trap, toilet en een berging. Deze berging is ook van buitenaf bereikbaar. 

De woningen zijn voorzien van een royaal woongedeelte met ruime keuken, zithoek en 

eettafel met uitzicht op de omgeving. Via grote transparante (schuif-)puien is er toegang tot 

brede zonnige terrassen op het zuiden, grenzend aan het landschap. De terrassen bevinden 

zich deels onder een pergola in een loggia. Op de verdieping liggen onder de kap 3 (slaap-)

kamers, aan een overzichtelijke overloop met vide naar de woonkamer. Ook is hier een 

complete badkamer en een apart toilet. Er zijn veel varianten in de plattegronden mogelijk, 

zodat de wensen van de toekomstige bewoners verwezenlijkt kunnen worden.

CRESCENDO KARAKTERISTIEKE EN ROBUUSTE DRIE-ONDER-EEN-KAP WOONSCHUUR AAN HET ERF

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Remco Gonggrijp Architect
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Plattegronden begane grond en 1e verdieping
Remco Gonggrijp Architect 

Wibautstraat 150

1091 GR Amsterdam

Contactpersoon

Remco Gonggrijp 

Telefoonnummer 020 - 3080565  

info@rg-architect.nl

www.rg-architect.nl

Crescendo

Richtprijs woning (excl. BTW): € 147.000,-- 

 tot € 165.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning: 395 m3 

 tot 430 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout, riet

Onder: Plattegronden, voor-, achter- en zijaanzicht
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De totale massa van de geschakelde woningen refereert aan de oude langgevelboerderij. 

Zoals de oude boerderijen als sculpturen (beeldhouwwerken) in het landschap staan, zo is ook 

deze moderne langgevelboerderij door zijn vorm en materialen een soort beeldhouwkunst. 

De woningen hebben een massieve uitstraling.

Materialen
De gevel is opgebouwd uit een plint, metselwerk muren en pannen daken. Aan de erfzijde 

wordt gerefereerd aan de oude boerderijen door de toepassing van kleine ramen en grote 

houten deuren, die dienen als ontsluiting van de doorgangen naar de tuinen en de entrees. 

Aan de tuinkant bevinden zich grote ramen en schuifpuien.

Gebint
Het gebint in de entreezone en de hoge ruimte geeft de bewoner een gevoel van grote 

ruimtelijkheid, refererend aan het schuurgedeelte van de oude boerderij. Deze ruimte kan als 

overdekte buitenruimte (terras) fungeren. 

Met een moderne indeling is deze boerderijwoning geriefl ijk, intiem en tijdloos. De entree, 

het open trappenhuis en de lange zichtlijnen maken deze woning heel bijzonder.

LANGGEVELBOERDERIJ

ONE lab
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Onelab 

Wim Kanplein 23 

2548 ZX Den Haag

Contactpersoon

Jocobien Hofstede  

Mobielnummer 06 - 24204605 

info@onelab.nl

www.onelab.nl

Langgevelboerderij

Richtprijs woning (excl. BTW): € 168.774,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 186 m2

Inhoud woning: 604 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Metselwerk,   

 hout, pannen

Voor- en zijaanzicht

Onder: Plattegronden begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping
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De sporen van ‘Het Erf’ uit het verleden maken nieuwe sporen naar ‘Het Erf’ van het heden. 

Wat maakt een huis tot een ‘thuis’. Wij hebben ons laten inspireren door voorbeelden uit 

de geschiedenis, door het landschap en door bijzondere ontwerpen en leuke details. Het 

‘boerenerf’ dat als een gesloten, maar gevarieerd ensemble opdoemt vanuit de groene 

weilanden. Met daarop de ‘Schuurwoning’ en de ‘Boerderijwoning’ als middelpunt. 

De plek waar u woont en die u alle mogelijkheden biedt: van wonen tot werken en 

ontspannen.

Beeldhouwkunst
Zoals de oude schuren als sculpturen (beeldhouwwerken) in het landschap staan, zo zijn ook 

de geschakelde schuurwoningen door hun vorm en materialen een soort beeldhouwkunst. 

Gevel en dak van houten latten gaan bijna naadloos in elkaar over, waardoor de eenduidige 

vorm van ‘de schuur’ intact blijft. De volledige hoogte van de kap toont zich in de 

middengedeelte van het huis, in zowel de entree als het woongedeelte. Een ruim opgezette 

woning met een loggia, vides en leuke doorkijkjes. De zichtlijnen van de woning zijn lang en 

de grote ramen zorgen voor licht en uitzicht. Met een moderne indeling is deze schuurwoning 

geriefl ijk, intiem en tijdloos.

Wonen op het erf
Het individuele wonen, met de daartoe behorende privacy, nemen wij als vertrekpunt. 

Maar het concept ‘Erf’ kan ook voorzien in wat men zich alleen niet kan veroorloven, 

zoals een sauna, een gastenverblijf of een gemeenschappelijke werkplek. Kortom, allerlei 

ingrediënten die het wooncomfort tot grote hoogte oprekken en meer wonen voor minder 

geld opleve¬ren. In oorsprong is er op ‘het erf’ een nauwe wisselwerking tussen wonen en 

werken. Door de toename van het aantal thuiswerkers en zzp-ers is dit ook voor de toekomst 

van het erf een logische gedachte. In ons ontwerp bieden we een zo fl exibel mogelijke 

indeling aan, rekening houdend met de mogelijkheid om een thuiswerkplek te creëren of een 

extra (slaap)kamer op de begane grond .

SCHUURWONINGEN, HET NIEUWE WONEN OP EEN ERF

ONE lab
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Onelab 

Wim Kanplein 23 

2548 ZX Den Haag

Contactpersoon

Jocobien Hofstede  

Mobielnummer 06 - 24204605 

info@onelab.nl

www.onelab.nl

Schuurwoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 168.194,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 180 m2

Inhoud woning: 520 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Metselwerk,   

 hout, pannen

Doorsnede

Onder: Plattegronden begane grond, 1e verdieping, voor- en achteraanzicht
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HL architecture 
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Het erf is een landelijk cluster van woningen met zicht door en naar het omliggende 

landschap toe. De kern wordt gevormd door een halfverhard gemeenschappelijk erf, met 

nevengebouwen zoals een parkeerschuur, kassen en andere landschappelijke elementen. 

Denk aan een waterput, kippenhok en veel natuurlijke elementen zoals planten bloemen 

en bomen. Alle gebouwen liggen met de gevel direct aan deze centrale ruimte.

Inrichting erf
Markant aan de entree van dit cluster staat een rode bakstenen villa, de patiovilla. Daarachter 

staan lange houten gebouwen met loggia’s aan weerszijde: de erfwoningen. De entrees van 

deze loggiawoningen zijn georiënteerd op het erf, terwijl de patio van de villa en de loggia’s 

aan de tuinkant van de erfwoningen intiemer zijn. Ook zijn er twee kassen geïntegreerd in 

het complex; tussen de loggiawoningen in en aan de zuidkant van de parkeerschuur. 

Deze bieden de mogelijkheid om gemeenschappelijk eigen groenten, kruiden en fruit 

te verbouwen.

Inrichting villa
De donkerrode patiovilla heeft een heldere vorm met een uitgesneden patio. De rijke 

L-vormige plattegrond biedt diagonale uitzichten door de woonkeuken en de woonkamer met 

openhaard aan weerszijde van de patio. Vanuit de woonkeuken wandelt men direct de grote 

tuin in. Naast de entree is een werkkamer of kamer voor logees, met een ruime berging of 

utility ruimte in verband met de keuken. Boven zijn twee ruime kamers met walk-in closet 

en luxe badkamers. De patiomuur is gemetseld als een scherm, met poreuze openingen. 

De vlakke dakpannen hebben dezelfde donkerrode kleur als de muren. 

PATIOVILLA ERF-ENTREEWONING
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Doorsnede, voor-, achter- en zijaanzichten

HL architecture 

Keizersgracht 126 

1015 CW Amsterdam

Contactpersoon

Lada Hrsak 

Telefoonnummer 020 - 6791135 

info@hlarchitecture.nl

www.hlarchitecture.nl

Patiovilla

Richtprijs woning (excl. BTW): € 165.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 147 m2

Inhoud woning: 410 m3

Constructie: Prefab 

 HSB-elementen

Materialen gevel en dak: Metselwerk,   

 hout
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HL architecture 
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Het erf is een landelijk cluster van woningen met zicht door en naar het omliggende 

landschap toe. De kern wordt gevormd door een halfverhard gemeenschappelijk erf, met 

nevengebouwen zoals een parkeerschuur, kassen en andere landschappelijke elementen. 

Denk aan een waterput, kippenhok en veel natuurlijke elementen zoals planten bloemen 

en bomen. Alle gebouwen liggen met de gevel direct aan deze centrale ruimte.

Inrichting erf
Markant aan de entree van dit cluster staat een rode bakstenen villa, de patiovilla. Daarachter 

staan lange houten gebouwen met loggia’s aan weerszijde: de erfwoningen. De entrees van 

deze loggiawoningen zijn georiënteerd op het erf, terwijl de patio van de villa en de loggia’s 

aan de tuinkant van de erfwoningen intiemer zijn. Ook zijn er twee kassen geïntegreerd in 

het complex; tussen de loggiawoningen in en aan de zuidkant van de parkeerschuur. 

Deze bieden de mogelijkheid om gemeenschappelijk eigen groenten, kruiden en fruit 

te verbouwen.

Inrichting loggiawoningen
De loggiawoningen hebben een loft-achtige begane grond, met een extra hoge woonkamer 

rond de trapkern. Boven zijn twee effi ciënte slaapkamers met een daklicht en een verspreide 

badkamer: douche apart, wc apart en het ligbad met uitzicht. De loggia aan de tuinkant heeft 

een houten scherm en kan als extra ook een glazen serre krijgen. De tuin heeft langgerekt 

uitzicht naar het omliggende landschap. De loggiawoningen zijn rondom bekleed met 

donkere houten latten. De binnenkant van de loggia’s is uitgevoerd in hetzelfde duurzame 

hout, maar dan in een natuurlijke lichte houttint. 

LOGGIAWONING ERFWONING
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Voorgevel Achtergevel

HL architecture 

Keizersgracht 126 

1015 CW Amsterdam

Contactpersoon

Lada Hrsak 

Telefoonnummer 020 - 6791135 

info@hlarchitecture.nl

www.hlarchitecture.nl

Loggiawoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 106.500,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 112 m2

Inhoud woning: 350 m3

Constructie: Prefab 

 HSB-elementen

Materialen gevel en dak: Metselwerk,   

 hout
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Deze erfwoning refereert aan een vertrouwd beeld in het landschap: een boerenschuur 

met een symmetrisch zadeldak, dat aan de zijkanten en op de kop oversteekt. Om tot 

een prijsbepaling te komen is uitgegaan van een specifi eke maat, maar lengte, breedte, 

dakhelling en overstekken kunnen in maat variëren, zonder dat het karakter daardoor wordt 

aangetast. Gevel, kozijnen en dak zijn in sobere, eenduidige materialen uitgevoerd: zwart 

geschilderde houten geveldelen, blank of donker geanodiseerde aluminium kozijnen en 

vezelcement golfplaten. Ook andere materialen zijn mogelijk, bijvoorbeeld houten kozijnen, 

vergrijzende geveldelen, zinken of houten dakbedekking, of combinaties daarvan.

Indeling zelf te bepalen
De constructie en de ‘schil’ (vloer, wanden en dak) resulteren in een grote, lege ruimte. 

De invulling is daarin feitelijk “te gast” en kan diverse afmetingen en indelingen hebben. 

We hebben een specifi eke invulling bepaald om daarmee een prijsindicatie te kunnen geven. 

Elke invulling is echter denkbaar; de omvang en de afwerking daarvan bepaalt de kosten.

Afwerkingsniveau
Het afwerkingsniveau van het interieur kan vele gedaanten aannemen. Vloer, wanden en dak 

kunnen volledig worden afgewerkt of in het geheel niet (bijvoorbeeld blank of opaal gelakt 

underlayment). Daarmee kan de prijs beïnvloed worden. Vanuit de basis kunnen bepaalde 

afwerkingen ook later alsnog worden toegevoegd.

Situatie en erfi nrichting
Het neutrale karakter van de woning maakt elke plaatsing denkbaar. De invulling bepaalt 

de gevelopeningen (ramen en deuren) en de oriëntatie op kavel, landschap, zon en uitzicht. 

Die speelruimte maakt ook situering van meerdere woningen in een groepering mogelijk.

Duurzaamheidsmaatregelen
Hoge isolatiewaarde schil; laagtemperatuur verwarming; optie luchtwarmtepomp; 

optie warmte-koude opslag; optie p.v. panelen.

LANGSCHUURHUIS

Kwint architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond beganegrond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten

Kwint architecten 

Dilgtweg 17

9451 ND Haren 

Contactpersoon

Bernhard Klok 

Telefoonnummer 0592 - 555051

bernhard@kwintarchitecten.nl

www.kwintarchitecten.nl

Langschuurhuis

Richtprijs woning (excl. BTW): € 280.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 250 m2

Inhoud woning: 860 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout, staal
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Stijlvol, vrolijk, gericht op het buitenleven, met warme, duurzame en natuurlijke materialen: 

een genot om in te wonen. Dat is het uitgangspunt voor de patiowoning ‘Roodkapje’. Deze 

zonnige woning geeft u rust, veiligheid en privacy zonder het contact met de buurt te 

verliezen. De woning is ruim opgezet met alle luxe en comfort op de begane grond.

Spel van daglicht
De patiowoning wordt gekenmerkt door een nostalgische en toch eigentijdse uitstraling. Ze 

wordt opgetrokken in rood/bruin gekleurde bakstenen. Deze bakstenen zijn gestapeld in een 

open 3D structuur. Het daglicht wordt door de openingen gefi lterd en geeft een schitterend 

lichtspel in het interieur. De moderne patio met hoge schuifdeuren loopt in het verlengde van 

de nok, waardoor de woning veel ruimte en licht krijgt.

Genot om in te wonen
De entree van de woning wordt bereikt via een in de zijgevel gesitueerde voordeur. De ruime 

entree/hal met toilet, berging en garderobe is ook toegankelijk vanuit het kantoor. De riante 

zithoek met open haard en de woonkeuken annex eetkamer hebben vrij uitzicht op de patio. 

De achterliggende drie slaapvertrekken zijn ruim, met een royale badkamer met ligbad, 

douche en lange wastafel. De patio en hoge woonruimtes met houten dakspant zijn ruimtelijk 

en visueel met elkaar verbonden. Een licht, hoog gordijn kan de vertrekken naar eigen wens 

scheiden. Optioneel zijn er meerdere indelingsmogelijkheden.

Energiezuinig
Modern wooncomfort wordt bereikt met energiezuinige installaties (energieklasse B) en 

optimale isolatie (energieklasse A). De fi ltering van het daglicht vermindert de impact van 

de zon op de opwarming van de woning. Door de 3-voudige glasramen, volle steenmassa 

en hoogwaardige isolatie is een optimaal gebruik en hergebruik van de beschikbare passieve 

energie mogelijk. Zonne-energie levert actief energie voor elektriciteit en warm water. 

Het warmteoverschot wordt in de grond opgeslagen en met behulp van warmtewisseling 

hergebruikt tijdens de koudere dagen: aangenaam en energiezuinig.

PATIOWONING ROODKAPJE

IM. architects
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Onder: begane grond - 1e verdieping 

Voor- en achteraanzichten
im. architects 

Condensatorweg 54

1014 AX Amsterdam  

Contactpersoon

Annika Hermann 

Mobielnummer 06 - 41182680 

info@im-architects.com

www.im-architects.com

Roodkapje

Richtprijs woning (excl. BTW): € 249.000,-- 

 tot € 420.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning: 650 m3

Constructie: Beton

Materialen gevel en dak: Baksteen, beton,  

 leisteen
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Leven in deze woonschuur staat gelijk aan een huiselijk gevoel in een groene omgeving. 

De woning heeft aan de tuinzijde grote glazen gevels met openslaande deuren, waardoor er 

altijd een uitzicht op de tuin en direct contact met buiten aanwezig is. Alle ruimtes bevinden 

zich op de begane grond, waarbij de keuken, eetkamer en open haard zich in het hart van 

het dagelijks leven bevinden. Kenmerkend aan de woning is dat het leven zich afspeelt onder 

één doorlopende kap, die zo laag is dat je hem haast aan kan raken. De gevel en het dak zijn 

gemaakt van natuurlijke materialen met een robuust karakter.

Ruime keuzemoelijkheden
Doordat de plattegrond op verschillende facetten aanpasbaar is kan altijd de juiste indeling bij 

uw kavel worden gevonden. Bijvoorbeeld het materiaal van de gevel en het dak, de grootte 

van de ruimtes, de plaats van de entree of een garage behoren tot de keuzemogelijkheden. 

De architect begeleidt u in het maken van deze keuzes, waardoor uw persoonlijke wensen 

voor de uitstraling en de indeling worden gecombineerd tot een woning op maat.

De woning in gebruik
Binnen in de woonschuur bevinden het woongedeelte en het slaapgedeelte zich aan de 

uiteindes van de woning. Hier tussenin liggen de keuken, de entree en het service gedeelte.

Aan de erfzijde is de gevel vrij gesloten, waardoor de privacy in de woning gewaarborgd 

blijft. De entree aan deze kant is echter ruim en gastvrij en zorgt voor verassende doorzichten 

naar het woongedeelte. Het woongedeelte en de keuken hebben een volledig glazen pui aan 

de tuinzijde. De loggia maakt het mogelijk de woonkamer tot in de tuin te verlengen en geeft 

tevens beschutting tegen verschillende weersomstandigheden. 

In het dakvlak worden zonnepanelen geintegreerd, die zorgen voor een groot gedeelte 

van de energiebehoefte van de woning. Hoogwaardige isolatie maakt de woning meer 

energiezuinig. De open haard kan worden gebruikt om de woning bij te verwarmen, met 

het hout dat vrijkomt door het snoeien van de bomen die rondom de buurtschap staan.

BUNGALOFT: WONEN IN DE NATUUR

Stereo Architects
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - twee variaties 

Voor-, achter- en zijaanzichten

Stereo Architects

1e Middellandstraat 103

3021 BD Rotterdam  

Contactpersoon

Finbarr McComb

Telefoonnummer 010 - 4764081 

info@stereoarchitects.nl

www.stereoarchitects.nl

Bungaloft

Richtprijs woning (excl. BTW): € 160.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 210 m2

Inhoud woning: 435 m3

Constructie: Traditioneel

Materialen gevel en dak: Hout, leisteen
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De loftwoning is een vrijstaande woning voor op een erf. Een vrijstaande woning past 

bij het open en ongebonden karakter van het buitenleven. Het principe van het erf is 

dat er een bepaalde mate van omslotenheid ontstaat. Tegelijkertijd heeft het erf fraaie 

doorzichten naar het open buitengebied. Eenzelfde gedachte ligt ten grondslag aan de 

architectuur van de loftwoning. 

Royaal én levensloopbestendig 
Openheid en geslotenheid wisselen elkaar weloverwogen af in het interieur. Het 

aantal ramen is relatief beperkt, maar ze zijn royaal en bieden vrij zicht naar buiten. 

De woonkeuken van de woning is gericht op het erf. De grote pui kan in zijn geheel 

geopend worden door de verdiepingshoge schuifdeuren. De woonkamer daarentegen is 

meer privé en ligt georiënteerd naar de buitenzijde van het erf, met uitzicht op het open 

buitengebied. De diepe tuin heeft veel zonnige plekken om ‘s zomers in te kunnen zitten. 

Aan de oostzijde ligt een werkkamer, die in de toekomst omgebouwd kan worden tot een 

slaapkamer. De aangrenzende bergruimten kunnen dan omgebouwd worden tot badkamer 

en inloopkast. De eerste verdieping wordt bereikt door middel van een sierlijke trap die 

begint in de woonkamer. Rondom de centrale hal met daglicht van boven liggen 

de verschillende slaapkamers en de badkamer.

Knus én ruimtelijk
Bij het ontwerpen van het interieur is gestreefd naar verschillende ruimtelijkheden. Zo zijn 

er enerzijds plekken in de woningen die knus en intiem zijn, anderzijds zijn er plekken in het 

huis waar men de totale maat van de woning ervaart. Op bepaalde plekken is bijvoorbeeld 

de gevel over de hele breedte aan de binnenkant zichtbaar, of kan de volledige hoogte van 

het dakspant worden beleefd. Zo is het totale ontwerp het resultaat van afgestemde keuzes, 

waarin de behaaglijkheid van het buitenleven en de weidsheid van het landschap in een 

moderne woning samen komen.

LEVENSLOOPBESTENDIGE LOFTWONING

Scheurwater van den Hoven
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Voor- en zijaanzichten

Onder: Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Scheurwater van den Hoven 

Oostzeedijk 90 

3063 BG Rotterdam 

Contactpersoon

Maarten Scheurwater   

Telefoonnummer 010 - 2291114

info@svdharchitecten.nl

www.svdharchitecten.nl

Loftwoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 460.400,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 248 m2

Inhoud woning: 1040 m3

Constructie: Houtskelet

Materialen gevel en dak: Baksteen, zink 
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De entree, in een typische gevelinham gesitueerd, is meteen zichtbaar. In de voortuin, 

omzoomd door lage beukhagen, loopt een pad met rode klinkers. Vanaf hier is door de 

transparante pui van de entree het groen achter de woning al te zien. Dit raam, het grootste 

van de voorgevel, is op een oude hooipoort geïnspireerd. De glaspui is d.m.v. houten luiken 

afsluitbaar. De warme rode stenen van de gevel nodigen de aanraking uit. 

Veel inrichtingsmogelijkheden
Na het betreden van de entreehal staat men in het open woongebied dat op gevarieerde 

manieren ingericht kan worden. De keuken, die nu open en aan de rechterkant is 

ontworpen, zou ook op de linkerkant gesitueerd kunnen worden. Deze ruimte is ook af 

te sluiten. De eetruimte is nu onder de hoge vide gesitueerd en dient, in dit ontwerp, als 

scheiding tussen keuken en woonkamer. Deze vide, die bij binnenkomst veel ruimtelijkheid 

laat ervaren, kan ook veranderen in een gesloten ruimte op de eerste verdieping. Links 

van de entreehal kan door een extra wand te plaatsen een extra kamer ontstaan. Aan de 

rechterkant is een gesloten ruimte ontworpen die in verschillende functies veranderd kan 

worden: een inpandige garage, een combinatie tussen bijkeuken en berging, allebei via 

binnen (en buitenkant) te bereiken of een extra kamer. Zelfs de keuken zou hier 

gesitueerd kunnen worden. 

Uitzicht
Bij het beklimmen van de trap geniet men meteen van het uitzicht; de entree-inham loopt 

door tot de eerste verdieping en vormt hier een lichte overloop, die een verblijfsfunctie kan 

hebben. Het licht dringt via dit hoge raam tot diep in de woonkamer door. Op de eerste 

verdieping zijn drie slaapkamers gesitueerd, een badkamer en een aparte toiletruimte. Deze 

zou, als optie, ook een kleine berging kunnen worden. In de hoofdslaapkamer ontwerpen 

wij een (optionele) badkamer. Alle ruimtes zijn voorzien van grote ramen, een deel in de 

kopgevels en een deel in de vorm van grote dakkapellen. Vanaf hier geniet men van het 

uitzicht op het landschap.

DE HOOFDBOERDERIJ

Rocha Tombal architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten

Rocha Tombal architecten

Nieuwpoortkade 2A-110 

1055 RX Amsterdam 

Contactpersoon

Ana Rocha   

Telefoonnummer 020 - 6060772 

a.rocha@rocha.tombal.nl

www.rocha.tombal.nl

Hoofdboerderij

Richtprijs woning (excl. BTW): € 294.800,--

Bruto vloeroppervlak woning: 266 m2

Inhoud woning: 823 m3

Constructie: Houtskeletbouw

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 pannen
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Door de boomgaarden heen is de ‘schuur‘ zichtbaar. De voorgevel is vrij gesloten i.v.m. 

privacy. De twee entrees zijn door glaspuien en houten luiken herkenbaar. De afsluitbare 

entreeluiken zijn op de traditionele architectuur geïnspireerd. Aan de achterkant zijn op 

het dak zonnepanelen geïntegreerd. De woningen (gevel en dak) zijn afgewerkt met 

onbehandeld “Western red cedar” hout dat langzamerhand een bijzondere zilveren kleur 

krijgt. Naar wens kan dit hout een behandeling krijgen, bijvoorbeeld “Olympic stain“ dat 

een donkere kleur heeft.. 

Flexibele indeling
Na het betreden van de entreehal staat men in het open woongebied, dat heel fl exibel is 

in te richten. De open keukens zijn ook af te sluiten. De woning links heeft een grote vide 

boven de eetruimte. Deze vide, die bij binnenkomst veel ruimtelijkheid biedt, kan ook een 

extra ruimte op de eerste verdieping worden. Links van de entreehal kan in de woningen 

een extra kamer worden gecreëerd. Rechts van de entree kunnen verschillende functies 

ontstaan: bijkeuken/berging, extra kamer of zelfs de keuken. Deze grote ‘schuur‘ is gebouwd 

met een houten draagconstructie die aan de binnenkant en soms ook buiten zichtbaar is. 

Het traditionele gebint is in de woonkamers volledig te zien. Beide woningen hebben een 

veranda. In de woning links wordt de glazen kopgevel, met het zichtbare gebint, in de de 

zomer verkoeld door de schaduw van de houten lamellen. In de kleine woning produceert het 

dakoverstek de benodigde schaduw. Beide woonkamers zijn gericht op het landschap. Om de 

grote glasvlakken te verkoelen is een zonweringsysteem in de gevel geïntegreerd. 

Fantastisch uitzicht
Op de eerste verdieping van beide woningen zijn drie slaapkamers gesitueerd, een badkamer 

met toilet en een ruimte voor installaties en opbergen. De hoofdslaapkamers hebben een 

eigen badkamer. De grote slaapkamers genieten van een fantastisch uitzicht. De overige 

ruimtes zijn voorzien van ramen die met de dakhelling mee lopen en i.v.m. ventilatie 

open kunnen. 

DE GROTE SCHUUR TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Rocha Tombal architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten

Rocha Tombal architecten

Nieuwpoortkade 2A-110 

1055 RX Amsterdam 

Contactpersoon

Ana Rocha   

Telefoonnummer 020 - 6060772

Mobielnummer 06 - 10981027 

a.rocha@rocha.tombal.nl

www.rocha.tombal.nl

Grote schuur

Richtprijs woning (excl. BTW): € 262.200,-- 

 tot € 289.500,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 236 tot 270 m2

Inhoud woning: 730 tot 808 m3

Constructie: Houtskeletbouw

Materialen gevel en dak: Hout
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Deze ‘schuur‘ bevat een elegante woning in één laag. De woning (gevel en dak) is afgewerkt 

met onbehandeld “Western red cedar” hout dat langzamerhand een bijzondere zilveren kleur 

krijgt. Dit systeem hebben wij in ons project “Huis Bierings” in Leidsche Rijn toegepast. Vier 

jaar na de oplevering is het houtwerk nog steeds in perfecte staat. Naar wens kan het hout 

een behandeling krijgen, bijvoorbeeld “Olympic stain“ dat een donkere kleur heeft. 

Serre mogelijk
De voorgevel is vrij gesloten, tenzij de bewoner zich door onze “serre optie” gecharmeerd 

voelt. In dit geval ontstaat op het erf een extra “raam” naar het landschap. De entree is door 

een houten luik afsluitbaar. Het dak is, ook in de optie met tussenserre, voorzien van twee 

grote ramen. Dakramen zorgen voor extra ventilatie en afvoer van ongewenste warmte. 

De woning benut de energie van geïntegreerde zonnepanelen op de achtergevel, die bijna 

volledig transparant is. Hier is door het glas heen de houten draagconstructie zichtbaar. Deze 

bepaalt ook hoe de grote ruimte ingedeeld kan worden. 

Veel inrichtingsmogelijkheden
Er zijn veel aantrekkelijk opties. In deze presentatie tonen wij ideeën die van traditioneel tot 

vooruitstrevend lopen. Om zo veel mogelijk openheid te krijgen concentreren wij de gesloten 

functies zoals entreehal, bergingen, badkamer en slaapkamers in een “compacte zone”. 

Vanaf deze basis (optie 1) ontwikkelen wij alternatieven om extra werk- en slaapruimtes of 

een atelier te creëren. In optie 2 plaatsen wij een glasserre tussen deze “compacte zone” 

en de woonkamer. De serre scheidt door zijn transparantie de twee kernfuncties niet, maar 

functioneert als verlenging van de woonkamer en brengt in de winter de tuin “naar binnen”. 

Op de interne glasgevel van de serre situeren wij een openhaard die vanaf beide kanten te 

gebruiken is. Deze binnengevel kan d.m.v. schuifdeuren open. De serre functioneert ook als 

ingang of als atelierruimte. 

DE KLEINE SCHUUR

Rocha Tombal architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Rocha Tombal architecten

Nieuwpoortkade 2A-110 

1055 RX Amsterdam 

Contactpersoon

Ana Rocha   

Telefoonnummer 020 - 6060772

Mobielnummer 06 - 10981027 

a.rocha@rocha.tombal.nl

www.rocha.tombal.nl

Kleine schuur

Richtprijs woning (excl. BTW): € 204.360,--

Bruto vloeroppervlak woning: 142 m2

Inhoud woning: 565 m3

Constructie: Houtskeletbouw

Materialen gevel en dak: Hout

Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten
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Op ontwikkelvlek SBA-280 in deelgebied Oude Ontginning heeft van Hooft architecten 

twee vrijstaande woningen ontworpen voor de vrije sector. Deze woonhuizen zijn op 

en top Veghels Buiten: ruim en duurzaam in een prachtige setting met weids uitzicht. 

Buitenleven
De woningen liggen aan een centraal woonerf, dat bereikbaar is via een lange oprijlaan. 

De toegang tot de woningen is aan dit erf, maar verder zijn de woningen zo veel mogelijk 

georiënteerd op de omringende weilanden. Grote, verdiepingshoge raampartijen zorgen 

ervoor dat de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Ook het terras speelt hierin een 

belangrijke rol; dit is een verlengstuk van de leefkeuken en biedt een beschutte plek waar 

men bij een knisperend vuurtje tot in de kleine uurtjes kan genieten van het heerlijke buiten 

leven. De woonkamer heeft eigenlijk exact dezelfde kwaliteiten, zodat ook in de winter volop 

genoten kan worden van de natuur. 

Weids uitzicht
Ook op de verdieping is het weidse uitzicht het belangrijkste uitgangspunt geweest: 

de topgevel van de master-bedroom is helemaal van glas, en loopt dan ook helemaal 

door tot aan de nok. Zo is het wel heel erg lekker wakker worden! Parkeren doe je in de 

parkeerschuur, waarin ook een extra bergruimte is geïntegreerd. Via de achterom is dit 

slechts op een paar meter lopen vanaf het woonhuis. Elke woning heeft twee overdekte 

parkeerplaatsen, maar op het erf is natuurlijk nog plek genoeg voor meerdere auto’s. 

Duurzaam
Het woonhuis wordt duurzaam gebouwd, met natuurlijke materialen en met uitstekende 

isolatiewaarden. De houten buitenzonwering zorgt er voor dat het in de zomer lekker koel 

blijft in huis. 

WONINGEN KETELAARS

Van Hooft Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten

Van Hooft architecten BV

Kapelstraat 19 

5466 PA Eerde 

Contactpersoon

Aldwin van Hooft   

Telefoonnummer 0413 - 365371

aldwin@vh-a.nl

www.vanhooftarchitecten.nl 

 Woningen Ketelaars

Richtprijs woning (excl. BTW): € 400.000

Bruto vloeroppervlak woning: 240 m2

Inhoud woning: 1.000 m3

Constructie: Traditioneel

Materialen gevel en dak: Hout, riet
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De opdrachtgevers van dit vrijstaande woonhuis hebben altijd op een boerderij gewoond 

en weten maar al te goed wat er belangrijk is in een fi jn huis: een grote leefkeuken! Hier 

speelt het gezinsleven zich het meest af, en daarom heeft deze ruimte ook de mooiste plek 

gekregen in dit ontwerp. De hoofdopzet van de woning is de typische schuurvorm die zo 

kenmerkend is voor Veghels Buiten. Deze wordt ‘in tweeën geknipt’ door de hal. Er is een 

afhang toegevoegd voor de ondersteunende ruimten, een vorm die ook veelvuldig voorkomt 

op het platteland.

Hal met dak van glas
In tegenstelling tot de meeste woningen in het buitengebied - waar men steevast ‘achterom’ 

komt - zal de hal in deze woning wel veel gebruikt worden. En dat is maar goed ook, want 

het is een van de mooiste ruimtes van het huis! De volledige hoogte van de woning is hier 

te ervaren en omdat het dak van glas is wordt deze ervaring nog versterkt. 

Leefkeuken
De leefkeuken is de belangrijkste woonruimte in dit huis. Dankzij het eiland blijft ook tijdens 

het koken het contact met je kinderen of gasten optimaal. Via de openslaande deuren 

kun je naar de overdekte buitenruimte, een prachtig verlengstuk van de keuken. Ook is 

de speelkamer aan de keuken gelinkt, zodat je tijdens het koken een oogje in het zeil kan 

houden bij de kids. Verder kun je vanuit de keuken naar de bijkeuken in de afhang, waar 

ook het toilet en de fi etsenberging zijn ondergebracht. 

Veel ruimte
Aan de andere kant van de hal is de woonkamer. Omdat de woonkamer vooral ’s avonds 

wordt gebruikt, is het contact met de weilanden hier minder dan in de keuken. Er is één 

groot raam dat dit uitzicht biedt; de twee smallere ramen bieden doorkijkjes naar de weg 

en de inrit. Boven is de ruimtelijkheid van de hal doorgetrokken naar de twee buitenste 

slaapkamers; deze lopen beiden door tot aan de nok. Ook op de gang is de dakschuinte tot 

in de nok te ervaren. Om deze ruimte optimaal te benutten is tegen de schuine kant een 

studeerhoek gemaakt, waardoor de ruimte een dubbele functie krijgt. 

WONING VAN DOORN

Van Hooft Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Aanzichten

Van Hooft architecten BV

Kapelstraat 19 

5466 PA Eerde 

Contactpersoon

Aldwin van Hooft   

Telefoonnummer 0413 - 365371

aldwin@vh-a.nl 

www.vanhooftarchitecten.nl

Woning van Doorn 

Richtprijs woning (excl. BTW): € 300.000

Bruto vloeroppervlak woning: 220 m2

Inhoud woning: 750 m3

Constructie: traditioneel

Materialen gevel en dak: Hout, riet
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   | Woningontwerpen Erf60 

Sinds jaar en dag staat Brabant bekend om haar gezelligheid en gemoedelijkheid. Hoe 

kan dat ook anders, wanneer men zo mooi, landelijk en rustig woont? Veghels Buiten 

biedt de kans om weer écht op z’n Brabants te gaan wonen. Dit plan heeft als uitgangspunt 

het boerenerf zoals dat was in grootmoeders tijd. Karakteristieke bouwvolumes met ieder 

hun eigen identiteit herbergen woningen waarin comfortabel en ontspannen kan worden 

gewoond.

Traditioneel
De boerderij is een erf-entreegebouw, dat 2 woningen herbergt. Deze ligt dan ook 

prominent aan de entree van het erf, met het voorhuis in de schaduw van de notenboom. 

Als uitgangspunt voor de boerderij is een traditionele hoekgevelboerderij genomen. 

Deze komen in de buurt veel voor en hebben een uitgesproken vorm. De opzet van deze 

boerderijen is drieledig: Voorhuis, Stal en Schuur. Het voorhuis en de schuur worden ingedeeld 

als woonhuis, het stal gedeelte wordt gesplitst in twee ondersteunende bergruimten. Er 

worden natuurlijke, traditionele materialen toegepast zoals baksteen, dakpannen, riet en hout. 

Zicht over weilanden
Hoewel de woonhuizen wel degelijk een sterke relatie met het erf hebben, richten de 

woningen zich voornamelijk op de achtertuin. Hier wordt het perceel beëindigd met een 

fruitboomgaard, maar je zicht reikt nog veel verder over de weilanden. Het parkeren 

gebeurt op het erf gezamenlijk in de parkeerschuur. Deze woningen hebben echter ook 

nog de mogelijkheid om de auto in je eigen berging te parkeren. Op deze manier kun je 

toch comfortabel naar binnen met je boodschappen wanneer het regent. 

ONS THUIS - BOERDERIJ

Van Hooft Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten

Van Hooft architecten BV

Kapelstraat 19 

5466 PA Eerde 

Contactpersoon

Aldwin van Hooft   

Telefoonnummer 0413 - 365371

aldwin@vh-a.nl 

www.vanhooftarchitecten.nl

Ons Thuis - Boerderij

Richtprijs woning (excl. BTW): € 350.000 

Bruto vloeroppervlak woning: 250 m2

Inhoud woning: 875 m3

Constructie: traditioneel

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 riet
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   | Woningontwerpen Erf62 

De traditionele Vlaamse schuur heeft twee grote openingen, die zich in de uitgesneden 

hoeken bevinden. In de vertaling naar een woonhuis zijn deze karakteristieken behouden: 

één opening vormt de hoofdentree van het huis, de ander doet dienst als garage / berging. 

Fenomenaal uitzicht
De woning staat tegenover ‘het karreschob’, de parkeerschuur. Hierdoor wordt het 

zicht naar voren vooral gedomineerd door geparkeerde auto’s. Daarom is het zicht naar 

voren afgeschermd en richt de hele woning zich op het achtergebied: het uizicht is daar 

fenomenaal! Aan de voorzijde bevinden zich slechts de entree en een garage/berging, de 

primaire woonruimten zijn allen aan de achterzijde gesitueerd waar men overal veel contact 

met de tuin en de landerijen heeft . Om de karakteristieke geslotenheid van een Vlaamse 

schuur toch te waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van lamellen. Op deze manier is er 

veel licht en zicht naar buiten, maar oogt de schuur van buiten toch gesloten. 

Ruimte
Er is geprobeerd om het geheel zoveel mogelijk één ruimte te laten zijn, zodat het 

schuur-idee duidelijk zichtbaar blijft. Dit zorgt, samen met het uitzicht en het lichtspel van 

de lamellen, voor een prettige en speelse woonbeleving. Boven is de overloop met haar vide 

een prominente ruimte. Door de ruime afmetingen hoeft deze niet alleen als hal en overloop 

gebruikt te worden, maar kunnen er ook andere functies aan toegekend worden. Bijvoorbeeld 

een studeer- , werk- of hobbyruimte.

Natuurlijke materialen
De materialen van het woonhuis zijn natuurlijk en sober. Het dak is compleet rietgedekt, 

zoals het een Vlaamse schuur betaamt. Verder zal de Vlaamse schuur voornamelijk uit 

hout en glas bestaan. 

ONS THUIS - VLAAMSE SCHUUR

Van Hooft Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en achterzichten

Van Hooft architecten BV

Kapelstraat 19 

5466 PA Eerde 

Contactpersoon

Aldwin van Hooft   

Telefoonnummer 0413 - 365371

aldwin@vh-a.nl 

www.vanhooftarchitecten.nl

Ons Thuis - Vlaamse schuur

Richtprijs woning (excl. BTW): € 400.000

Bruto vloeroppervlak woning: 290 m2

Inhoud woning: 1.040 m3

Constructie: Gebint

Materialen gevel en dak: Hout, riet
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   | Woningontwerpen Erf64 

De Veldschuur is -net als de andere erfwoningen in het plan “Ons thuis”- geconstrueerd uit 

hout. In dit geval is echter niet voor een gebintconstructie gekozen, zoals bij de Vlaamse 

schuur, maar voor een constructie met gelamineerde spanten. Deze spanten zijn door 

het hele huis zichtbaar, zowel beneden als boven. Het gesloten volume wordt in tweeën 

gesneden door een strook van glas, zodat het huis baadt in het daglicht. Op de verdieping 

komt deze glazen strook het best tot zijn recht; hier is de mogelijkheid om een prachtig 

atelier te creëren. 

Levensloopbestendig
De afhang geeft de woning niet alleen haar karakteristieke vorm, maar zorgt er ook voor dat 

je heerlijk beschut op je terras kunt zitten: uit de wind en met veel privacy. Een ander sterk 

punt van deze woning is dat ze levensloopbestendig is: een slaapkamer met inloopkast en 

badkamer op de begane grond zijn standaard, zonder overigens in te leveren op de primaire 

woonruimten! Nog steeds is er een ruime woonkamer, ruime leefkeuken én extra ruimte die 

naar eigen inzicht gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als studeer- of speelkamer. 

Licht en ruimte
Op de verdieping is het atelier de belangrijkste ruimte, maar de twee slaapkamers zijn 

beiden ook heerlijk ruim. Daarnaast zijn er nog verschillende vides, waardoor het huis een 

speels karakter krijgt. De woning mag van de buitenkant dan gesloten ogen, van binnen 

is het een feest van licht en ruimte!

Duurzaam
De Veldschuur is voorzien van een aantal installaties die zorgen voor een comfortabel 

binnenklimaat op een zo duurzaam mogelijke manier. Zo is er een warmtepomp 

aanwezig, die aangedreven wordt door windenergie. Deze warmtepomp is aangesloten 

op de vloerverwarming, waarmee ’s winters kan worden verwarmd en in de zomer kan 

worden gekoeld. In de winter zal het huis door het vele glas ook op een natuurlijk manier 

worden opgewarmd door de zon. De lamellen zorgen er voor dat er in de zomer geen 

oververhitting optreedt. 

ONS THUIS - VELDSCHUUR

Van Hooft Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en achteraanzichten

Van Hooft architecten BV

Kapelstraat 19 

5466 PA Eerde 

Contactpersoon

Aldwin van Hooft   

Telefoonnummer 0413 - 365371

aldwin@vh-a.nl 

www.vanhooftarchitecten.nl

Ons Thuis - Veldschuur

Richtprijs woning (excl. BTW): € 450.000

Bruto vloeroppervlak woning: 325 m2

Inhoud woning: 1.150 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout, dakpannen

Format_Woonideeënboek_120912.indd   65 12-09-12   14:42



   | Woningontwerpen Erf66 

Eén woonschuur bestaat uit diverse type woningen die schakelbaar zijn en samen een geheel 

vormen. De verzameling van diverse woonschuren zorgt voor het herkenbare beeld van het 

boerenerf. De te gebruiken materialen zijn beperkt, zodat de verzameling van woningen 

altijd een eenheid vormt. Een andere verbindende factor zijn de erfscheidingen. Deze worden 

overal hetzelfde uitgevoerd zodat het geheel als een eenheid zal overkomen.

Samen bouwen
Binnen een woonschuur kunnen diverse type woningen worden ondergebracht, waardoor 

er plaats is voor een brede doelgroep van kopers (starters-midden-hoog). Door de kopers 

in een vroeg stadium samen op te laten trekken kan per woonschuur een combinatie van 

kopers worden gemaakt die samen onder één dak willen gaan leven. Door een eenvoudig 

bouwsysteem kan per woontype makkelijk aanpassingen gedaan worden.

Verschillende materialen
Boerenerven worden veelal gekenmerkt door een zeer eigen manier van combineren van 

bouwwerken en materialen. In de loop van de tijd worden functionele uitbreidingen en 

nieuwbouw gedaan en krijgt elk bouwwerk zijn eigen willekeur, kwaliteit en logica. 

Omdat de woonschuren samen worden ontwikkeld en het terrein geen boerenerf zal zijn 

hebben wij geen eentonig beeld ontworpen, maar worden de woonschuren subtiel op 

een abstracte wijze met een aantal materialen opgebouwd. Het robuuste beeld blijft, maar 

materiaalnuance geeft de bewoners identiteit en keuze. Materialen worden hier in plaats van 

door of boven elkaar nu naast elkaar gezet, waardoor het massieve beeld dat veel schuren 

hebben gebroken wordt. Deze schuren kunnen los staan, maar ook gekoppeld worden. 

Duurzaamheid
Belangrijk zijn de mogelijkheden om duurzame oplossingen toe te passen bij de 

woonschuren. Dat betekent concreet een Rc van 5, warmtepomp, zonnepanelen en 

afvangen van regenwater voor een grijswatersysteem. Hierdoor ontstaat een goed 

wooncomfort en zorg voor het milieu.

EENGEZINSWONINGEN OP HET ERF

Boetzkes Helder
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten

Boetzkes Helder

Gagelstraat 6a-114

5611 BH Eindhoven

Contactpersoon

Servie Boetzkes 

Mobielnummer 06 - 24861150

info@boetzkeshelder.nl

www.boetzkeshelder.nl

Eengezinswoningen

Richtprijs woning (excl. BTW): € 134.000,--

 tot € 249.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 65 tot 121 m2

Inhoud woning: 355 tot 670 m3

Constructie: Traditioneel

Materialen gevel en dak: Hout, pannen,   

 vezelcement
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   | Woningontwerpen Erf68 

Leven onder een kap te midden van het groen, met een fl exibele en prijsgunstige 

invulling. Veel ruimte en gelegenheid voor privacy en ontmoeting. Dit ontwerp biedt deze 

mogelijkheden en transformeert mee met nieuwe levensfasen en woonbehoeften. 

Flexibel en levensloopbestendig 
De samenwerking van een architect en een interieurarchitect bij de ontwikkeling van deze 

woningen levert een ontwerp op met zowel oog voor het interieur als het exterieur. We 

willen voor de toekomstige bewoners een op maat gesneden leefomgeving creëren. Het 

unieke is dat de woningen door de bouwmethode in staalframebouw eenvoudig gewijzigd 

kunnen worden. Zelfs de plek van de vides en trappen kan achteraf aangepast worden. De 

woningen zijn open en ruimtelijk, met doorzichten naar de nok. 

Brabants landschap 
Het ontwerp is gebaseerd op herkenbare basisvolumes die op een ontspannen manier 

samengevoegd worden. De woningen krijgen aan de zijde van het erf een geknikte kap.

De patio geeft vorm aan de overgang van privé naar erf. Door de grote begane grondvloer is 

er aan de patio’s ruimte voor een extra kamer. Bijvoorbeeld voor een kantoor aan huis, een 

gelijkvloerse slaapkamer met badcel, of een bijkeuken. 

De onregelmatige lattenstructuur van de gevels wordt doorgezet in houten schermen voor 

de patio’s’, die een te directe inkijk fi lteren en mogelijkheden voor begroeiing geven. De 

latten lopen ook door voor de kozijnen, waar de traditionele gele en groene kleuren doorheen 

schemeren. De woonruimten openen zich naar de omliggende landerijen, die zorgen voor 

ruimte en vergezicht. De woningen krijgen een natuurlijke uitstraling met eerlijke materialen. 

 

Duurzaamheid en leefkwaliteit 
We kiezen voor het ‘’active-house’’ principe. Hierin wordt op een integrale manier met 

daglicht, ventilatie en warmtetoetreding omgegaan voor een comfortabele, lichte en gezonde 

woning.

DE FLEXBOERDERIJ

Het architectenforum & van keulen 
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping (twee varianten)

Onder: Voor- en achteraanzichten

Het architectenforum & van keulen 

Keizersgracht 451-1

1017 DK Amsterdam

Contactpersoon

Erik Knippers

Telefoonnummer 020 - 5550111

e.knippers@architectenforum.nl

www.architectenforum.nl

Flexboerderij

Richtprijs woning (excl. BTW): € 142.500,-- 

 tot 165.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning: 570 tot 740 m3

Constructie: Staalframebouw

Materialen gevel en dak: Gemodifi ceerd   

 hout
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   | Woningontwerpen Erf70 

De twee woningen onder een kap vormen samen een landelijke schuur. De woningen 

liggen verder van de openbare weg, achter de erf-entreewoning. Aan de lange zijden van 

het langwerpige gebouw zijn terrassen gesitueerd onder inpandige overstekken. In de 

overstekken en de uitsparingen van de woningen wordt de menselijke maat herkenbaar in 

het grote volume. 

Indeling
Aan de erfzijde ligt de entree in een uitnodigende open portaal. Hierdoor ontstaat een 

prettige verblijfzone tussen openbaar en privé. De berging is aan het erf gesitueerd. Op de 

begane grond aan de tuinzijde grenzen de keuken en de woonkamer aan een riant terras. 

Op de verdieping liggen de slaapkamers, die op de koppen wijds uitzicht hebben met relatief 

open gevels.

Materialen
Constructie:  prefab betonnen fundering en houtskeletbouw dragende wanden, 

 vloeren en dak.

Gevel:  thermisch verduurzaamde houten delen

Dak:  het dak is bedekt met keramische pannen, OVH blauw gesmoord

Kozijnen: houten, geisoleerde FSC kozijnen met driedubbel isolatieglas.

Duurzaamheid
-  recyclebare materialen

-  zonneboiler

-  gebruik van aardwarmte of buitenlucht middels warmtepomp

-  vraaggestuurde natuurlijke ventilatie

-  zo veel mogelijk eigen elektriciteitsopwekking, middels PV-cellen of windmolen

-  EPG 0,4 of lager, middels o.a Rc van min. 6,0

SCHUURWONINGEN AAN HET ERF

De Groene Poort
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Doorsnede, voor-, achter- en zijaanzichten

Groene Poort Architecten

Leistraat 57

4818 NA Breda

Contactpersonen

Arend Groenewegen

Mobielnummer 06 - 47116685

Dennis de Poorter

Mobielnummer 06 - 12373792

info@zoortarchitecten.nl 

www.groenepoortarchitecten.nl

Schuurwoningen

Richtprijs woning (excl. BTW): € 218.500,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 175 m2

Inhoud woning: 520 m3

Constructie: Houtskeletbouw

Materialen gevel en dak: Hout, pannen
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   | Woningontwerpen Erf72 

Het kader van de erf-entreewoning loopt, zichtbaar aan de buitenkant bij de entree, door 

de woning en verbindt de entree met de woonkamer. Rondom deze wand zijn er binnen 

de grote leefruimte afzonderlijke plekken gemaakt voor keuken, eetkamer, woonkamer en 

speelkamer/study. Binnen de contour van het dak is een overdekt terras gemaakt. Bij de 

entree is er een ruimte voor een kantoor aan huis. De woning heeft een eigen achterom 

met veel bergruimte.

Licht en ruim
In de hal is er een vide die de verbinding met boven maakt. Hier zijn 4 ruime slaapkamers 

waarvan de hoofdslaapkamer voorzien is van een walk-in garderobe. Verder zijn er een 

ruime badkamer en een separate waskamer. De woning is gericht op de tuin met een sterke 

oriëntatie op de middag- en avondzon om veel gebruik van passieve zonne-energie te 

maken. In de woning wordt een warmtepomp geïnstalleerd. De vloerverwarming zorgt voor 

een comfortabele verwarming en in de zomer is er koeling via dit systeem mogelijk. 

De woning wordt op natuurlijke wijze geventileerd. 

Duurzaamheidsaspecten 
De woningen zijn qua indeling op de zon georiënteerd om zoveel mogelijk op passieve wijze 

gebruik te maken van zonnewarmte. Verder onder meer: energiezuinige lage temperatuur 

verwarming, zonneboiler voor actieve opwarming van warm water én warmteafgifte 

aan vloerverwarming, van de woning, Low-E en Triple beglazing, goede isolatie, 

warmterefl ecterende buitenkant en geïntegreerde zonwering. De woningen worden 

verder volgens de cradle to cradle fi losofi e gemaakt van herbruikbare materialen.

FRAME FARM - ENTREEWONING

FG architectuur
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten en doorsneden

FG architectuur B.V.

Het Melven 4a

5463 XD Veghel 

Contactpersoon

Frank Goorts 

Telefoonnummer 0413 - 850560

info@fgarchitectuur.nl

www.fgarchitectuur.nl

Frame Farm - entreewoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 297.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 240 m2

Inhoud woning: 850 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Baksteen,  

 hout, pannen 
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   | Woningontwerpen Erf74 

De erfwoningen zijn volledig gericht op de zon. Zonlicht kan hierdoor diep doordringen tot in 

het hart van de woning. Uitzicht op de omgeving is rondom aanwezig; vanuit elke ruimte is 

er contact met het landschap en de tuin. In de voorbeeldwoning is er voor gekozen om de 

keuken met het overdekt terras centraal te leggen. Vanuit de keuken is er contact met de 

woonkamer, de tuin en de speelkamer. Een meer open variant is ook mogelijk. Horizontale 

lamellen zorgen voor een ‘brise soleil’ effect om overmatige opwarming in de zomer tegen te 

gaan en het uitzicht te waarborgen.

Levensloopbestendig
Op de verdieping zijn er een hoofdslaapkamer in loftvorm met eigen badkamer en walk-in 

garderobe, 3 grote slaapkamers, een grote badkamer met badplateau, een wasberging en 

een logeerkamer. De woning is afgestemd op levensloopbestendig wonen en heeft een grote 

werkkamer op de begane grond, die ook als slaapkamer met badkamer ingericht kan worden.

Duurzaamheidsaspecten 
Het grote dak van deze woningen is perfect gericht naar de zon en daardoor uitermate 

geschikt voor zonnepanelen. De woningen kunnen daardoor als 0-energie woning uitgevoerd 

worden. De woningen zijn ook qua indeling op de zon georiënteerd om zoveel mogelijk 

op passieve wijze gebruik te maken van zonnewarmte. Verder onder meer: energiezuinige 

lage temperatuur verwarming, zonneboiler voor actieve opwarming van warm water én 

warmteafgifte aan vloerverwarming, van de woning, Low-E en Triple beglazing, goede 

isolatie, warmterefl ecterende buitenkant en geïntegreerde zonwering. De woningen 

worden verder volgens de cradle to cradle fi losofi e gemaakt van herbruikbare materialen.

FRAME FARM - ERFWONING

FG architectuur
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten en doorsneden

FG architectuur B.V.

Het Melven 4a

5463 XD Veghel 

Contactpersoon

Frank Goorts 

Telefoonnummer 0413 - 850560

info@fgarchitectuur.nl

www.fgarchitectuur.nl

Frame Farm - erfwoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 370.500,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 300 m2

Inhoud woning: 1.200 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Baksteen,  

 hout, pannen 
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   | Woningontwerpen Erf76 

Als inspiratie voor dit ontwerp op sba 160 geldt het gebint: de houten draagconstructie van 

een boerderij, die de structuur en opbouw van een historische boerderij bepaalt. Alleen is het 

jammer dat deze structuren zich aan de binnenkant van de boerderij bevinden en daarmee 

dus niet zichtbaar zijn. In dit ontwerp is dat anders. De gebintconstructie die normaal binnen 

staat toont zich aan de buitenzijde. 

Skelet aan de buitenkant
Een massief houten skelet vormt de basis van de woning en bijbehorende schuur. 

De structuur is afl eesbaar in de gevels. Bij de woning in de vorm van een hybride constructie, 

bij de parkeerschuur als volledige draagstructuur. Het dak met is samen met het skelet een 

beelddragend element. De helling van het dak van de woning is afgestemd op de helling

 van de bestaande boerderij en de bestaande schuur aan de Beukelaarstraat.

 

Kolommen en balken
De kolomstructuur is leidend voor de repeterende gevelopzet. De kolommen 

en balken vormen kaders die een invulling krijgen, geënt op oude stallenbouw. 

De invullingen van de kaders zijn homogeen van materiaal, met glas of met 

een horizontale opbouw. 

Duurzaamheidsaspecten 
De woningen zijn qua indeling op de zon georiënteerd om zoveel mogelijk op passieve 

wijze gebruik te maken van zonnewarmte. Verder onder meer: energiezuinige lage 

temperatuur verwarming, zonneboiler voor actieve opwarming van warm water én 

warmteafgifte aan vloerverwarming, PV-panelen geïntegreerd in het dak van de schuur 

met voldoende capaciteit voor de elektrische behoefte van de woning, Low-E beglazing, 

goede isolatie, warmterefl ecterende buitenkant en geïntegreerde zonwering. 

HET GEBINT INSIDE OUT

FG architectuur
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten van de parkeerschuur

Onder: Voor- en zijaanzichten van het Gebint - INside OUT

FG architectuur B.V.

Het Melven 4a

5463 XD Veghel 

Contactpersoon

Frank Goorts 

Telefoonnummer 0413 - 850560

info@fgarchitectuur.nl

www.fgarchitectuur.nl

Het Gebint - INside OUT

Richtprijs woning (excl. BTW): € 370.500,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 270 m2

Inhoud woning: 850 m3

Constructie: Gebint

Materialen gevel en dak: Baksteen,  

 pannen 
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   | Woningontwerpen Erf78 

Deze woning is ontworpen voor sba 160. Het is een min of meer gesloten gebouw; 

een stoere bakstenen ‘solid’ waar de binnenruimte belangrijker is dan de buitenkant. 

De woonruimte is een grote loft met een gebintconstructie. In de ruimte zweeft een houten 

zolderverdieping, die overgaat in een vrij indeelbare verdieping. In de woning is een kern 

met de belangrijkste facilitaire ruimtes en bergingen. Hieromheen zijn de belangrijkste 

woonruimten gelegen.

Patio
Aan de zuidzijde van de woning is een patio in het volume uitgesneden om zonlicht in 

de woning binnen te laten. De patio geeft een scheiding in de solid, waarbij de loftruimte 

centraal komt te liggen tussen de groene ruimte van patio en landschap. Door de binnenkant 

in hout te maken roept de patio een warm contrast op met de gesloten buitenzijde. Tevens 

vormt de patio de overgang van openbaar erf naar de privé woonruimte. De patio wordt in 

de buitenwand geaccentueerd door een accent in de bakstenen gevel, waarin koppen op 

verschillende diepte inspringen.

Schuifdeuren
Ramen in de buitengevels zijn strategisch geplaatst en vormen een combinatie met de 

gepatineerd zinken schuifdeuren. De robuuste deuren schuiven voor de gevel op stalen 

wielen, die over een stalen rail lopen. In geopende stand vormen de deuren en ramen één 

vlak. De deuren kunnen functioneel gebruikt worden als zonwering of om de woning geheel 

af te sluiten. 

 

Duurzaamheidsaspecten 
De woningen zijn qua indeling op de zon georiënteerd om zoveel mogelijk op passieve wijze 

gebruik te maken van zonnewarmte. Verder onder meer: energiezuinige lage temperatuur 

verwarming, zonneboiler voor actieve opwarming van warm water én warmteafgifte 

aan vloerverwarming, PV-panelen geïntegreerd in het dak van de schuur met voldoende 

capaciteit voor de elektrische behoefte van de woning, Low-E beglazing, goede isolatie, 

warmterefl ecterende buitenkant en geïntegreerde zonwering. 

SOLIDS AND SLIDES

FG architectuur
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten

FG architectuur B.V.

Het Melven 4a

5463 XD Veghel 

Contactpersoon

Frank Goorts 

Telefoonnummer 0413 - 850560

het@fgarchitectuur.nl

www.fgarchitectuur.nl

Solids and Slides

Richtprijs woning (excl. BTW): € 510.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 320 m2

Inhoud woning: 1.560 m3

Constructie: Gebint

Materialen gevel en dak: Baksteen, hout,  

 zink, pannen 
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   | Woningontwerpen Erf80 

De boerderij heeft de afmetingen van een oude Brabantse boerderij en bevat twee 

woningen, beide ontsloten vanaf het gezamenlijke erf. Door zijn prominente plaatsing 

dwars op de straat markeert het de entree van het erf. 

Houten skelet en fl exibele indeling
Leven op het platteland is leven in de natuur. Dit wordt onderstreept door het duurzame 

karakter van de bebouwing. De woningen zijn voorzien van een skelet dat is gemaakt van 

inlands larikshout. Het bepaalt de sfeer van het interieur en toont zich ook in de gevels. 

Het houten skelet draagt bij aan de duurzaamheid en zorgt voor fl exibiliteit. De gevels hebben 

namelijk geen dragende functie meer, waardoor ze op willekeurige plekken te voorzien zijn 

van glas of kozijnen. Samen met de fl exibele indelingsmogelijkheden door het ontbreken 

van dragende wanden, zijn de woningen hierdoor makkelijk aan te passen aan veranderende 

woonwensen. Hierdoor zal het plan ook op de lange termijn zijn kwaliteit bewaren. 

Omgekeerde wereld
Kernwoorden voor de vormgeving van de woningen zijn herkenning en vervreemding. 

De vorm is verankerd in de historie, de architectonische uitwerking is hedendaags. De 

gebruikte materialen - metselwerk, hout, dakpannen en zink - zijn passend in de omgeving. 

Ze worden echter anders toegepast. Zaken lijken omgedraaid te zijn. Waar je rood metselwerk 

met zwarte planken verwacht, is het metselwerk hier zwart en behoud het hout zijn warme 

rossige uitstraling. Het dak van de boerderij bestaat niet uit riet met dakpannen, maar uit 

pannen met zink. Dit voegt een extra laag toe aan de beleving van de woningen.

Duurzaamheid
Er worden duurzame materialen en een houten constructieve bouwmethodiek toegepast. 

De goede warmtehuishouding van de woningen wordt onder andere bereikt door 

het gebruik van luiken en lamellen voor het glas.. Samen met een lage temperatuur 

verwarmingsinstallatie, die aangesloten is op een verticale bodemwarmtewisselaar en een 

zeer goede isolatie van de buitenkant zorgt dit voor woningen met een laag energieverbruik.

BOERDERIJ

Hilberinkbosch architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten

Hilberinkbosch architecten 

Wamberg 5 

5258 SM Berlicum 

Contactpersoon

Geert Bosch   

Telefoonnummer 073 - 6900136 

hetburo@hb-a.nl

www.hb-a.nl

Boerderij

Richtprijs woning (excl. BTW): € 236.250,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 154 m2

Inhoud woning: 675 m3

Constructie: Houten spanten

Materialen gevel en dak: Hout, zink,

 metselwerk,   

 staal, pannen
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   | Woningontwerpen Erf82 

Op het erf verrijzen lage ‘schuren’ die direct aan het erf liggen. Kenmerkend voor deze 

schuurwoning is de volledige vrije indelingsmogelijkheid en de riante hoogtes van de 

ruimten. Alles is gelijkvloers. Het gebouw is besloten aan de kant van het erf en open naar de 

tuin toe.

Houten skelet en fl exibele indeling
Leven op het platteland is leven in de natuur. Dit wordt onderstreept door het duurzame 

karakter van de bebouwing. De woningen zijn voorzien van een skelet dat is gemaakt van 

inlands larikshout. Het bepaalt de sfeer van het interieur en toont zich ook in de gevels. Het 

houten skelet draagt bij aan de duurzaamheid en zorgt voor fl exibiliteit. De gevels hebben 

namelijk geen dragende functie meer, waardoor ze op willekeurige plekken te voorzien zijn 

van glas of kozijnen. Samen met de fl exibele indelingsmogelijkheden door het ontbreken 

van dragende wanden, zijn de woningen makkelijk aan te passen aan veranderende 

woonwensen. Hierdoor zal het plan ook op de lange termijn zijn kwaliteit bewaren. 

Omgekeerde wereld
Kernwoorden voor de vormgeving van de woningen zijn herkenning en vervreemding. De 

vorm is verankerd in de historie, de architectonische uitwerking is hedendaags. De gebruikte 

materialen - metselwerk, hout, dakpannen en zink - zijn passend in de omgeving. Ze worden 

echter anders toegepast. Zaken lijken omgedraaid te zijn. Waar je rood metselwerk met 

zwarte planken verwacht, is het metselwerk hier zwart en behoud het hout zijn warme 

rossige uitstraling. Dit voegt een extra laag toe aan de beleving van de woningen.

Duurzaamheid
Er worden duurzame materialen en een houten constructieve bouwmethodiek toegepast. 

De goede warmtehuishouding van de woningen wordt onder andere bereikt door 

het gebruik van luiken en lamellen voor het glas.. Samen met een lage temperatuur 

verwarmingsinstallatie, die aangesloten is op een verticale bodemwarmtewisselaar en een 

zeer goede isolatie van de buitenkant zorgt dit voor woningen met een laag energieverbruik.

SCHUURWONING

Hilberinkbosch architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Format_Woonideeënboek_120912.indd   82 12-09-12   14:45



Woningontwerpen Erf | 83

Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Onder: Voor- en zijaanzichten

Hilberinkbosch architecten 

Wamberg 5 

5258 SM Berlicum 

Contactpersoon

Geert Bosch   

Telefoonnummer 073 - 6900136 

hetburo@hb-a.nl

www.hb-a.nl

Schuurwoning

Richtprijs woning (excl. BTW): € 280.000, -- 

Bruto vloeroppervlak woning: 170 m2

Inhoud woning: 800 m3

Constructie: Houten spanten

Materialen gevel en dak: Hout, zink,

 metselwerk,  

 staal 
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   | Woningontwerpen Erf84 

Dit ontwerp is een goed voorbeeld van de gewenste beeldkwaliteit in Veghels Buiten. 

Het is het eerste ontwerp dat tot stand is gekomen met én goedgekeurd is door een 

speciaal voor dit gebied in het leven geroepen beeldkwaliteitcommissie 

(het Supervisieteam Veghels Buiten). 

Woonschuur 
De woning is vormgegeven als de bouwmassa van een schuur. Uit deze massa zijn op een 

aantal plekken ‘happen’ gehaald in de vorm van gaten en sleuven. De gaten en sleuven 

worden geaccentueerd door naturel gekleurde houten elementen in de verder ebbenkleurige, 

gepotdekselde massa. Aan de (bestaande) vijver is een overdekt terras gemaakt, met een 

naturel houten kader. Dat vormt boven een luifel en beneden het terras, dat over de vijver 

heen loopt. Aan de voorkant van de woning vormt een verticale sleuf een raam, dat over 

twee verdiepingen doorloopt. Twee opslaande deuren (luiken) vormen hier de natuurlijke 

accenten. Aan de linker zijgevel is de hoofdentree. Deze heeft dezelfde natuurlijke hout kleur 

als de overige accenten. 

De schuurmassa is dus het voornaamste thema van de woning. Dat wordt versterkt door de 

strenge grijze potdekseling, die afgewisseld wordt door natuurlijke lichte houten accenten. 

Achtergrond
De eerste woning die mogelijk is geworden dankzij het nieuwe bestemmingsplan Veghels 

Buiten, is volop in aanbouw. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op 

diverse plekken bestaande agrarische kavels opgedeeld worden in meerdere woonkavels. 

In opdracht van de familie Van den Tillaart heeft Leenders Architecten een verkavelingsplan 

op hun terrein aan Heuvel 13 gemaakt, waar ruimte is voor vier woningen in drie gebouwen. 

Naast de bestaande woning wordt nu gebouwd aan hun nieuwe woning met bijgebouw. 

Achter de bestaande woning zijn twee kavels verkocht waarop 2 woningen in boerderij 

typologie gerealiseerd gaan worden. De vierde woning is de bestaande woning, die ook 

onlangs is verkocht. 

WOONSCHUUR HEUVEL 13

Leenders Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Plattegronden begane grond en 1e verdieping

Onder: Voor-, achter- en zijaanzichten

Leenders architecten  

mgr. Van den Tillaartstraat 1  

5461 KX Veghel

Contactpersoon

Hans van den Tillaart

Telefoonnummer 0413 - 366711 

info@leendersarchitecten.nl

www.leendersarchitecten.nl

Woonschuur Heuvel 13

Richtprijs woning (excl. BTW): € 535.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 550 m2

Inhoud wonging: 1.150 m3 

Constructie: Spanten 

Materialen gevel en dak: Metselwerk,  

 hout, pannen
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   | Woningontwerpen Erf86 

Uitgangspunt van ons ontwerp is het creëren van een prettige erf waar bewoners tot in 

lengte van dagen heerlijk wonen in de mooie landelijke omgeving van het typische Brabantse 

coulissen landschap. Dit bestaande landschap en haar cultuurhistorische kenmerken inspireren 

en bepalen grotendeels de architectuur. Het ontwerp onderscheidt zich in duurzaamheid 

en krachtige moderne vormgeving. De zongerichte oriëntatie is bepalend geweest bij de 

plaatsing van de woningen. 

Robuust en vertrouwd 
De robuuste woningmassa’s kenmerken zich door hun eenvoudige hoofdvormen, lage 

gootlijnen en vertrouwde materialen. Hierdoor ontstaat een toegankelijke informele sfeer 

en toch een gestileerde vormgeving, met heldere keuzes in wat ondergeschikt moet zijn 

en wat moet spreken. Er worden drie basismaterialen gebruikt: lei, baksteen en hout. De 

verschillende woningen hebben contrast tussen open en gesloten en tussen lichte en zware 

materialen, maar tegelijk blijven ze duidelijk familie van elkaar. Dit zorgt voor eenheid in 

verscheidenheid. Het zijn woningen die de tand des tijds kunnen doorstaan, met een gebied 

gebonden stevigheid die door de bewoners blijvend zal worden gewaardeerd.

Duurzaam en fl exibel
Een mooie woning is op zichzelf al duurzaam, omdat deze tot in lengte van dagen zal worden 

gewaardeerd. Daarnaast bieden alle plattegronden een grote mate van indelingsvrijheid. De 

basis van de woning is compact gehouden en daarmee energetisch voordelig. De trap vormt 

samen met alle natte cellen, zoals badkamer en toiletten zowel beneden als boven, één 

zone. Daarmee blijft het grootste deel van de woning over, die aangepast kan worden aan de 

specifi eke wensen van de toekomstige bewoners. In diverse typen is daarmee uitbreiding of 

veelal inbreiding mogelijk binnen het bestaande volume. Uiteraard zijn de woningen subliem 

geïsoleerd en voorzien van zonwering en energiezuinige installaties.

VEGHELS GENIETEN - ERF ENTREEWONING

Leenders Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Voor-, achter- en zijaanzichten

Onder: Plattegronden begane grond en 1e verdieping

Leenders architecten  

mgr. Van den Tillaartstraat 1  

5461 KX Veghel

Contactpersoon

Menno Top

Telefoonnummer 0413 - 366711 

info@leendersarchitecten.nl

www.leendersarchitecten.nl

Veghels Genieten - entreewoning

Richtprijs woning (excl. BTW): -

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning: - 

Constructie: Traditioneel

Materialen gevel en dak: Baksteen,   

 hout, leien

Format_Woonideeënboek_120912.indd   87 12-09-12   14:46



   | Woningontwerpen Erf88 

Uitgangspunt van ons ontwerp is het creëren van een prettige erf waar bewoners tot in 

lengte van dagen heerlijk wonen in de mooie landelijke omgeving van het typische Brabantse 

coulissen landschap. Dit bestaande landschap en haar cultuurhistorische kenmerken inspireren 

en bepalen grotendeels de architectuur. Het ontwerp onderscheidt zich in duurzaamheid 

en krachtige moderne vormgeving. De zongerichte oriëntatie is bepalend geweest bij de 

plaatsing van de woningen. 

Robuust en vertrouwd 
De robuuste woningmassa’s kenmerken zich door hun eenvoudige hoofdvormen, lage 

gootlijnen en vertrouwde materialen. Hierdoor ontstaat een toegankelijke informele sfeer 

en toch een gestileerde vormgeving, met heldere keuzes in wat ondergeschikt moet zijn 

en wat moet spreken. Er worden drie basismaterialen gebruikt: lei, baksteen en hout. De 

verschillende woningen hebben contrast tussen open en gesloten en tussen lichte en zware 

materialen, maar tegelijk blijven ze duidelijk familie van elkaar. Dit zorgt voor eenheid in 

verscheidenheid. Het zijn woningen die de tand des tijds kunnen doorstaan, met een gebied 

gebonden stevigheid die door de bewoners blijvend zal worden gewaardeerd.

Duurzaam en fl exibel
Een mooie woning is op zichzelf al duurzaam, omdat deze tot in lengte van dagen zal worden 

gewaardeerd. Daarnaast bieden alle plattegronden een grote mate van indelingsvrijheid. De 

basis van de woning is compact gehouden en daarmee energetisch voordelig. De trap vormt 

samen met alle natte cellen, zoals badkamer en toiletten zowel beneden als boven, één 

zone. Daarmee blijft het grootste deel van de woning over, die aangepast kan worden aan de 

specifi eke wensen van de toekomstige bewoners. In diverse typen is daarmee uitbreiding of 

veelal inbreiding mogelijk binnen het bestaande volume. Uiteraard zijn de woningen subliem 

geïsoleerd en voorzien van zonwering en energiezuinige installaties.

VEGHELS GENIETEN - ERFWONINGEN

Leenders Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Type 2: Plattegronden, voor-, achter- en zijaanzichten

Type 1: Plattegronden, voor-, achter- en zijaanzichten

Type 3: Plattegronden, voor-, achter- en zijaanzichten

Leenders architecten  

mgr. Van den Tillaartstraat 1  

5461 KX Veghel

Contactpersoon

Menno Top

Telefoonnummer 0413 - 366711 

info@leendersarchitecten.nl

www.leendersarchitecten.nl

Veghels Genieten – erfwoning

Richtprijs woning (excl. BTW): - 

Bruto vloeroppervlak woning: 600 tot 1.200 m2

Inhoud woning: - 

Constructie: Traditioneel

Materialen gevel en dak: Baksteen, 

 hout, leien
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   | Woningontwerpen Erf90 

Het Spantenhuis is opgebouwd uit een reeks van houten spanten van dezelfde vorm, die 

door aantal en ritme gezamenlijk een eenheid vormen. Binnen deze eenheid kan de vorm 

en inhoud variëren. De huizen kunnen gekoppeld worden, van een 2 onder 1 kap tot een 

woningenrij van 6 tot 10 woningen. Het Spantenhuis kan daardoor zowel in erf-, als in 

hofbuurtschappen gebouwd worden. 

Meerdere indelingsopties
Het Spantenhuis heeft een basiscasco met een verdiepingsvloer die aan de gevel- en 

dakzijden los is gehouden (vide). Zo zijn aan de binnenkant ook de spanten en het schuine 

dak zichtbaar. Vanuit dit basiscasco zijn verschillende indelingsopties mogelijk. Er zijn hier 2 

opties uitgewerkt: een indeling bij een 1- of 2-persoonshuishouden en een indeling bij een 

gezin van 4 tot 5 personen. Bij alle opties blijven de charme van de spanten en het schuine 

dak goed zichtbaar aan de binnenkant. De (buiten-)berging kan in de woning opgenomen 

worden of, afhankelijk van het buurtschap, in een aparte parkeer- en bergingenschuur 

opgenomen worden. De entree van de woning is een uitsnede uit het volume, evenals het 

terras en hetzelfde geldt op een hoger niveau voor opties als een balkon of een dakterras. 

Materialen
Het Spantenhuis kan in diverse materialen uitgevoerd worden. De basis wordt gevormd door 

de houten spanten die op verschillende manieren in kleurbeits behandeld kunnen worden of 

onbehandeld kunnen vergrijzen. De tussenliggende gevel- en dakdelen zijn gepotdekselde 

houten delen, al dan niet in kleurbeits, of aluminium potdekselprofi elen. Het materiaal van 

de buitenkant heeft ook een vertaling naar binnen toe, wat het huis ook aan de binnenkant 

karakteristiek maakt.

Duurzaamheid
Mogelijkheden voor warmte-koude opslag in de grond moeten per locatie onderzocht 

worden. Gecombineerd met de hoge isolatie van de buitenkant maakt dit de woningen 

zeer energiezuinig. Door de verschillende indelingsmogelijkheden, naar de wensen van de 

bewoners, nu en in de toekomst, is het Spantenhuis ook op dit gebied duurzaam.

HET SPANTENHUIS

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔vanSteen architect
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Doorsneden

Opties 

Voor- en achteraanzichten

vanSteen architectuur

Silodam 320

1013 AW Amsterdam 

Contactpersoon

Carlo van Steen

Mobielnummer 06 -12710800 

info@vansteenarchitect.nl

www.vansteenarchitect.nl

Het Spantenhuis

Richtprijs woning (excl. BTW): € 165.000,-- 

 tot € 170.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning: 574 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout 
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Hof
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   | Woningontwerpen Hof94 

De Landelijke Loft is een houtskeletbouw-woning, speciaal ontworpen voor één- en 

tweepersoonshuishoudens en één oudergezinnen. Het is een woning waar de bewoners van 

gaan houden. Een woning die fl exibel genoeg is om langere tijd in te wonen, een woning die 

de bewoner uitdaagt om een bijzondere indeling te kiezen. 

De loft 
De loft gedachte komt tot uiting in de tweekapper en in de vrijstaande woning. Het dak 

wordt gedragen door gelamineerde liggers en overspant zowel de woningen als de 

veranda’s. De woningen worden in een prefab bouwmethode vervaardigd. Een koper kiest 

voor een basiswoning met wintertuin, waarbij deze wintertuin blijft of wordt betrokken bij 

de woning. Rondom de woningen ligt een veranda van 1.80 meter diep. De individuele 

kopers kunnen zelf de grootte en indeling van hun woning bepalen. Om het concept van 

de loft te handhaven wordt wel uitgegaan van een open indeling. Om de uitstraling te 

waarborgen delen de toekomstige bewoners delen diverse zaken, zoals de tuin en het dak.

Basis en uitbreidingen
De basiswoning heeft een afmeting van 7.20 m x 7.20 m, met daarbij een overdekte 

wintertuin van 3.60 m x 7.20 m en een verdieping svloer van 3.60m x 5m. De basiswoning 

heeft een slimme unit waarin de badkamer/toilet, de technische ruimte voor CV en 

mechanische ventilatie, de meterkast, accukachel en de trap zijn geplaatst. De plek van de 

keuken kan de toekomstige bewoner zelf bepalen, door fl exibele installatiemogelijkheden. 

De verdiepingsvloer kan worden uitgebreid met een oppervlakte van 3.60 m x 7.20 m. 

De begane grond kan worden uitgebreid met een tuinkamer van 3.60 m x 1.80 m aan de 

landschapzijde van de wintertuin.

 

Duurzaamheid   
- In het dak van de serre glas met zonnecellen.

- Toepassen accukachel.

- Hemelwater via grindkoffer terug in de bodem.

- Door grote overstekken wordt het hout maximaal beschermd.

- Vrij indeelbare ruimte waardoor de woning aanpasbaar is.

- RC waarde minimaal 3,5. 

DE LANDELIJKE LOFT 

Improvement & Maud Christan interieurarchitect
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Onder: Plattegronden begane grond van de tweekapper,
verdieping, voor-, achter- en zijaanzichten

Plattegronden begane grond, verdieping van
de vrijstaande woning

Improvement 

Beverweg 6 

4817 LL Breda

Contactpersoon

Miep Collin  

Telefoonnummer 076 - 5141226 

Mobielnummer 06 - 40417862

m.collin@xs4all.nl

www.miepcollin-improvement.nl

Maud Christan

Liviusstraat 9 

5216 CD ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon

Maud Christan

Telefoonnummer 073 - 6137350 

Mobielnummer 06 - 30826480

info@maudchristan.nl

www.maudchristan.nl

De Landelijke Loft 

Richtprijs woning (excl. BTW): € 195.500,- 

     tot € 220.000,-

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning:     429 m3 

     tot 489 m3

Constructie:     Spanten  

Materialen gevel en dak: Hout, cortenstaal 
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   | Woningontwerpen Hof96 

Een kavel met één bouwvolume, met een rechthoekige plattegrond en een hoog zadeldak 

waaronder gewoond en geleefd wordt. Hier vind je alle woonfuncties, ook parkeren en 

berging. Het ontwerp refereert aan de traditionele gebouwen uit deze streek, maar is wel van 

nu: het voldoet aan de eisen van deze tijd en aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Het speelt in op de woonwensen van deze tijd en bevat tegelijkertijd elementen van de 

bouwtraditie van de streek.

Het ontwerp
Het grote dak wordt gedragen door de gevels en een houten spantconstructie die je vanuit 

diverse plekken kunt ervaren. Het wonen en leven vindt plaats onder dit dak: er is een grote 

leefruimte die alles verbindt. Je ziet er de spanten en de hoogte van het dak, je voelt de 

warmte van de haard, het licht van de zon. Je ervaart er de beschutting en afscherming van 

de straat, de openheid naar de tuin en het contact met buiten.Het wonen op het Brabantse 

platteland, in een woonhuis dat op een moderne wijze is vormgegeven, met respect voor de 

bouwtraditie en tegelijkertijd met de geriefl ijkheid van een nieuw huis , gebruik makend van 

de laatste technieken en kennis , is het thema van dit ontwerp.

Materialen, details en duurzaamheid
Duurzaamheid wordt bereikt in samenhang met materialen, detailleringen en de 

energiehuishouding op basis van het active house principe. Speerpunten hierbij zijn het 

realiseren van een gebouw met een zo laag mogelijk energie verbruik en een gezond lucht- 

en leefklimaat, in combinatie met veel daglicht. De wensen van bewoners staan centraal.

Enkele maatregelen zijn: zeer goed geïsoleerde buitenschil (wand en kozijn),natuurlijke 

ventilatie met mechanische luchtafvoer en warmteterugwinning, grote ramen op het zuiden 

mogelijk, zonwering, slimme gevel, nachtkoeling, laag temperatuur(vloer)verwarming, 

zonneboiler en PV- cellen, gebruik van slimme installaties die binnenklimaat regelen en 

warmte terug winnen (extra energie wordt gecompenseerd door extra PV- cellen) e.d. 

Regenwater wordt middels dakgoten in een grindkoffer geloosd.

WOONHUIS AAN ’T LAND 

SLUITER architectuur
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Format_Woonideeënboek_120912.indd   96 12-09-12   14:48



Woningontwerpen Hof | 1897

Plattegronden begane grond en 1e verdieping

Onder: Voor- en zijaanzicht

SLUITER architectuur

Kastanjelaan 11

6828 GH Arnhem

Contactpersoon

John Sluiter

Telefoonnummer 026 - 4432381

info@sluiterarchitectuur.nl

www.sluiterarchitecuur.nl

Woonhuis aan ’t land

Richtprijs woning (excl. BTW): € 325.000,--

Bruto vloeroppervlak woning: 214 m2

Inhoud woning: 714 m3

Constructie: Spanten

Materialen gevel en dak: Hout, pannen
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Het bijzondere van de hofwoning aan de noordzijde is de tweezijdige oriëntatie: op de tuin 

aan de noordzijde en op het hof aan de zuidzijde. Om deze beleving te versterken is de 

woonkamer als een bel-etage vormgegeven en drie treden opgetild. Zo ontstaat er een 

leef- en eetkeuken over de gehele lengte van de woning met openslaande deuren naar de 

diepe tuin. De woonkamer wordt hiermee een geborgen en gezellige plek, van waaruit je 

met behoud van privacy de hof in kan kijken. Aan de hof is er een entree-loggia. Deze is op 

de zon geörienteerd en nodigt uit om de ruimte voor het huis aan de hof ook te gebruiken als 

buitenruimte, onder meer voor ontmoeting met de andere bewoners aan het hof. 

Vrij indeelbaar
Door in het midden van de plattegond alle voorzieningen te plaatsen is de woning vrij 

indeelbaar en kan de keuken aan de voorkant of aan de achterkant gemaakt worden. Het 

split-level principe zet zich door in het slaapgedeelte op de verdieping. Met de trap in het 

midden kom je op de verdieping met twee middelgrote slaapkamers, een kleine logeer- of 

hobbykamer, badkamer, apart toilet en wasruimte. Boven deze verdieping is er onder de 

nok een bergruimte. Drie treden hoger bevindt zich de hoofdslaapkamer, die heel ruim is en 

geniet van de volle hoogte van het dak. Bergruimte is onder de kap en in een aparte berging 

achter in de tuin voorzien. Deze hofwoning biedt moderne openheid en knusse geborgenheid 

en is daarom een karaktervolle woning om in te leven. 

Duurzaam en hedendaags
De hofwoningen worden gebouwd met duurzame en natuurlijke materialen. We werken 

zoveel mogelijk met één eenduidig materialenpalet van hout en keramische leien, met als 

contrast het lichtgekleurde hout van de ramen en de loggia’s voor een frisse en opgewekte 

uitstraling. De hofwoningen worden abstract gedetailleerd. De uitstraling wordt daardoor niet 

alleen landelijk, maar ook hedendaags. 

Marx & Steketee architecten bv

HOFWONING NOORDZIJDE

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Voor- en achteraanzichten
Marx&Steketee architecten

Dommelstraat 11

5611 CJ Eindhoven

Contactpersoon

Annette Marx

Telefoonnummer 040 - 2446568

a.marx@mrxnstkt.nl

www.mrxnstkt.nl

Hofwoning Noordzijde

Richtprijs woning (excl. BTW): € 196.019,--

Bruto vloeroppervlak woning: 172 m2

Inhoud woning: 640 m3

Constructie: Houtskelet

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 keramische 

 materialen

Woningontwerpen Hof | 

Onder: Plattegronden begane grond, 1e en 2e verdieping en doorsnede
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De woningen die aan de zuidzijde van de hof liggen zijn zogenaamde levensloopbestendige 

woningen. Daarvoor is een plattegrond met twee indelingsmogelijkheden ontwikkeld. 

Basis indeling
We gaan uit van wonen op de begane grond met de keuken aan de hofzijde. Er is een 

loggia aan de hofzijde die als extra buitenruimte gebruikt kan worden. Het woongedeelte 

is over de volle breedte van de woning aan de tuinzijde. Boven het eetgedeelte is er een 

vide onder de schuine kap die laag doorloopt. Op de verdieping bevinden zich twee (slaap-)

kamers. Eén kamer heeft een extra raam en zicht op de vide. Via deze vide en via de half 

transparante lamellen in het dak heeft deze kamer ook zicht op de tuin. Deze kamer is heel 

geschikt als hobbykamer of werkruimte aan huis. De andere kamer is de hoofdslaapkamer, 

die gecombineerd is met een balkon en georiënteerd op de tuin. 

Alles gelijkvloers mogelijk
Als men geheel gelijkvloers wil wonen kan op de begane grond op eenvoudige wijze een 

slaapkamer (met badcel) gemaakt worden door van de woonkamer een gedeelte af te 

scheiden. De ruime berging is zo ingedeeld dat deze ook geschikt is te maken als badkamer 

en zelfs als rolstoeltoegankelijke badkamer. De verdieping kan dan als gastenverblijf dienen. 

Op de kop van de rij is een extra ruime woning ontwikkeld, met een grote tuin op het

zuidwesten. Deze woning is standaard voorzien van een slaap- en badkamer op de

begane grond.

Duurzaam en hedendaags
De hofwoningen worden gebouwd met duurzame en natuurlijke materialen. We werken 

zoveel mogelijk met één eenduidig materialenpalet van hout en keramische leien, met als 

contrast het lichtgekleurde hout van de ramen en de loggia’s voor een frisse en opgewekte 

uitstraling. De hofwoningen worden abstract gedetailleerd. De uitstraling wordt daardoor niet 

alleen landelijk, maar ook hedendaags. 

HOFWONING ZUIDZIJDE

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Marx & Steketee architecten bv
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Marx&Steketee architecten

Dommelstraat 11

5611 CJ Eindhoven

Contactpersoon

Annette Marx

Telefoonnummer 040 - 2446568

a.marx@mrxnstkt.nl

www.mrxnstkt.nl

Hofwoning Zuidzijde

Richtprijs woning (excl. BTW): € 121.923,--

Bruto vloeroppervlak woning: 146 m2

Inhoud woning: 450 m3

Constructie: Houtskelet

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 keramische   

 materialen

Woningontwerpen Hof | 

Onder: Plattegronden begane grond, 1e en 2e verdieping en doorsnede

Voor- en achteraanzichten
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De tweekapper is bijzonder omdat zich twee woonhuizen samen onder één grote kap 

bevinden, zonder dat je ervaart dat je in een tweekapper woont. De woonhuizen zijn met alle 

zijden op de buitenruimte rondom georiënteerd, waardoor er een groot gevoel van vrijheid 

ontstaat. 

Dubbele oriëntatie
De woningen zijn zo ontworpen dat ze een dubbele oriëntatie kennen: naar de zijtuin én 

naar de achtertuin. De zijtuin is gecombineerd met een buitenterras (met eettafel) en de 

achtertuin biedt de meeste rust en privacy. De plattegrond lang en diep: 16,8 x 6,6 meter, 

met 3 brede zones van 4 tot 5 meter voor leefruimtes en twee smallere zones voor ander 

gebruik. Als je binnenkomt heb je één lange zichtlijn tot in de tuin, langs een lange wand 

voor bijvoorbeeld het exposeren van kunst. Aan deze zichtlijn zijn tevens de garderobe, toilet 

en ruime bergruimtes gesitueerd. 

Meerdere indelingsvarianten
Vanuit het principe met de zones zijn meerdere indelingsvarianten mogelijk voor eetkamer, 

werkkamer, kookeiland en zit/leefgedeelte. Een van de twee smalle zones wordt uitgevoerd 

als lichthof over de volle hoogte van het huis. Dit bevordert de ruimtelijkheid en de 

daglichttoetreding in de woning. De lichthof kan als wintertuin, als patio, maar ook als vide 

in het interieur uitgevoerd worden. In het getoonde ontwerp is de lichthof een vide met trap, 

waardoor in de woning een mooie relatie ontstaat tussen boven en beneden. De woning 

heeft 4 (slaap-)kamers op de verdieping. Twee ruime kamers aan de kopgevel genieten van 

de volle hoogte onder de kap. In het midden bevinden zich twee kleinere kamers, samen 

met de badkamer en afzonderlijk toilet. Boven deze ruimtes is nog een bergzolder. Een van 

de kleinere slaapkamers kan ook als werkentresol aan de vide worden toegevoegd.

Duurzaam en hedendaags
De woningen worden gebouwd met duurzame en natuurlijke materialen. De uitstraling wordt 

landelijk en hedendaags. Er komen modern vormgegeven luiken, die de woningen extra 

karakter geven in hun landelijke omgeving, en zorgen voor extra geborgenheid en veiligheid. 

TWEEKAPPER

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 | Woningontwerpen Hof

Marx & Steketee architecten bv
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Marx&Steketee architecten

Dommelstraat 11

5611 CJ Eindhoven

Contactpersoon

Annette Marx

Telefoonnummer 040 - 2446568

a.marx@mrxnstkt.nl

www.mrxnstkt.nl

Tweekapper

Richtprijs woning (excl. BTW): € 254.024,--

Bruto vloeroppervlak woning: 250 m2

Inhoud woning: 800 m3

Constructie: Houtskelet

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 keramische   

 materialen

Woningontwerpen Hof | 

Onder: voor- en zijaanzichten en doorsneden

Plattegronden 1e en 2e verdieping
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De villa is een vrijstaande woning over twee lagen met het klassieke profi el van het huis met 

kap. Het is een kloeke kap van 53 graden. Het huis is op het voorbeeldkavel georiënteerd 

met de tuinzijde op het westen en heeft daardoor een optimale ligging voor wat betreft 

bezonning. De plattegrond is langwerpig met een lange ‘open’ gevel naar de tuin. Het huis 

biedt optimale privacy door de meer gesloten gevel aan de entreezijde. Aan de tuinzijde 

liggen het zitgedeelte en het eetgedeelte met kookeiland. Boven het zitgedeelte bevindt zich 

een vide op de noord-westzijde van het huis. Dit geeft een sterke ruimtelijke beleving in de 

woning én naar buiten toe naar de tuin. Aan de entreezijde is een ruime trap met dubbele 

steek. Ook zijn hier de ondersteunende functies: een werkplek aan huis, een ruime berging 

en een bijkeuken.

Vrij indeelbaar
Uitgangspunt van het ontwerp is een open plattegrond met vrije indeelbaarheid van het 

woongedeelte. De vrije indeling in de langwerpige plattegrond van 16 x 8 meter zorgt 

ervoor dat het huis zowel in de lengte als dwars op een kavel gesitueerd kan worden. Op 

de verdieping liggen de 4 slaapkamers en 2 badkamers, sfeervol en geborgen onder de kap. 

Een ruimere en twee middelgrote slaapkamers maken gebruik van één badkamer. De andere 

badkamer is, gecombineerd met walk-in-closet, geïntegreerd in de hoofdslaapkamer, die ook 

een vide heeft. De woning kan optioneel in de lengte uitgebreid worden, met bijvoorbeeld 

een veranda of extra woonruimte.

Duurzaam en hedendaags
Het huis wordt gebouwd met duurzame en natuurlijke materialen. We werken zoveel 

mogelijk met één eenduidig materialenpalet. Vervolgens wordt het huis abstract 

gedetailleerd. De uitstraling van de architectuur wordt daardoor niet alleen landelijk, 

maar ook hedendaags. Het huis heeft halfdoorzichtige luiken, die op een moderne wijze 

zijn vormgegeven. Daarmee krijgt het huis extra karakter in zijn landelijke omgeving. De 

bewoner/koper kan met de luiken de relatie tussen binnen en buiten beïnvloeden, het huis 

veilig afsluiten en ’s winters het huis extra geborgenheid geven.

VILLA

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 | Woningontwerpen Hof

Marx & Steketee architecten bv

Format_Woonideeënboek_120912.indd   104 12-09-12   14:50



105

Onder: Begane grond - 1e verdieping 

voor- en achteraanzichten
Marx&Steketee architecten

Dommelstraat 11

5611 CJ Eindhoven

Contactpersoon

Annette Marx

Telefoonnummer 040 - 2446568

a.marx@mrxnstkt.nl

www.mrxnstkt.nl

Villa

Richtprijs woning (excl. BTW): € 259.728,--

Bruto vloeroppervlak woning: 234 m2

Inhoud woning: 729 m3

Constructie: Houtskelet

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 keramische 

 materialen

Woningontwerpen Hof | 
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Hofwoning Castor is een woning met een breedte van 7.20 m en een diepte van 9 m. De 

plattegrond kent 2 varianten. De ene variant heeft een volledig woonprogramma op de begane 

grond met slaapkamer en badkamer en een vrij indeelbare zolder. Bij de 2e variant is de 

verdieping ingericht met slaapkamers en een badkamer, waardoor er meer woonoppervlakte 

op de begane grond ontstaat. De woning is een combinatie van landelijke architectuur in een 

eigentijdse vertaling. Het archetype van een huis met een rustig beeld, waarbij de strenge 

geometrie verzacht wordt door de toegepaste materialen. 

Het Hof
Het hof wordt een informele en landelijke omgeving, waarbij ook weer de eigentijdse vertaling 

een rol zal spelen. Een seizoensgebonden inrichting geeft het hof en haar bewoners een gevoel 

dat ze deel uitmaken van een groter geheel. De agrarische herkomst kan zo met een eigentijdse 

invulling gewaarborgd worden. Kersenbomen zullen in het voorjaar een prachtige bloesem laten 

zien en in de zomer kan er geoogst worden. De starterswoningen worden aan twee zijden van 

het hof geplaatst. Er zijn 2 woningtypen ontworpen, met namen van kersenrassen: type Castor, 

een brede ondiepe woning en type Regina, een smalle diepe woning.

Materialen en duurzaamheid
Bij duurzaamheid staan welbevinden en gezondheid van de mens centraal. Hoogwaardige 

isolatie is stap 1. Alle aansluitdetails worden zo goed mogelijk luchtdicht gemaakt en 

natuurlijk wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare beglazing. Slimme installaties in de 

woning, waarbij energieverbruik en comfort centraal staan, is stap 2. Dit kan worden bereikt 

door gebruik te maken van een warmtepomp voor de verwarming en koeling. Vervolgens 

wordt stap 3 gemaakt: het gebruik van duurzame materialen. Voor de gevels is gebruik 

gemaakt van natuurlijke materialen, te weten: riet, cementgebonden golfplaten en hout. 

Kozijnen worden gemaakt van hout met het FSC keurmerk.

HOFWONING CASTOR

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beusen architecten
i.s.m. ir. J. Brouwer architect

 | Woningontwerpen Hof
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Onder: Plattegronden begane grond - 1e verdieping 

Voor- en achteraanzicht
Beusen achitecten

Den Hof 18 

5582 JZ Waalre

Contactpersoon

Lex Beusen 

Telefoonnummer 040 - 2222475 

l.beusen@beusenarchitecten.nl

www.beusenarchitecten.nl

Hofwoning Castor

Richtprijs woning (excl. BTW): € 110.600,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 130 m2

Inhoud woning: 400 m3

Constructie: -

Materialen gevel en dak: hout, riet, 

 cementgebonden

 golfplaat

Woningontwerpen Hof | 
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Hofwoning Regina heeft een breedte van 5.70 m en een diepte van 10.50 m. De tuin is op 

het oosten of het westen georiënteerd. De plattegrond heeft een mooie aansluiting aan het 

hof en zorgt ervoor dat er gewoond kan worden aan het hof. De woning is een combinatie 

van landelijke architectuur in een eigentijdse vertaling. Het archetype van een huis met een 

rustig beeld, waarbij de strenge geometrie verzacht wordt door de toegepaste materialen. 

Het Hof
Het hof wordt een informele en landelijke omgeving, waarbij ook weer de eigentijdse 

vertaling een rol zal spelen. Een seizoensgebonden inrichting geeft het hof en haar bewoners 

een gevoel dat ze deel uitmaken van een groter geheel. De agrarische herkomst kan zo met 

een eigentijdse invulling gewaarborgd worden. Kersenbomen zullen in het voorjaar een 

prachtige bloesem laten zien en in de zomer kan er geoogst worden. De starterswoningen 

worden aan twee zijden van het hof geplaatst. Er zijn 2 woningtypen ontworpen, met 

namen van kersenrassen: type Castor, een brede ondiepe woning en type Regina, een 

smalle diepe woning.

Materialen en duurzaamheid
Bij duurzaamheid staan welbevinden en gezondheid van de mens centraal. Hoogwaardige 

isolatie is stap 1. Alle aansluitdetails worden zo goed mogelijk luchtdicht gemaakt en 

natuurlijk wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare beglazing. Slimme installaties in de 

woning, waarbij energieverbruik en comfort centraal staan, is stap 2. Dit kan worden bereikt 

door gebruik te maken van een warmtepomp voor de verwarming en koeling. Vervolgens 

wordt stap 3 gemaakt: het gebruik van duurzame materialen. Voor de gevels is gebruik 

gemaakt van natuurlijke materialen, te weten: riet, cementgebonden golfplaten en hout. 

Kozijnen worden gemaakt van hout met het FSC keurmerk.

HOFWONING REGINA

Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 | Woningontwerpen Hof

Beusen architecten
i.s.m. ir. J. Brouwer architect
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Onder: Plattegrond begane grond - 1e verdieping 

Voor- en achteraanzicht
Beusen achitecten

Den Hof 18 

5582 JZ Waalre

Contactpersoon

Lex Beusen 

Telefoonnummer 040 - 2222475 

l.beusen@beusenarchitecten.nl

www.beusenarchitecten.nl

Hofwoning Regina

Richtprijs woning (excl. BTW): € 97.100,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 120 m2

Inhoud woning: 350 m3

Constructie: -

Materialen gevel en dak: hout, riet, 

 cementgebonden

 golfplaat

Woningontwerpen Hof | 
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Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

De Druivenhof is een compact wooncomplex met een prettig verblijfskarakter, geïnspireerd op 

een “traditioneel” boerenhof. De openbare ruimte van de hof heeft een druiventuin, die door 

de bewoners gezamenlijk onderhouden en geëxploiteerd kan worden.

Gemeenschappelijkheid
De Druivenhof is een ruimtelijke compositie van vier ‘boerenschuren’, die uit twee 

verschillende types bestaan: de grote boerenschuur en de langgevelboerderij. Deze zijn 

gekoppeld tot een hofensemble, die als een doorgaande wand naar het omliggende 

groene landschap is gericht. De toegangen naar de Druivenhof zijn vormgegeven als open 

pergolaconstructies die het karakter versterken en de bewoners een beschutte buitenruimte 

geven. De omsloten groene tuin van de Druivenhof fungeert als groenvoorziening, 

zonwering en als speelgebied voor kinderen. De druiven staan symbool voor de samenhang 

en levensvreugde binnen de hof en stimuleren het zelfvoorzienend vermogen en het 

duurzame karakter. Binnen de hof fungeert een grote schuur als sociale hoeksteen van 

gemeenschappelijke activiteiten. Deze hoeksteen kan ingevuld worden met een druivenkas, 

buurtwinkel of terras. 

De woningen
Het plan voorziet de toekomstige bewoners van een grote variëteit aan woningtypen. 

Binnen het plan is er de mogelijkheid om twee kleine woningen te combineren tot een 

grotere woning, waardoor er woningen met meerdere lagen ontstaan. Er zijn diverse 

indelingsvarianten mogelijk. De woningen zijn uitgewerkt met een houten gevelstructuur 

als basis. Op de overgang tussen binnen en buiten zijn bijzondere buitenruimten gecreëerd, 

zoals druivenkassen, open pergola’s en groene dakpatio’s waarbij het daglicht op een subtiele 

wijze wordt gefi lterd. De woningen hebben een tuin of een loggia. Het omliggende landschap 

wordt gevormd door een structuur van lage stenen muurtjes die hun oorsprong vinden in het 

hofensemble en de bewoners begeleiden naar de binnenhof. Deze stenen muren variëren in 

hoogtes en geven hiermee het diverse karakter van de buitentuinen weer. 

DE DRUIVENHOF

Studio Prototype
Studio for Architecture and Urbanism

 | Woningontwerpen Hof
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Doorsnede
Studio Prototype

Gabriël Metsustraat 16

1071 EB Amsterdam

Contactpersoon

Jeroen Spee

Telefoonnummer 020 - 7781567

info@studioprototype.nl

www.studioprototype.nl

Type 1

Richtprijs woning (excl. BTW): -- 

Bruto vloeroppervlak woning: 130 m2

Inhoud woning: 484 m3

Constructie: Beton

Materialen gevel en dak: Hout, staal

Onder: plattegrond begane grond en 1e verdieping

Woningontwerpen Hof | 
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De Slimme Schuur is een vrijstaande woning voor vrije kavels in zowel hof- als 

kloostertuinbuurtschappen. De woning is bedoeld voor mensen die veel ruimte zoeken 

en een energiezuinige woning willen. De woning heeft een zadeldak met de nok in de 

langsrichting. De gootlijn bevindt zich op drie meter. Het dak is prominent aanwezig. De 

bijgebouwen zijn onderdeel van de hoofdvorm en worden gescheiden van de woning 

door een steeg met daaraan de entree.

Zomer- en winterwoning
Het ontwerp is geïnspireerd op de traditionele boerderij. Kenmerkend voor boerderijen is 

dat ze verschillende klimaatzones bevatten. Een warm deel waar gewoond wordt, een 

‘koud’ deel voor de opslag en een beschut deel voor het vee. Deze woning heeft, naast een 

zeer goed geïsoleerd woongedeelte, een onverwarmd deel met de garage en berging (als 

bijgebouw) en een beschutte ‘steeg’ als entree en gebied waar de kinderen in de winter 

kunnen spelen. De ‘steeg’ zorgt tevens voor een overgang tussen buiten en binnen. Ook de 

optionele (onverwarmde) serre doet dat, evenals de grote schuifpuien in de woonkamer 

en (woon)keuken.

Materialen
De gevel en het dak zijn bekleed met uit donkergrijze leien. Door de verborgen goot gaan dak 

en gevel naadloos in elkaar over. De kozijnen zijn van Oregon Pine, een met ecologische olie 

oranje-bruin gebeitste houtsoort, waarmee ook de binnengevel van de ‘steeg’ is afgewerkt.

De bouwkosten zijn beperkt door zijn compacte vorm en eenvoudige materialen. 

Duurzaamheid
De woning is ontworpen om gebruik te maken van passieve zonne-energie. Optioneel 

kunnen zonnepanelen en -boilers worden aangebracht. Het dakvlak voor deze maatregelen 

heeft idealiter een oriëntatie tussen zuid-oost en zuid-west. In woning worden 

milieuvriendelijke en gezonde materialen gebruikt. De wanden zijn afgewerkt met een 

kleurrijke eco-verf en er wordt zoveel mogelijk hout toegepast. De woning heeft een laag 

energieverbruik en het watersysteem maakt gebruik van regen- en restwater voor de 

toiletspoeling, het schoonmaken en voor de tuin. 

DE SLIMME SCHUUR

Ruimtelab2 Architecten
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 | Woningontwerpen Hof
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Voor-, achter- en zijaanzichten
Ruimtelab2 Architecten

Delftseplein 36v 

3013 AA Rotterdam

Contactpersoon

Jacques Vink

Telefoonnummer 010-4127713

Mobielnummer 06 - 24272884

info@ruimtelab.nl

www.ruimtelab.nl

De Slimme Schuur

Richtprijs woning (excl. BTW): € 259.900,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 150 m2

Inhoud woning: 460 m2

Constructie: -

Materialen gevel en dak: Hout, leien

Onder: Doorsneden, plattegronden begane grond en verdieping

Woningontwerpen Hof | 
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Het ontwerp is gebaseerd op een langgevelboerderij in een hofvorm en is gesitueerd in het 

zuiden van kavel 2800 met een afmeting van 45m x 45m. Het hofje bestaat uit vier rijtjes 

woningen. De rijtjes woningen hebben drie verschillende hoogten, waardoor er variatie 

bestaat in nokhoogte en goothoogte. Elk rijtje bestaan uit een kopwoning, een hoekwoning 

en één tussenwoning. De woning heeft een authentieke en robuuste uitstraling door het 

gebruik van (hergebruikte) authentieke dakpannen en hergebruikt metselwerk, in combinatie 

met driedubbel gerecycled glas. Het spant is van buiten te zien. Hier is voor gekozen 

vanwege de uitstraling en vanwege het duurzame karakter. De spanten zijn geschilderd 

in hoogglans wit en dat geeft het een frisse en eigentijdse uitstraling. 

Huisje van glas, huid van steen.
De vorm en de constructie zijn het uitgangspunt voor het ontwerp. Om dit zo sprekend 

mogelijk te laten zijn, is gekozen voor een rustige uitstraling. Bij de woningen is gebruik 

gemaakt van twee lagen, bestaande uit een ‘huisje’ van glas met daar overheen een 

‘huid’ van dakpannen. Om dit te dragen is gekozen voor het spant, de authentieke 

constructie van de langgevelboerderij. Het is de ruggengraat van het ontwerp. 

Op het spant rusten de dakpannen en in het spant komen de raampartijen. 

Materialen
Het concept van de woning is Cradle to Cradle: toegepaste materialen zijn duurzaam, 

biologisch afbreekbaar of te hergebruiken. De wanden en vloeren zijn van hout, met vlas 

als isolatie. Vlas is een natuurlijke vezel met vochtregulerende eigenschappen. De wanden 

worden afgewerkt met wandverwarmingselementen op basis van leem. De natuurlijke 

afwerking van de vloer, de leemstuc wanden en de bamboetrap zorgen samen met de 

houten spanten en de natuurlijke lichtinval voor een prettige leefomgeving in de woning. 

Energiehuishouding
De warmte wordt opgewekt d.m.v. een warmtepomp, in combinatie met lage 

temperatuurverwarming. In het ontwerp zijn PV-panelen toegepast voor de opwekking 

van eigen stroom.

HOFFELIJK WONEN IN VEGHEL 

OPAstijl
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 | Woningontwerpen Hof
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Onder: voor- en zijaanzichten

Plattegrond begane grond - 1e verdieping 
OPAstijl

Regerstraat 13

3752 HN Bunschoten

Contactpersoon

Kees de Haan & Hardy de Graaf

Telefoonnummer 033 - 8870133

info@opastijl.nl

www.opastijl.nl

Hof

Richtprijs woning (excl. BTW): € 172.300,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: -

Inhoud woning: -

Constructie: Houtskeletbouw

Materialen gevel en dak: Hout, baksteen,  

 glas, pannen

Woningontwerpen Hof | 
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Dit Kloostercluster is gesitueerd in buurtschap 3000 en bestaat uit een torengebouw van 

4 lagen en twee vleugels van 2 lagen met een kap. De gebouwen bevatten in totaal 29 

woningen. De compositie en koppeling van de 3 gebouwen verwijst naar een klooster en is 

als een eenheid ontworpen. In het ontwerp spreekt zowel het gemeenschappelijke als het 

individuele (de woning). Het gemeenschappelijke wordt uitgedrukt in de eenheid van de 

architectuur en het materiaalgebruik, door de gemeenschappelijke kloostertuin en de door 

het complex meanderende corridor, waar men elkaar ontmoet. Het individuele (de woning) 

wordt uitgedrukt door de grote kaders rondom de ramen en de privé buitenruimtes.

De hoofdentrée wordt gevormd door een dubbelhoge opening en hal in de toren. Hier zijn 

de lift en trap die het hele complex ontsluiten. Vanaf deze entrée meanderen de routes 

op de begane grond en de verdieping langs de gebouwen. De vleugels hebben ook aan 

de uiteinden trappen, die een extra korte verbinding geven naar de gemeenschappelijke 

kloostertuin. Op deze manier is het complex aan alle kanten levendig.

Woningen
De toren bevat 7 appartementen, van 65 m2 en 90 m2. De appartementen van 90 m2 hebben 

een optie voor een 3e slaapkamer. Alle appartementen hebben een buitenruimte

 op het westen. De bergingen zijn op de begane grond gesitueerd.

De beide vleugels hebben op de begane grond woningen van 67 m2 en op de verdieping 

met kap woningen van 130 m2. De buitenruimtes zijn respectievelijk westelijk en zuidelijk 

georiënteerd, en in de kap is een extra dakterras opgenomen, die een wat meer beschutte 

privé buitenruimte vormt. De bergingen van deze woningen zijn geclusterd op de begane 

grond. De parkeerplaatsen zijn gesitueerd in twee halfverdiepte en met bomen omringde 

plekken in het landschap.

Materialen
De gebouwen zijn uitgevoerd in een genuanceerde handvorm steen in dubbel waalformaat. 

De corridor gevels en vloeren zijn van ‘geplatoniseerde’ houten delen die hierdoor het 

‘interieur’ gevoel versterken. De daken zijn van herbruikbaar zink.

Duurzaamheid
Voor een compacte verkaveling als deze is warmte-koude opslag in de grond goed mogelijk. 

Gecombineerd met de hoge isolatie van de buitenkant maakt dit de woningen zeer 

energiezuinig. In de woningplattegronden is tevens rekening gehouden met korte afstanden 

tussen energietoestel (warmtepomp of cv) en badkamer.

HET KLOOSTERCLUSTER

vanSteen architect
Beoordeling ontwerp: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beoordeling uitwerking: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 | Woningontwerpen Klooster
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vanSteen architectuur

Silodam 320

1013 AW Amsterdam 

Contactpersoon

Carlo van Steen

Mobielnummer 06 -12710800 

nfo@vansteenarchitect.nl

www.vansteenarchitect.nl

Het Kloostercluster

Richtprijs woning (excl. BTW): € 110.000,-- 

 tot € 180.000,-- 

Bruto vloeroppervlak woning: 65 m2 

 tot 130 m2 gbo

Inhoud woning: -

Constructie: Beton

Materialen gevel en dak: Metselwerk,   

 hout, zink

Plattegronden en doorsneden

Woningontwerpen Klooster | 
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Brabant op z’n best

Met dank aan iedereen die aan dit boek een bijdrage heeft geleverd, met name ál die architecten/ontwerpers, 
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Marieke Willekens, projectmanager Veghels Buiten
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122 | Met dank aan
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www.enduredesign.nl

De werkelijkheid is dromen waard

Jouw droom

Jouw werkelijkheid

Jouw droom die het waard is om waar te maken

En dromen

hoeven geen droom te blijven

Veghels Buiten

wordt werkelijkheid

Jouw werkelijkheid?

Jouw droom!

Veghels Buiten 
Betaalbare rijkdom om in te wonen en in te leven
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