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De ontwerpopgave is het herbestemmen van de hof 
te Oxe, een in onbruik geraakt boerenerf. Het erf, 
net ten zuiden van Deventer gelegen, is één van de 
vele erven in Nederland die niet meer in gebruik zijn 
als boerenbedrijf. Het aantal erven dat niet meer als 
bedrijf werkt wordt steeds groter, ook de schaal van 
deze ‘lege’ erven wordt steeds groter. Te groot om 
door één particulier gekocht en bewoond te worden. Dit 
project laat zien wat wél kan met deze grote erven en 
is bedoeld ter inspiratie voor de transformatie van meer 
van dit soort prachtige locaties. 
De gebruikers waarvoor ontworpen wordt is een 
collectief van starters die zullen wonen en werken op 
het erf. Deze gebruikers zijn een weerspiegeling van 
onze veranderende maatschappij. Een maatschappij 
waarin een trend is van toenemende individualisering. 
Door de economische crisis en door de terugtrekkende 
overheid gaan deze individuen steeds meer 
samenwerken. Veel starters proberen op praktisch 
niveau oplossingen te vinden, deze worden vaak 
gezocht in samenwerkingsverbanden. Het wordt steeds 
belangrijker te ontwerpen voor deze dynamische 
individuen die goede plekken nodig hebben voor 
gezamenlijke initiatieven. Dit project laat zien hoe een 
architectonisch ontwerp als basis kan dienen voor dit 
soort positieve samenwerkingen. Op dit erf zal plek zijn 
voor een collectief van individuen om samen te wonen 
en werken, in de vorm die cohousing wordt genoemd. 
Door dit te laten plaatsvinden op het erf in het 
platteland zal dit gebied ruimtelijk en sociaal sterker 
worden. In deze herbestemming wordt het boerenerf 

gebruikt om zowel het platteland te revitaliseren, 
als om starters een kans te geven om zich ergens 
te vestigen waar dat normaal niet zou kunnen. De 
boerderij behoudt haar traditionele rol om de mens, en 
de gemeenschap, een plek te geven in het landschap. 
De mens, en de gemeenschap, heeft een nieuwe rol 
in dat landschap. Dus de boerderij ook. Dit project is 
een denkoefening en inspiratiebron voor anderen om 
na te denken over hoe architectuur kan bijdragen aan 
leefbaarheid in het landschap. 

Het ontwerp kan dienen ter inspiratie, het laat zien 
hoe twee maatschappelijke ontwikkelingen, die van 
het platteland en die van de samenleving, in een 
architectonisch ontwerp ondersteund kunnen worden. 
Het project pleit voor degelijke kennis van de context 
van een ontwerpopgave. Door deze context te 
doorgronden kan er in gelijke (architectonische) taal 
mee in gesprek gegaan worden. Dat zal resulteren in 
architectuur die past bij de locatie, bij de gebruikers, 
en bij de culturele context waarin het geplaatst wordt. 
Het gesprek dat dit ontwerp aangaat met haar context 
gaat over de toekomst van deze plek en hoe wij als 
samenleving samen willen leven.

Het ontwerp van een gebouw gaat altijd over de 
combinatie van techniek en gevoel. Het gaat over 
de combinatie van moeilijke begrippen als mooi of 
schoonheid en concrete zaken als beton of staal. Het 
blijkt vaak lastig om techniek en gevoel in een ontwerp 
samen, op gelijk niveau, te laten ontwikkelen. In het 

essay, in combinatie met het ontwerp van een tafel, 
wordt in een theoretisch filosofische ontdekkingsreis 
gezocht naar de relatie tussen het object gebouw 
en het subject gebruiker. De relatie wordt meer 
specifiek gemaakt, het gaat niet om techniek in zijn 
algemeenheid. Het gaat in het essay om de invloed 
die constructie heeft op dat wat de gebruiker beleeft. 
De vraag die gesteld wordt is: hoe beïnvloedt de 
constructie het gebaar van het gebouw? Het antwoord 
van deze vraag wordt gevonden in het reciproque 
ontwerpproces. Een proces waarin alle factoren elkaar 
beïnvloeden op een gelijk niveau en zo toewerken naar 
een oplossing waar alle belangen in alle fases van het 
proces meegewogen zijn. Er wordt betoogd dat het 
reciproque proces zorgt voor een sterkere functionele 
basis en dat het kansen creëert om gebruikers niet 
alleen een functionele, maar ook een emotionele 
beleving te geven. 

Die kansen zijn in het ontwerp van de hof te Oxe ook 
gecreëerd, en gebruikt. Het ontwerp is een functioneel 
woon- en werk erf, maar daarnaast heeft het ontwerp 
bijzondere momenten in de architectuur. Bijvoorbeeld 
als het licht door het met latten beklede dak, door 
de balkenvloer, je woonkamer binnen valt. Of als je 
de trap in de woning oploopt en even de gigantische 
gebintbalk kan aanraken omdat je erlangs omhoog 
loopt. Of als je uit je eigen woonkamer door de 
oorspronkelijke sporenkap heen naar buiten kijkt, langs 
de gebintplaat, naar het collectieve erf en het prachtige 
landschap.

SAMENVATTING



This is the report of the design task of the re-allocation 
of the hof te Oxe, an obsolete farm compound. The 
farm, located to the south of Deventer, is one of the 
many out-of-use farms in the Netherlands. The amount 
of farms which are out of use as a farm holding, keeps 
growing and also the size of these obsolete farms 
is getting bigger. Too big to be bought and lived in 
by one private person. This project will show what ís 
possible with these big farm compounds. It is meant 
as an inspirational project for more of these beautiful 
locations. 
The user group for whom will be designed is a small 
society of starters who will live and work on the farm 
compound. These users are a representation of our 
changing bigger society. A society where there is a 
trend of individualization. Because of the economic 
crisis and the receding government there is more and 
more collaboration between these individuals. Lots of 
starters try to find solutions on a practical level, these 
solutions are often sought and found in collaborations. 
It becomes more and more important to design good 
spaces for these dynamic individuals and the inspiring 
collectives in which they organize themselves. On this 
farm compound there will be place for a small society, 
a collective of individuals to work and live together, in a 
fashion that is named cohousing. 
By placing this society on the farm compound the rural 
area will become stronger, spatially as well as socially. 
In this reallocation the farm compound is used to 
revitalize the rural area and to give starters a chance 
to settle on a place that would usually be unavailable 

SUMMARY
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This is the report of the design task of the re-allocation 
of the hof te Oxe, an obsolete farm compound. The 
farm, located to the south of Deventer, is one of the 
many out-of-use farms in the Netherlands. The amount 
of farms which are out of use as a farm holding, keeps 
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starters try to find solutions on a practical level, these 
solutions are often sought and found in collaborations. 
It becomes more and more important to design good 
spaces for these dynamic individuals and the inspiring 
collectives in which they organize themselves. On this 
farm compound there will be place for a small society, 
a collective of individuals to work and live together, in a 
fashion that is named cohousing. 
By placing this society on the farm compound the rural 
area will become stronger, spatially as well as socially. 
In this reallocation the farm compound is used to 
revitalize the rural area and to give starters a chance 
to settle on a place that would usually be unavailable 

to them. The farm keeps its traditional role for giving 
a place to the people, the society, in the vastness of 
the landscape. These people have a new role in that 
landscape and so has the farm. This project can be 
seen as a mental exercise and an inspirational source 
for others to think about how architecture can contribute 
to the liveliness and livability of the landscape. 

The design can be seen as inspiration, it shows how 
these two developments in society, the rural area’s 
development and the way we live together, can be 
supported by architectural design. The project pleads 
for decent knowledge of the design tasks context. 
Through understanding this context thoroughly one 
can conversate in equal (architectural) language with 
this context. This will result in architecture which fits 
its location, its users and its cultural context. The 
conversation of this design with its context is about the 
future of this location and about the way we want to 
live which each other. 

The design of a building always is about the 
combination of technique and feelings. It is about the 
combination of difficult concepts such as beauty and 
practical things as concrete and steel. It seems difficult 
to develop the technique and the feeling simultaneously, 
at the same level. In the essay, combined with the 
table design, there is a theoretical philosophical journey 
which searches for the relation between the object 
‘building’ and the subject ‘user’. The relation is made 
more specific, it is not about technique in its wideness. 

In the essay it is specifically about the influence which 
the structure has on the users experience. The question 
being asked is: How does the structure influence the 
gesture of the building? The answer to this question is 
being found in the reciproque design process. This is a 
kind of process where all facets influence each other at 
the same level. The design evolves and in all phases 
of the whole process all facets must be weighed until 
a good solution for all of them is reached. In the essay 
is argued that the reciproque process will lead to a 
stronger functional basis of the design and that it will 
create chances to give the users not only a functional 
experience, but also an emotional experience. 

These chances are created and used in the design 
process of the hof te Oxe. The design is a functional 
working and living building. Besides that the design 
has special moments in its architecture. For example, 
when the light falls through the with wood cladded roof, 
through the floor beams, into your living room. Or when 
you walk up the stairs of your house where you can 
touch the gigantic beams of the old wooden structure. 
And when you look out of your living room, through that 
same wooden structure, onto the collective farmyard 
and the beautiful landscape. 

SUMMARY



Als je door het Nederlands landschap rijdt en om 
je heen kijkt vallen de vele weilanden, maisakkers 
en aardappelvelden op. In de weilanden staan 
soms koeien, steeds minder. Tussen de velden 
zie je bosjes, bomen, slootjes en paden. Ook die 
zijn langzamerhand bijna verdwenen. Daartussen, 
vrij constant verspreid door ons landschap, zijn 
de boerenerven. De erven zijn kleine groepjes 
gebouwen, vaak een (boeren) woonhuis, één of een 
paar schuren en een wagenloods, op een verhard 
vlak in dat landschap. Die erven structureren en 
differentiëren het landschap. Het zijn opvallende 
clusters in het verder groene (productie)landschap. 
Als we niet opletten verdwijnen deze ook, of ze 
veranderen in oppervlakkige nieuwbouw zoals 
apothekerswoningen of misplaatste villa’s.
 
Het afgelopen jaar heb ik nagedacht over hoe we 
deze erven, deze belangrijke elementen in ons 
landschap, een nieuw leven kunnen geven. Niet 
meer dat van de boer en zijn koeien, maar een 
leven dat past bij de toekomstige maatschappij. Een 
maatschappij die gevormd wordt door dynamische 
individuen die zich verzamelen in inspiratievolle 
collectieven. De boerderij die ik daarbij als voorbeeld 
heb genomen is de hof te Oxe, een boerderij die 
nu in eigendom is van Stichting IJssellandschap. Zij 
hebben me de kans gegeven deze boerderij en het 
omliggende erf, nu tijdelijk bewoond door Marjan, te 
bezoeken en te bestuderen. Tijdens het project heb 

VOORWOORD



9

Als je door het Nederlands landschap rijdt en om 
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hebben me de kans gegeven deze boerderij en het 
omliggende erf, nu tijdelijk bewoond door Marjan, te 
bezoeken en te bestuderen. Tijdens het project heb 

ik met verschillende mensen inhoudelijke gesprekken 
gehad over mijn ideeën, hen wil ik hiervoor graag 
bedanken. In het bijzonder Daniël Venneman, die 
zelf met een groep een collectief vormt als datgene 
waarvoor ik ontworpen heb.  Ook Omayra Mingels 
en de bewoners van de Schiffelerhof wil ik bedanken 
voor de inspirerende dag die ik daar gehad heb, 
deze dag heeft me een goed beeld gegeven van 
hoe mooi een project als dit kan werken. De 
afstudeercommissie en het atelier wil ik bedanken 
voor een leuk en leerzaam jaar, waarin ik met plezier 
aan mijn afstuderen gewerkt heb. Het was heel fijn 
dat er bij de laatste loodjes nog wat extra handen 
kwamen helpen, Stefan en Allert. En natuurlijk 
bedank ik ook alle anderen die me hebben bijgestaan 
met raad en daad en de af en toe broodnodige 
ontspanning tijdens het hele jaar, in het bijzonder 
Jáchym en Marije. 

Met dit verslag rond ik mijn opleiding tot architect 
en constructeur af, met een project waarmee ik 
na een jaar eraan werken een hechte band heb 
gekregen. Het is een project waar ik dicht bij mezelf 
ben gebleven, in de opgave, in de analyse en in de 
uitwerking. Mede daardoor heb ik met ontzettend 
veel plezier eraan gewerkt. Het is ook een project 
waarvan ik hoop dat mensen het niet alleen in de 
kast zetten maar gaan gebruiken als inspiratie-  of 
discussiemateriaal voor de vele boerenerven in 
Nederland die een nieuw leven kunnen gebruiken. 

VOORWOORD
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“Ik heb een Chinese bouwknoop gezien in Beijing, 
werd gegrepen door de momentvaste losgestapelde 
knoop, zo mooi gedetailleerd en afgewerkt, ruimtelijk 
zo sterk. Die verwondering leidde tot het nabouwen 

van de knoop hier in Eindhoven. De bakstenen 
oppervlaktes van Kahn heb ik gevoeld in de hitte 

van de Indiase zon, vlak na mijn bezoek aan de villa 
van le Corbusier in Ahmedabad. De Taj Mahal, dat 
was een jaar eerder, heb ik bewonderd van 6 uur 
‘s ochtends tot in de avondschemer. Ik heb gezien 
hoe de zon achter het gebouw op kwam, hoe het 

licht eroverheen gleed, hoe het wit verscheen uit de 
ochtendmist en verdween in het felle middaglicht. 
Gevoeld hoe het marmer, nog koel van de nacht, 
opwarmt tot het je voeten brandt. En me toen aan 
het eind van de dag afgevraagd hoe iemand ooit 

bedacht kan hebben zoiets bijzonders, zo ontzettend 
arbeidsintensief, zo gigantisch en zo gedetailleerd 

te laten bouwen. ’s Avonds ben ik de rivier 
overgestoken en heb ik vanaf de overkant de koelte 
op zitten wachten terwijl het allerlaatste licht weer 
achter de Taj Mahal verdween. Toen ik na die reis 
door India thuis kwam besloot ik twee dingen. Dat 
ik ooit terug wilde gaan, en dat ik bouwkunde wilde 

gaan studeren.” 
(eerste alinea uit de motivatiebrief voor dit afstudeeratelier)

Het ontwerpen van een gebouw gaat altijd over 
de combinatie van techniek en gevoel. Het gaat 
over de combinatie van moeilijke begrippen als 

1. AANLEIDING
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Het ontwerpen van een gebouw gaat altijd over 
de combinatie van techniek en gevoel. Het gaat 
over de combinatie van moeilijke begrippen als 

mooi of schoonheid en concrete zaken als beton of 
staal. Het atelier ‘The Naked Architect II’, waar dit 
afstudeerproject deel van uit maakt, speelt in op die 
combinatie. Het gaat over schoonheid en over het 
maken van een object. 

Het lijkt vaak moeilijk om het technische en het 
‘gevoel’ te verenigen, omdat de nadruk op het 
één of het ander wordt gelegd. Het blijkt lastig om 
techniek en gevoel samen, op gelijk niveau, te laten 
ontwikkelen in een ontwerp. In ontwerpopgaves 
komt dit in het proces vaak aan de orde, vandaar 
dat het interessant is om op een structurele manier 
na te denken over deze twee begrippen. Het essay 
aan het eind van dit verslag, in combinatie met het 
ontwerp van de tafel, is een theoretisch filosofische 
ontdekkingsreis naar de relatie tussen het object 
gebouw en het subject gebruiker. De relatie wordt 
meer specifiek gemaakt, het gaat niet om techniek 
in zijn algemeenheid. Het gaat in het essay om de 
invloed die constructie heeft op dat wat de gebruiker 
beleeft. 

Het essay is los te lezen van de ontwerp 
beschrijving, die in het eerste deel van dit verslag 
gepresenteerd wordt. In de reflectie komen deze 
twee samen en wordt vanuit het theoretisch kader 
van het essay gekeken naar het ontwerp. 

De ontwerpopgave is het herbestemmen van de hof 
te Oxe, een in onbruik geraakt boerenerf. Het erf, 
net ten zuiden van Deventer gelegen, is een van 
de vele erven in Nederland die niet meer in gebruik 
zijn als boerenbedrijf. Het aantal erven dat niet 
meer als bedrijf werkt wordt steeds groter, ook de 
schaal van deze ‘lege’ erven wordt steeds groter. Te 
groot om door één particulier gekocht en bewoond 
te worden. Dit project laat zien wat wél kan met 
deze grote erven en is bedoeld ter inspiratie voor 
de transformatie van meer van dit soort prachtige 
locaties. 
De gebruikers waarvoor ontworpen wordt is een 
collectief van starters die zullen wonen en werken 
op het erf. Deze gebruikers zijn een weerspiegeling 
van onze veranderende maatschappij. Het wordt 
steeds belangrijker te ontwerpen voor dynamische 
individuen die goede plekken nodig hebben voor 
gezamenlijke initiatieven.  Dit project laat zien hoe 
een architectonisch ontwerp als basis kan dienen 
voor dit soort positieve samenwerkingen. 
Het ontwerp kan dienen ter inspiratie, het laat zien 
hoe deze twee maatschappelijke ontwikkelingen, die 
van het platteland en die van de samenleving, in een 
architectonisch ontwerp ondersteund kunnen worden. 
Het project laat zien hoe degelijke kennis van de 
context van een ontwerpopgave kan resulteren in 
architectuur die past bij de locatie, bij de gebruikers, 
en bij de culturele context waarin het geplaatst wordt. 

1. AANLEIDING



Een impressie van het samen leven op een erf.

2 | 1 doel ontWerp

Hof te Oxe is een erf met daarop een dwarshuisboerderij, 
een melkveestal en een wagenloods. Het boerenbedrijf 
is al enkele jaren geleden verdwenen van het erf, de 
gebouwen die daarmee samen gingen staan er nog. 
Hof te Oxe zal getransformeerd worden tot een 
‘outside society’. Een plek voor mensen die willen 
wonen en werken in een collectief, en die willen 
wonen en werken in het buitengebied. Een plek 
voor mensen die samen willen toewerken naar een 
collectief doel, en die willen zorgen voor een mooi 
stukje Nederland.
Dit project geeft die mensen de specifieke locatie 
in het buitengebied, een beeld van de collectieve 
gemeenschap die zich daar kan vormen, en een 
ruimtelijk plan om dat beeld te realiseren. 

Het doel van de ontwerpopgave is om het erf her te 
bestemmen op een manier die verder gaat dan alleen 
esthetiek. Het doel is om dit erf her te bestemmen 
op een integere manier met oog voor de culturele 
en maatschappelijke context. De boerderij valt vrij 
door ontwikkelingen in de landbouw waar deze niet 
meer in mee kan. In deze herbestemming wordt 
het boerenerf gebruikt om zowel het platteland te 
revitaliseren, als om starters, die het zwaar hebben 
in de huidige economische situatie, een kans te 
geven om zich ergens te vestigen waar dat normaal 
niet zou kunnen. 

2. DOEL
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2 | 1 doel ontWerp

Hof te Oxe is een erf met daarop een dwarshuisboerderij, 
een melkveestal en een wagenloods. Het boerenbedrijf 
is al enkele jaren geleden verdwenen van het erf, de 
gebouwen die daarmee samen gingen staan er nog. 
Hof te Oxe zal getransformeerd worden tot een 
‘outside society’. Een plek voor mensen die willen 
wonen en werken in een collectief, en die willen 
wonen en werken in het buitengebied. Een plek 
voor mensen die samen willen toewerken naar een 
collectief doel, en die willen zorgen voor een mooi 
stukje Nederland.
Dit project geeft die mensen de specifieke locatie 
in het buitengebied, een beeld van de collectieve 
gemeenschap die zich daar kan vormen, en een 
ruimtelijk plan om dat beeld te realiseren. 

Het doel van de ontwerpopgave is om het erf her te 
bestemmen op een manier die verder gaat dan alleen 
esthetiek. Het doel is om dit erf her te bestemmen 
op een integere manier met oog voor de culturele 
en maatschappelijke context. De boerderij valt vrij 
door ontwikkelingen in de landbouw waar deze niet 
meer in mee kan. In deze herbestemming wordt 
het boerenerf gebruikt om zowel het platteland te 
revitaliseren, als om starters, die het zwaar hebben 
in de huidige economische situatie, een kans te 
geven om zich ergens te vestigen waar dat normaal 
niet zou kunnen. 

Het doel is om door middel van architectonisch 
ontwerp een erf te laten ontstaan dat zowel ruimtelijk 
als sociaal leefbaarheid en levendigheid creëert op het 
platteland. 

2 | 2 doel essay

Het essay, dat achterin dit verslag te vinden is, 
gaat over een fascinerend deel van de bouwkunde, 
namelijk het raakvlak tussen het subject ‘mens’ en 
het object ‘gebouw’. Het raakvlak tussen de beleving 
van en relatie tot de wereld, gewoontes, associaties 
en emoties, en vorm en materie (het concrete 
fysieke), materiaal, constructie, dat wat onderhevig 
is aan zwaartekracht, wind, regen en tijd. In het 
essay wordt nagedacht over hoe het gebouw de 
beleving van de gebruiker beïnvloedt. Niet in zijn 
algemeenheid, maar specifiek hoe de constructie het 
gebruik en de beleving van het gebouw beïnvloedt. 

Het essay geeft twee mogelijke benaderingen van het 
praten over een gebouw(ontwerp). Van daaruit wordt 
de vraag gesteld: hoe beïnvloedt de constructie het 
gebaar van het gebouw? 

Het essay en het tafelontwerp, die een twee- 
eenheid vormen, zijn een theoretisch filosofische 
ontdekkingstocht naar bovengenoemde vraag. 

In de reflectie die het essay opvolgt wordt de 
theorie, beschreven in het essay, op het ontwerp 
geprojecteerd. Vanuit de twee benaderingen en 
vanuit de positie die daarin is ingenomen wordt 
het definitief ontwerp van Hof te Oxe bekeken en 
bediscussieerd. 

2. DOEL



ONTWERP

ESSAY 

INLEIDING

CONTEXT



ONTWERP

ESSAY 

INLEIDING

CONTEXT



De herbestemming van de Hof te Oxe is de 
herbestemming van een boerenerf dat niet meer 
in bedrijf is. Hof te Oxe is één van de vele erven 
in Nederland die niet meer als agrarisch bedrijf in 
gebruik zijn door de huidige ontwikkelingen op het 
Nederlandse platteland. De ontwikkeling van het 
platteland is belangrijke context voor het begrijpen 
van deze opgave. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling 
van het platteland, de rol van erven daarin, en de 
rol van de gebouwen op het erf. Hof te Oxe maakt 
deel uit van een landgoed, daarom wordt ook 
ingegaan op de historie van landgoed Oxe.

Onderstaande beschrijving van de ontwikkeling 
van het platteland geeft een indruk van de 
verandering in de ruimtelijke verschijningsvorm 
van het platteland en kijkt naar de sociale 
structuren op het platteland. Slechts de recente 
historie van het platteland wordt beschreven 
omdat daarin duidelijk wordt welke ontwikkelingen 
op het platteland meespelen in de opgave. 
Andere ontwikkelingen die om verschillende 
redenen buiten de opgave gelaten zijn, worden 
kort genoemd.  De positie die in het ontwerp 
ingenomen wordt ten opzichte van de context van 
erfgoed zal duidelijk worden in dit hoofdstuk. 

3. ERFGOED

Bronnen:
- van Olst, E.L. (2002). Landelijke bouwkunst Overijssel. 
Arnhem: Stichting Historisch Boerderij Onderzoek.
- Simon, C. & Vermeij, L. & Steenbekkers, A. (2007) Het 
beste van twee werelden. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau
- Jansen, J. (2003). Drukte op het erf, de ontluikende 
metamorfose van het platteland. Den Haag: Sdu uitgevers
- Atelier Overijssel & Projectteam Levende Erven (2007). 
Levende Erven, Manifestatie over ruimtelijke kwaliteit op erven 
in verandering. Kampen: Drukkerij Zalsman
- van Paridon x de Groot. (nog lopend) Van Knooperven tot 
Tuinenrijk. http://www.vpxdg.nl
- Albers, L.H. (2011). De Deventer Landgoederen. Utrecht: 
Albers Adviezen historische parken
- Stichting IJssellandschap. Tekeningen en foto uit 
documentatie. Olst
- Stadsarchief Deventer. tekeningen uit documentatie. Deventer
- Historische kaarten http://www.wiewatwaar.nl
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De herbestemming van de Hof te Oxe is de 
herbestemming van een boerenerf dat niet meer 
in bedrijf is. Hof te Oxe is één van de vele erven 
in Nederland die niet meer als agrarisch bedrijf in 
gebruik zijn door de huidige ontwikkelingen op het 
Nederlandse platteland. De ontwikkeling van het 
platteland is belangrijke context voor het begrijpen 
van deze opgave. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling 
van het platteland, de rol van erven daarin, en de 
rol van de gebouwen op het erf. Hof te Oxe maakt 
deel uit van een landgoed, daarom wordt ook 
ingegaan op de historie van landgoed Oxe.

Onderstaande beschrijving van de ontwikkeling 
van het platteland geeft een indruk van de 
verandering in de ruimtelijke verschijningsvorm 
van het platteland en kijkt naar de sociale 
structuren op het platteland. Slechts de recente 
historie van het platteland wordt beschreven 
omdat daarin duidelijk wordt welke ontwikkelingen 
op het platteland meespelen in de opgave. 
Andere ontwikkelingen die om verschillende 
redenen buiten de opgave gelaten zijn, worden 
kort genoemd.  De positie die in het ontwerp 
ingenomen wordt ten opzichte van de context van 
erfgoed zal duidelijk worden in dit hoofdstuk. 

3 | 1 ontWikkeling platteland

De ontwikkeling van het platteland in Nederland 
verschilt per regio. In Overijssel waren tot 1900 
de meeste bedrijven gemengde bedrijven, dat wil 
zeggen dat er veeteelt en akkerbouw plaatsvond op 
de bedrijven. Tot 1850 stond de veeteelt voornamelijk 
in dienst van de akkerbouw (dieren produceerden 
de mest voor de akkers, met vlees en zuivel als 
bijproduct). Na 1850 veranderde dit met de komst 
van kunstmest en kwam langzaam de akkerbouw 
in dienst van de veeteelt te staan (gewassen als 
voer voor de dieren). In Salland produceerde de 
akkerbouw in eerste instantie voornamelijk graan en 
rogge. Vanaf begin 19e eeuw werd de import van 
Russisch en later Amerikaans graan voordeliger dan 
het groeien van eigen graan, ook dit zorgde voor 
meer veehouderijen dan akkerbouwbedrijven. De 
veehouderijen in die tijd hadden een geheel andere 
schaal dan nu, in 1910 had de gemiddelde Sallandse 
boer slechts drie tot vijf runderen. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam de 
industrialisatie, en daarmee de schaalvergroting, 
van de landbouw op gang. Gestuurd door nationale 
overheidsmaatregelen werd er op veel grotere 
schaal geproduceerd, dit leidde tot steeds grotere 
hoeveelheden en steeds minder differentiatie van 
producten. Dit leidde tot overproductie van met 
name boter en graan. In de jaren 80 werd het 

probleem van overproductie in Europa onderkend 
en veranderde de manier waarop de Europese 
gemeenschap de landbouwsubsidies structureerde. 
De landbouw werd weer afhankelijker van de meer 
onvoorspelbare marktwerking. Het gevolg van 
deze verandering in het subsidiestelsel is dat het 
merendeel van de bedrijven zich sterk specialiseert, 
terwijl een klein deel juist inzet op differentiatie en 
pluriformiteit. In het algemeen geldt echter dat de 
agrarische bedrijven worden genoodzaakt om in 
schaal te groeien, en die ontwikkeling is nog steeds 
gaande. 

3. ERFGOED

Melken in 1940 (boven) en 2010 (onder).



Ruimtelijke  veranderingen in het landschap die met 
deze schaalvergroting samenhangen, zijn onder 
andere de grotere aaneengesloten vlakken in het 
landschap door het samenvoegen van akkers en het 
omvormen van (kleine) weilanden met koeien naar 
grote graslanden zonder koeien. Die leegte wordt 
versterkt door minder landschappelijke elementen als 
hagen of bomenrijen, en het verdwijnen van kleine 
landweggetjes. Met de komst van steeds zwaarder 
landbouwverkeer van loonwerkers, melkwagens en 
veetransporten veranderen wegen en erven. Op  de 
erven ziet men steeds meer en grotere bebouwing. 
Boeren krijgen steeds meer koeien, die ook nog eens 
jaar rond op stal staan, waardoor de veestapel niet 
meer op de deel van de oorspronkelijke boerderij 
paste. De ons nu bekende melkveestallen zijn 
daarvan een gevolg. Het erf wordt steeds meer 
ingericht naar nieuwe inzichten. De stallenbouw 
verandert voor dierwelzijn, stallen worden groter, 
melktanks enorm, er moeten melktankwagens 
over het erf en daarnaast ook hele grote tractoren 
en wagens die mais en gras aanvoeren naar de 
steeds langere en bredere sleufsilo’s. De directe 
relatie tussen boer, vee en land is onherkenbaar 
op de schaal van die ontwikkelingen. De specifieke 
ruimtelijke veranderingen van het oorspronkelijke 
boerderijgebouw, de dwarshuisboerderij, worden 
beschreven in paragraaf 3|2.

De schaalvergroting en modernisering in de 
landbouw brengt ook sociale veranderingen met zich 
mee. Boerenbedrijven waren oorspronkelijk vooral 
kleinschalige familiebedrijven, deze veranderen nu 
in maatschappen of bv’s.  De grote loonbedrijven 
maken het niet langer noodzakelijk om bij grotere 
klussen met elkaar samen te werken en daarmee 
verliest het platteland een ‘motor’ voor de  hechte 
structuur van de gemeenschap. De buren hielpen 
elkaar niet alleen met bijvoorbeeld oogsten, maar 
stonden elkaar ook bij op de belangrijke momenten 
in het leven als geboorte, trouwen of het overlijden 
van iemand. Deze sociale structuur is wel veranderd 
in de loop van de tijd, maar zeker niet verdwenen. In 
de meeste rurale gebieden zijn nog veel tradities die 
de buren gezamenlijk in ere houden, waarbij ze als 
gemeenschap samen zijn. 

De schaalvergroting die begon met de mechanisering 
van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog is nog 
niet gestopt. Agrarische bedrijven blijven groeien 
en beheren meer hectares per bedrijf. Het land van 
de ene boer wordt verkocht aan andere agrarische 
bedrijven en daarmee komen veel boerderijen leeg 
te staan. De erven die niet meer in bedrijf zijn 
worden of gekocht door bijvoorbeeld een sloper, een 
manege, een dierenpension of omgebouwd tot een 
burgererf, waar één of meerdere gezinnen wonen. 

De verandering in productielandschap door schaalvergroting.
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De eerste boerenbedrijven die leegkwamen in de 
jaren 70 waren pittoreske, kleine boerderijen, heel 
geschikt als landelijk woonhuis. Onderhand komen 
er steeds meer grote panden leeg, of erven met 
meerdere grote gebouwen. Er ligt duidelijk een 
opgave in de nabije toekomst om dit soort erven, 
waar er elke dag 1,5 gemiddeld van bij komt, een 
nieuwe functie en een nieuwe ruimtelijke inrichting te 
geven die past in ons platteland. 

Sociaal zorgt deze ontwikkeling ervoor dat er 
steeds vaker ‘stedelingen’ of burgers die weinig 
hebben met het platteland als productielandschap 
op dit soort erven komen te wonen. De positie 
van deze nieuwelingen op het platteland in de 
sociale gemeenschap is een interessante. Naast 
de ruimtelijke opgave van de boerenerven ligt er 
ook een sociale opgave, om te bedenken hoe deze 
burgers in de veranderende sociale structuren van 
het platteland passen. 

Veel van de succesvolle initiatieven voor deze 
ruimtelijke en sociale ontwikkeling op het platteland 
zijn tot nu toe kleinschalig en uniek van aard. Denk 
bijvoorbeeld aan bedrijfjes in de sector van slow 
food, bed and breakfast, vergaderlocatie, etc. Dit zijn 
allemaal initiatieven die op zichzelf kunnen werken, 
maar zodra er meer komen blijkt de markt toch 
erg klein. Men ziet ook dat veel lokale overheden 
dit soort ontwikkelingen moeilijk maken door erg 

strenge regelgeving voor het buitengebied. Er heerst 
een angst voor verrommeling en verdichting van 
de mooiste stukjes Nederland. Een andere vrees is 
dat extra woon- en werkruimte in het buitengebied 
tot nog meer leegstand zal leiden in de (binnen)
steden. Toch zijn er ook vanuit de provinciale en 
landelijke overheid programma’s die onderzoek naar 
nieuwe mogelijkheden voor vrijkomende agrarische 
bebouwing stimuleren.

In dit project wordt geen oplossing gegeven voor de 
wellicht twijfelachtige voortdurende schaalvergroting in 
de landbouw. Er wordt ook geen antwoord gegeven 
op de vragen over hoe en waar we ons voedsel 
zouden moeten produceren. Dit project gaat niet over 
of wij ons platteland meer zouden moeten inzetten 
voor bijvoorbeeld natuurbeheer of recreatie. Allen zijn 
voorbeelden van ook erg interessante opgaves die 
de maatschappij niet moet laten liggen, maar niet 
degene waar in dit project op ingegaan wordt.

Dit project gaat over het op een integere manier een 
ruimtelijk en sociaal passende oplossing voor een 
groot leegstaand erf in Salland te ontwerpen. 
Ruimtelijk wordt het platteland steeds leger. Het 
boerenerf valt leeg omdat het in de ontwikkeling 
van de landbouw niet mee kan. Ook sociaal wordt 
het platteland en eigenlijk onze gehele maatschappij 
‘leger’. De herontwikkeling van dit boerenerf moet 
bijdragen aan de ruimtelijke en sociale invulling van 

De verandering in productielandschap door schaalvergroting. Burenhulp in de oogsttijd (boven) en loonwerkers in oogsttijd 
(onder)



het platteland. De plek zal dienen om gelijkgezinden 
samen te brengen, samen te laten werken, met 
behoud van individualiteit (zie hoofdstuk 4). Door dit 
te laten plaatsvinden op het erf in het platteland zal 
dit gebied ruimtelijk en sociaal sterker worden. 
De boerderij behoudt haar traditionele rol om de 
mens, en de gemeenschap, een plek te geven in het 
landschap. De mens, en de gemeenschap, heeft een 
nieuwe rol in dat landschap. Dus de boerderij ook. 
Dit project is een denkoefening en inspiratiebron voor 
anderen om na te denken over hoe architectuur kan 
bijdragen aan leefbaarheid in het landschap. 

Rol van erven in het landschap

Het erf bemiddelt tussen de kleine schaal van het 
kavel, en de grote schaal van het landschap.  Het 
geeft het landschap maat en schaal. Het is een 
element dat veranderingen accommodeert en 

structureert. Die mogelijkheid moet het dan ook 
bieden. 

Drukte op het erf, de architect, Joks Janssen

Boerenerven, bestaande uit de bebouwing en het 
ensemble, hebben ons hedendaags Nederlands 
landschap gemaakt tot wat het is. Het grootste 
deel van ons landschap is platteland, niet ‘natuur’. 
De identiteit, het DNA, van dat platteland zijn 
de boerenerven. Boerenerven structureren het 
landschap, zij geven het landschap schaal, ze delen 

het landschap op. Dit gebeurt door de spreiding 
van de erven over het buitengebied en door het 
toevoegen van landschappelijke elementen van 
een kleinere schaal (bomen, haag, tuin). Deze 
landschappelijke elementen maken het landschap 
leesbaar, (be)grijpbaar. Ook structureren erven het 
landschap door de schaal van de bebouwing. De 
bebouwing drukt onze menselijke relatie tot het 
landschap uit. 

In de jaren ’70 toen de mechanisering van de 
landbouw echt op gang kwam, is de schaal van de 
landbouw met een heel hoog tempo vergroot. Deze 
schaalvergroting ging zo snel dat er geen tijd was 
voor bezinning, voor nadenken wat we met ons 
landschap deden, voor een duurzame ontwikkeling. 
Met deze mechanisering veranderde de erven en 
daarmee het landschappelijk DNA. De gevolgen 
daarvan zijn nu zichtbaar en brengen een aantal 
gevaren/aandachtspunten met zich mee. Deze 
aandachtspunten worden hieronder omgezet tot 
een aantal stellingen die gezien kunnen worden als 
uitgangspunten in deze opgave.  

Heel veel boerenerven raken hun functie als boerderij 
kwijt (In Nederland stopt per dag ongeveer 1,5 
boerderij. De helft van de Overijsselse boerderijen 
die voor 1940 gebouwd zijn, is nu geen boerenbedrijf 
meer). Als we deze erven laten verdwijnen, betekent 
dat dat de structuur van het landschap, het DNA 

van het landschap, de indeling van het landschap, 
verdwijnt. We hebben die erven nodig om de schaal 
van ons landschap in stand te houden. Dus is het bij 
herbestemming belangrijk om het erf als ensemble, 
als structurering van het landschap te bewaren. Het 
erf als structurerende eenheid in het landschap. [afb]

De schaalvergroting van de landbouw heeft ook 
gezorgd voor het verdwijnen van de kleinschalige 
landschappelijke elementen als bomen en hagen. 
Deze elementen hebben als ruimtelijke functie dat ze 
het landschap differentiëren, onze menselijke schaal 
relateren aan het landschap en zorgen voor ‘kamers’ 
in het landschap. Door het terugbrengen van deze 
elementen kan het landschap haar leesbaarheid weer 
terugkrijgen. Landschappelijke elementen die het 
landschap leesbaar maken. [afb]

Oude  boerderijgebouwen hebben de schaal van 
mens in relatie tot landschap. En de schaal van de 
handvol dieren (koeien) die zij hadden. In de jaren 
’70 zijn er veel bijgebouwen op erven gekomen die 
deze schaal missen en die we daardoor nu als ‘lelijk’ 
bestempelen. Deze grote schuren hebben de schaal 
van mechanisatie, van machines, niet de schaal 
van mens, dier, of landschap. De gebouwen zijn 
door de snelheid van de ontwikkeling ondoordacht 
neergesmeten, puur functioneel en nietszeggend. 
De bebouwing op een erf zou moeten vertellen over 
de relatie tussen mens en landschap. Dat is niet 

meer de relatie die een boer vroeger had met het 
landschap, dat is niet de relatie van een machine tot 
het landschap, zeker na een bedrijfsbeëindiging is 
er sprake van een nieuwe situatie en daarmee ook 
de noodzaak om te komen tot een nieuwe relatie. 
De nieuwe bebouwing moet gestoeld zijn op de 
geschiedenis maar moet ook deze nieuwe relatie 
uitdrukken. Het moet de schaal hebben waarin een 
mens zichzelf een prettige plek in het landschap 
toe-eigent en de voorwaarde scheppen dat de 
nieuwe bewoners/gebruikers mee bouwen aan dat 
landschap en de lokale gemeenschap. Bebouwing 
als uitdrukking van de relatie van de mens tot het 
landschap. [afb]
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van het landschap, de indeling van het landschap, 
verdwijnt. We hebben die erven nodig om de schaal 
van ons landschap in stand te houden. Dus is het bij 
herbestemming belangrijk om het erf als ensemble, 
als structurering van het landschap te bewaren. Het 
erf als structurerende eenheid in het landschap. [afb]

De schaalvergroting van de landbouw heeft ook 
gezorgd voor het verdwijnen van de kleinschalige 
landschappelijke elementen als bomen en hagen. 
Deze elementen hebben als ruimtelijke functie dat ze 
het landschap differentiëren, onze menselijke schaal 
relateren aan het landschap en zorgen voor ‘kamers’ 
in het landschap. Door het terugbrengen van deze 
elementen kan het landschap haar leesbaarheid weer 
terugkrijgen. Landschappelijke elementen die het 
landschap leesbaar maken. [afb]

Oude  boerderijgebouwen hebben de schaal van 
mens in relatie tot landschap. En de schaal van de 
handvol dieren (koeien) die zij hadden. In de jaren 
’70 zijn er veel bijgebouwen op erven gekomen die 
deze schaal missen en die we daardoor nu als ‘lelijk’ 
bestempelen. Deze grote schuren hebben de schaal 
van mechanisatie, van machines, niet de schaal 
van mens, dier, of landschap. De gebouwen zijn 
door de snelheid van de ontwikkeling ondoordacht 
neergesmeten, puur functioneel en nietszeggend. 
De bebouwing op een erf zou moeten vertellen over 
de relatie tussen mens en landschap. Dat is niet 

meer de relatie die een boer vroeger had met het 
landschap, dat is niet de relatie van een machine tot 
het landschap, zeker na een bedrijfsbeëindiging is 
er sprake van een nieuwe situatie en daarmee ook 
de noodzaak om te komen tot een nieuwe relatie. 
De nieuwe bebouwing moet gestoeld zijn op de 
geschiedenis maar moet ook deze nieuwe relatie 
uitdrukken. Het moet de schaal hebben waarin een 
mens zichzelf een prettige plek in het landschap 
toe-eigent en de voorwaarde scheppen dat de 
nieuwe bewoners/gebruikers mee bouwen aan dat 
landschap en de lokale gemeenschap. Bebouwing 
als uitdrukking van de relatie van de mens tot het 
landschap. [afb]

Het erf als structurerende 
eenheid in het landschap.

Landschappelijke elementen die 
het landschap leesbaar maken.

Bebouwing als uitdrukking van 
de relatie mens - landschap.



3 | 2 ontWikkeling dWarshuis-boerderij 
typologie

Hof te Oxe is een dwarshuisboerderij, dat zo 
genoemd wordt naar het typische woonhuis waarvan 
de nok dwars op die van de stal staat. Het ontstaan 
van de dwarshuisvorm en het oorspronkelijk gebruik 
van het gebouw wordt in deze paragraaf beschreven. 
Dit wordt voorafgegaan door het ontstaan van het erf 
te Oxe met haar verschillende gebouwen.

Ontwikkeling bebouwing op het erf
Uit oude tekeningen, kaarten en een gevonden 
foto is het ontstaan van dit erf geprobeerd te 
reconstrueren. De boerderij is begonnen als een 
hallehuis boerderij. Dat betekent dat het wonen, de 
stallen, de hooitas en het werken onder één dak zat. 
Rond 1900 is het hallehuis dat te Oxe stond verlengd 
en is er ook een karnkamer aangebouwd. De 
boerderij was toen waarschijnlijk een gemengd bedrijf 
en schakelde ten tijde van deze verbouwing om van 
graanproductie naar zuivelproductie.  [afb verlenging 
hallehuis, afb aanbouw karnkamer]

Op een foto zonder datum is te zien dat er ooit 
een schuur met wolfseinden naast het hallehuis 
met wolfseinden heeft gestaan. Uit kaarten valt af 
te leiden dat deze waarschijnlijk tot na de Tweede 
Wereldoorlog heeft gestaan. Daarop is ook te zien 
dat de boerderij toen nog op een kruispunt van 

Een oude foto van het erf.
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3 | 2 ontWikkeling dWarshuis-boerderij 
typologie

Hof te Oxe is een dwarshuisboerderij, dat zo 
genoemd wordt naar het typische woonhuis waarvan 
de nok dwars op die van de stal staat. Het ontstaan 
van de dwarshuisvorm en het oorspronkelijk gebruik 
van het gebouw wordt in deze paragraaf beschreven. 
Dit wordt voorafgegaan door het ontstaan van het erf 
te Oxe met haar verschillende gebouwen.

Ontwikkeling bebouwing op het erf
Uit oude tekeningen, kaarten en een gevonden 
foto is het ontstaan van dit erf geprobeerd te 
reconstrueren. De boerderij is begonnen als een 
hallehuis boerderij. Dat betekent dat het wonen, de 
stallen, de hooitas en het werken onder één dak zat. 
Rond 1900 is het hallehuis dat te Oxe stond verlengd 
en is er ook een karnkamer aangebouwd. De 
boerderij was toen waarschijnlijk een gemengd bedrijf 
en schakelde ten tijde van deze verbouwing om van 
graanproductie naar zuivelproductie.  [afb verlenging 
hallehuis, afb aanbouw karnkamer]

Op een foto zonder datum is te zien dat er ooit 
een schuur met wolfseinden naast het hallehuis 
met wolfseinden heeft gestaan. Uit kaarten valt af 
te leiden dat deze waarschijnlijk tot na de Tweede 
Wereldoorlog heeft gestaan. Daarop is ook te zien 
dat de boerderij toen nog op een kruispunt van 

wegen stond. [afb oude foto, linkerpagina]

Toen het woonhuis vergroot werd tot een dwarshuis 
stond de schuur er nog. Het is niet helemaal duidelijk 
wanneer het woonhuis vergroot is, of wanneer de 
schuur afgebroken is. [afb aanbouw dwarshuis]

Na 1945 kwam er meer bebouwing op het erf. Er 
kwamen grotere werktuigen om het land te bewerken, 
die niet gestald konden worden in de oorspronkelijke 
boerderij. Dit resulteerde in bijgebouwen zoals de 
wagenloods op het erf te Oxe die stamt uit 1960. 

Toen in de 70’er jaren de mechanisatie en de 
schaalvergroting van de landbouw steeds sneller 
ging, ontstonden op veel erven steeds meer 
bijgebouwen. De schaal van de oorspronkelijke 
boerderij was te klein en het gebouw voldeed niet 
meer aan de moderne eisen. Er kwamen op de 
boerenerven onder andere grote melkveestallen te 
staan. Ook op hof te Oxe is dit het geval. 
De ontwikkeling van de oorspronkelijke boerderijen 
is na de 70’er jaren helemaal stilgevallen, omdat 
deze niet meer gebruikt werden voor het bedrijf. In 
veel gevallen staat de deel leeg, of wordt deze als 
rommelhok gebruikt. Dit zie je ook op de boerderij te 
Oxe.

Verlenging hallehuis

Aanbouw karnkamer

Aanbouw dwarshuis



Indeling functies woonhuis en achterhuis 
De grote open ruimte in het achterhuis was een 
koeienstal en werd ook wel de deel genoemd. De 
zolder boven de deel werd gebruikt voor opslag van 
hooi, daarom is deze zo hoog mogelijk. Dit is de 
reden dat de gebintbalken zo laag mogelijk zitten. Op 
de hildes (de zij-zolders) was ruimte voor opslag van 
gereedschap of meer hooi. [afb achterhuis]

Het woonhuis bood plaats aan de gehele familie en 
eventueel een meid en knecht. De zolder boven het 
woonhuis werd gebruikt voor de opslag van graan, 
dat werd gedroogd door de warmte van het koken 
dat daaronder plaatsvond. De rook van het stoken 
trok omhoog uit de keuken door de vloer van de 
zolder en hield op die manier ongedierte weg van het 
graan. [afb woonhuis]

Ontwikkeling voorhuis
Rond het einde van de 19e eeuw werd in sommige 
boerderijen het voorhuis vergroot. In rivierengebieden 
en bij rijke boeren gebeurde dat door dwars op de 
nok op te hogen, zo ontstond het T-huis. Hierbij 
werd niet alleen de zijgevel, maar ook de kopgevel 
hoger. Bij de meeste dwarshuizen waarin geen 
gebinten te zien zijn is het huis later in zijn geheel 
nieuw aangebouwd. Op de Hof te Oxe zijn ook 
geen gebinten aanwezig in het woonhuis. Dat zou 
betekenen dat dit woonhuis nieuwer is dan de deel.  
In één van de bedstedes van het woonhuis, tegen 

de muur met de deel aan, liggen echter tegels die 
volgens de huidige bewoners tot het oudste deel 
van het gebouw behoren. Dat kan betekenen dat het 
woonhuis toch niet in zijn geheel nieuw aangebouwd 
is. 

In de vergrootte zolder was meer ruimte voor 
graanopslag. Vlak na het vergroten van de opslag 
begon de import van goedkoper graan uit Rusland. 
Veel bedrijven schakelden om en werden een 
veehouderij, met graan als ondersteunend product. 
De vergrootte zolders werden omgebouwd tot kamers 
voor de knecht en de meid. Deze kamers zie je nog 
steeds goed op de zolder van Hof te Oxe. 

Het vergroten van de woning bracht meer 
wooncomfort. De voordeur verdween uit de 
woonkamer en kwam in een gang terecht. Bedstedes 
werden groter, er kwam een aparte keuken. De 
woonkamer werd een pronkkamer. De rijkere 
boeren wilden zich vereenzelvigen met de stedelijke 
burgers en deden dat door in hun gevel elementen 
van burgerarchitectuur toe te voegen. Zoals het 
licht boven de deur, een opvallende dakrand en de 
symmetrische schoorstenen die je ook in Oxe ziet. 
[afb voorgevel woonhuis] 

graanopslag

knechtmeid

Achterhuis met gebinten, zolder en hildes.

Woonhuis, met hoge pronkkamer in het midden.
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Afb. links: Landhuis van landgoed Oxe gezien vanuit de tuin

3 | 3 landgoed oxe

De boerderij Hof te Oxe maakte oorspronkelijk 
deel uit van landgoed Oxe. Het landhuis ligt nog 
steeds tegenover de boerderij aan de Oxerhoflaan. 

Landgoed Oxe is één van de oorspronkelijk 19 
landgoederen in de gemeente Deventer. Een 
landgoed kan beschreven worden als 

‘Een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen 
die architectonisch, economisch en functioneel 

met elkaar zijn verbonden met als kern een (soms 
verdwenen) hoofdhuis, andere woningen en 

gebouwen, tuin, park, parkbos, bos, landbouwgrond, 
water en / of natuurterrein. Genoemde elementen 
kunnen, maar hoeven niet allen aanwezig te zijn op 

een landgoed.” 
Lucia Albers, Adriaan Haartsen, Inventarisatie van landgoederen 

in Overijssel, Provincie Overijssel, 2011 

Langs de waterwegen ten zuiden van Deventer (de 
Schipbeek en de Dortherbeek) ontstond in de 12e 
eeuw het landgoed Oxe. Oxe ontstond waarschijnlijk 
als een nederzetting bij een doorwaadbare plek in 
de Dortherbeek. Oxe is één van de eerst vermeldde 
landgoederen rondom Deventer, die samen met 
enkele andere stenen huizen/nederzettingen de 
stad Deventer moesten beschermen. Tot 1650 
hoorde Oxe bij huize Dorth, maar na 1650 werd het 

een zelfstandig landgoed. In de 16e en 17e eeuw 
gingen stedelijken investeren in boerderijen van 
landgoederen. Vaak werd toen een herenkamer 
toegevoegd aan de boerderijen of er werd (later) 
een los huisje gebouwd voor de eigenaar. Dit waren 
kleine buitenhuisjes die spiekers of spijkers werden 
genoemd. 

Rond de 16e en 17e eeuw werden op landgoederen 
vaak lanen en bossen aangelegd voor eigen gebruik. 
Bos was niet op veel plekken van nature aanwezig, 
het werd aangelegd voor het gebruik van hout. De 
landgoederen werden geometrisch aangelegd, met 
lanen en rechte lijnen. Later in de 18e eeuw werden 
deze strakke geometrische vormen omgevormd tot 
meer organisch gevormde elementen. 

Van 1823 tot 1900 kwam de volle of ruime 
landschapsstijl in de mode. Landgoed Oxe is daar 
een van de mooiste voorbeelden van in omgeving 
Deventer. Tussen 1837 en 1844 kreeg Oxe het ruime 
landschapspark dat gekenmerkt wordt door bosjes 
die werken als coulissen waar je doorheen kijkt. 
Nog meer kenmerken van ruime landschapsstijl: 
boomgroepen los geplaatst in weilanden, omzoomd 
door bosrand. Reliëf in de tuinen, vaak gevormd 
door het uitgraven van vijvers waarvan het zand werd 
gebruikt om elders delen op te hogen. Het karakter 
van de tuinen veranderde van besloten naar open. 
Men creëerde uitzicht over open weiden en vijvers 

naar punten buiten de tuin zelf. Daarnaast kapte men 
de rechte bomenlanen en plantte solitaire exotische 
bomen of boomgroepen. Rhododendrons en 
Azalea’s uit China en Japan werden geïntroduceerd, 
tuinsieraden verwijderd. De vijvers werden groter, 
met watervallen en stromende beken. Deze 
stijlkenmerken zijn ook goed te zien in de tuin van 
landgoed Oxe.  

Door de dichte begroeiing langs de Oxerhoflaan is 
er tussen boerderij en landgoed met tuin nu geen 
relatie. Om dit historische landgoed zichtbaar te 
maken in het ruimtelijk ontwerp zal de relatie tussen 
de twee versterkt worden, zodat Hof te Oxe weer 
een onderdeel zal zijn van landgoed Oxe. 
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4 | 1 gemeenschappelijk Wonen

Dit onderzoek is begonnen vanuit mijn interesse 
in sociale interactie tussen mensen en de invloed 
van de gebouwde omgeving daarop. In een 
samenleving waar sociale interactie steeds vaker 
indirect en gemedieerd is, denk aan What’s app 
en Facebook, lijkt het steeds meer nodig om ‘echt’ 
contact tussen mensen bewust te organiseren. 
Uit allerlei verschillende initiatieven blijkt dat er 
behoefte aan is; mensen zoeken manieren om 
meer samen te doen en te delen. De gebouwde 
omgeving kan hier naar mijn idee een belangrijke 
rol in spelen. Sociale interactie is niet iets dat 
alleen kan plaatsvinden in je vriendenkring, op je 
werk of op de sportclub, maar juist ook rondom 
de basis van waaruit je leeft: je woning, je straat 
of je buurt. Sociale interactie ‘ingebouwd’ in de 
woonomgeving kan helpen negatieve effecten 
van de toenemende individualisering en het 
daarmee verbonden gebrek aan sociale interactie 
te verminderen. Daarnaast kan het ook een 
positieve bijdrage leveren aan milieubewust en 
relatief goedkoop wonen.  De woonvorm kan 
zowel idealistisch als praktisch van aard zijn. 
Dit onderzoek richt zich op woonvormen waarin 
sociale interactie en gemeenschappelijkheid op 
een bewuste manier gestimuleerd wordt, op zo’n 
manier dat de privacy van de eigen woning niet 
verloren gaat.

In deze tekst wordt het belang van 
gemeenschappelijkheid en sociale interactie in 
een samenleving beschreven. Er wordt toegelicht 
wat het belang hiervan is in de context van 
de opgave van de herbestemming van de Hof 
te Oxe. Daarna worden verschillende vormen 
van gemeenschappelijk wonen toegelicht om 
vervolgens één vorm, aangeduid met de term 
cohousing, uit te diepen. Er wordt uitgelegd 
waarom de praktische gemeenschapsvorm 
cohousen goed past op het boerenerf te Oxe. 
Vervolgens worden de karakteristieken van 
het architectonisch ontwerp van een cohouse 
project toegelicht. Deze aspecten stimuleren 
veelal sociale interactie. Daarna wordt het  
belang van het ontwerp ten opzichte van sociale 
en persoonlijke factoren voor het creëren van 
sociale interactie ondervraagd. Ten slotte wordt 
duidelijk gemaakt hoe deze woonvorm in Oxe 
wordt toegepast en welke rol ontwerpen met deze 
grondgedachtes kan hebben in onze toekomstige 
maatschappij. 

Belangrijk om te realiseren is dat in dit artikel 
de nadruk ligt op de manieren waarop het 
ruimtelijk ontwerp van deze woonbuurt kan 
bijdragen aan de sociale interactie. Factoren als 
organisatie, financiële afspraken en persoonlijke 
beweegredenen worden vrijwel geheel buiten 
beschouwing gelaten terwijl deze in de praktijk 

natuurlijk ook een grote rol spelen in de 
gemeenschap. 

Belang van gemeenschappelijkheid en sociale 
interactie
De trend in de Nederlandse samenleving is er 
één van toenemende individualisering. Dit zie je 
onder andere in het woongedrag terug, er worden 
steeds meer woningen gebouwd voor individuen 
of kleine gezinnen. Daarnaast worden mensen, 
vooral in stedelijke omgeving,  steeds meer onder 
druk geplaatst. Druk om te presteren op het werk, 
maar ook drukkende kwesties zoals mobiliteit, 
werkloosheid, onbetaalbare huizen of energie 
zijn problemen die aandacht vragen. Een steeds 
groter wordende groep van onze samenleving 
voelt deze druk en probeert dit te veranderen door 
daar op positieve wijze een eigen bijdrage aan te 
leveren. Veel starters proberen op praktisch niveau 
een manier te vinden om deze problemen te lijf 
te gaan. Oplossingen worden vaak gezocht in 
samenwerkingsverbanden. 
Zowel in de woon- als werksector worden 
collectieven gevormd. Samenwerking wordt 
opgezocht en gebruikt om de kwesties waar de 
overheid in terug treed op te vangen. Een voorbeeld 
is een initiatief zoals noaborzorg, waar buren elkaar 
helpen omdat de ‘officiële’ zorg onbetaalbaar wordt. 
Gemeenschappelijke woonprojecten, met behoud van 

4. COHOUSING



individualiteit, ziet men ook op steeds meer plekken. 
M. Lietaert (2009) laat zien in zijn onderzoek dat 
deze trend vooral groeit in steden, waar de druk en 
de trend tot individualisering het hoogste lijkt te zijn. 
Het aanpakken van de drukkende problemen in de 
maatschappij door het terugtreden van de overheid 
en het gebrek aan financiën vraagt samenwerking 
van de mensen. Het nadenken over en ontwerpen 
voor sociale interactie is dan ook een erg actueel 
thema op dit moment. 

Samenwerken bestaat onder andere uit 
gemeenschappelijkheid en sociale interactie. 
Gemeenschappelijkheid is het delen van iets. Ruimte, 
objecten, een doel of middelen bijvoorbeeld. Sociale 
interactie is de omgang, het interacteren, tussen twee 
of meer mensen. Gemeenschappelijkheid leidt tot 
sociale interactie en sociale interactie kan leiden tot 
gemeenschappelijkheid. 

Sociale interactie resulteert in meer dan alleen een 
gevoel van verbondenheid en welzijn bij mensen. 
Sociale interactie in een (woon)buurt zorgt ervoor 
dat mensen elkaar kennen, wat zorgt voor meer 
vertrouwen, een gevoel van veiligheid en een beter 
sociaal netwerk in een buurt. Dit leidt direct tot meer 
algemeen geaccepteerde normen en regels. (Pretty 
& Ward, 2001). Men voelt hierdoor een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de woonomgeving. Sociale 
interactie leidt tot een groter sociaal kapitaal, wat 

volgens het rapport van de Performance Innovation 
Unit (2002) positieve effecten heeft op allerlei 
gebieden.  Het rapport beweert dat meer sociale 
interactie zorgt voor groei van economisch kapitaal, 
effectievere arbeid, gemiddeld hogere educatie, 
minder criminaliteit, betere gezondheid en een 
effectiever overheidsbeleid.  
In dit project wordt sociale interactie gestimuleerd 
om een hechte woonbuurt te creëren en het 
gemeenschappelijk hebben van allerlei faciliteiten 
mogelijk, plezierig en voordelig te maken. 
Het gemeenschappelijk wonen is meestal gebaseerd 
op praktische redenen of een (utopisch) ideaal. 
Een voorbeeld van een gezamenlijk ideaal is 
milieubewustzijn.  G. Meltzer (2000) stelt dat 
gemeenschappen sowieso vaak van zichzelf 
milieubewuster zijn. Onbewust besparen zij 
energie door bepaalde activiteiten gezamenlijk te 
organiseren. Naast dat er letterlijk energie bespaard 
wordt (door het delen van auto’s, apparaten, 
kleinere woningen, meer geschakelde en minder 
alleenstaande woningen), wordt er ook een gevoel 
van gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd. 
Doordat mensen samen werken aan het besparen 
van energie is er eerder concreet resultaat te zien en 
wordt het bewustzijn snel gedeeld met de groep en 
daarbuiten. 
Gemeenschappen die gebaseerd zijn op praktische 
redenen doen dat bijvoorbeeld door het delen 
van voorzieningen, het besparen van geld, of het 
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wordt het bewustzijn snel gedeeld met de groep en 
daarbuiten. 
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redenen doen dat bijvoorbeeld door het delen 
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oplossen van zorg voor ouderen of kinderen. 
De gemeenschap wordt op de Hof te Oxe 
voornamelijk ingezet als praktisch middel. Door de 
gemeenschap te vormen wordt het economisch 
mogelijk voor starters op de woon- en werkmarkt 
om te wonen op een plek als Oxe. Daarnaast 
wordt de gemeenschap gebruikt om levendigheid 
en leefbaarheid te brengen op het leger wordende 
platteland (zie ook Hoofdstuk 3).  

Verschillende vormen van gemeenschappelijk 
wonen
Gemeenschappelijk wonen is natuurlijk helemaal 
niet nieuw. Samenlevingsverbanden tussen families, 
groepen en stammen zijn zo oud als de mensheid. 
Het lijkt er echter op dat dit op een ongemerkte 
manier aan het verdwijnen is waardoor de behoefte 
ontstaat dit op een bewuste manier terug te brengen. 
Dat is in allerlei vormen geprobeerd.  

Er zijn bepaalde gemeenschappelijke woonvormen 
te onderscheiden, waarnaast er allerlei mengvormen 
ontstaan van verschillende principes. 
Er zijn woonvormen die een hoger ideaal delen 
bijvoorbeeld de wooncommune. De wooncommune 
wordt gebonden door het (utopisch) ideaal dat alle 
bewoners nastreven. Het delen van praktische zaken 
zoals faciliteiten en financiën is het gevolg van het 
collectieve ideaal, het vaak utopische wereldbeeld. 
In de wooncommune valt meestal veel van de 

privéruimte weg om ten goede te komen aan het 
gezamenlijke ideaal. 
Er zijn ook woonvormen voor groepen mensen met 
specifieke behoeften. Bijvoorbeeld een zorgboerderij, 
een studentenhuis of een bejaardentehuis. Deze 
mensen wonen samen om in bepaalde behoeftes 
te kunnen voorzien die individueel niet mogelijk of 
onbetaalbaar zouden zijn. 
Andere woonvormen komen voort uit praktische 
argumenten als geld of ruimte. Collectief particulier 
opdrachtgeverschap is een recent voorbeeld waar 
men door samenwerken een unieke woning voor 
minder geld kan hebben. Cohousen is ook een 
voorbeeld van een op praktische redenen gebaseerde 
woonvorm. Cohousing bespaart geld en geeft 
mensen naast een hechte gemeenschap waar 
ze deel van uitmaken meer leefruimte, binnen en 
buiten. In het ontwerp voor Hof te Oxe is voor deze 
woonvorm gekozen. De rol van deze gemeenschap 
op het erf wordt later in deze tekst toegelicht. 
Cohousing bestaat onder meerdere namen, in 
Nederland wordt het vaak Centraal Wonen genoemd 
en in de Engelstalige literatuur cohousing. In dit 
artikel zal het woord cohousing gebruikt worden 
omdat in deze term het collectieve, het gezamenlijke, 
goed tot uitdrukking brengt. 

Cohousing is een collectieve woonvorm die de 
autonomie van een privéwoning met de voordelen 
van gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes 

combineert. Cohousing stimuleert het ontstaan van 
een woonbuurt, met een levensstijl die openstaat 
voor sociaal contact en met hechte relaties tussen 
bewoners. 
Cohousing is wezenlijk verschillend van 
wooncommunes, die gebaseerd zijn op een 
idealistisch of spiritueel doel. Cohousing 
gemeenschappen hebben geen gevestigde 
idealistische ideeën. De beweegredenen om een 
gemeenschap te vormen zijn vaak van meer 
praktische of financiële aard. De individualiteit of 
privacy van bewoners in een cohousing project blijft 
gewaarborgd. 
Zeker in dit afstudeerproject is de reden om een 
cohousing gemeenschap te laten ontstaan van 
praktische aard. Het doel hier is om de gemeenschap 
levendigheid te laten geven aan het platteland en 
om deze prachtige plek toegankelijk te maken voor 
starters met een klein budget.  

De gangbare definitie van cohousing is het leven in 
een gemeenschap die bewust ontworpen is om een 
hechte woonbuurt te vormen van privé woningen en 
gedeelde binnen en buitenruimtes. Er zit in ieder 
geval altijd een gedeelde keuken en eetruimte in. 
Cohousing is gebaseerd op concepten die al langer 
bestonden. De eerder genoemde wooncommunes 
met utopische idealen zijn een invloed geweest 
voor het concept. Daarnaast is het communitarisme, 
een stroming die de nadruk legt op de connectie 



van het individu met de gemeenschap, van grote 
invloed geweest. Het typische cohousing, wat in 
eerste instantie draait om de gemeenschappelijke 
keuken, is begonnen in Zweden vanuit feministische 
idealen. In Zweden heette dit een kollektivhus. 
De keuken en daarmee ook het personeel werd 
gedeeld zodat vrouwen buitenshuis een baan 
konden hebben. In Denemarken noemt men het een 
bofaellesskab. Ook hier ging het in eerste instantie 
om een gedeelde keuken en gedeeld personeel 
zodat de minder gegoede gezinnen zich toch een 
huishoudhulp konden veroorloven. Dit was het begin 
van de Europese traditie van one-kitchen houses die 
uiteindelijk cohouses gingen heten. (Vestbro,2000)
Een cohousing project bestaat over het algemeen 
uit 6 tot 40 (of meer) wooneenheden, die samen 
een aantal gemeenschappelijke voorzieningen delen. 
Volgens McCamant en Durett (1994) zijn minder dan 
zes eenheden te weinig om een gemeenschap te 
vormen. Kleine  gemeenschappen vragen een grote 
inzet van de bewoners, die zijn meer afhankelijk 
van elkaar en van ieders individuele inzet. Als er 
bijvoorbeeld iemand is die meer tijd nodig heeft voor 
zijn/haar werk en zich daardoor minder kan inzetten 
voor het project, dan valt meteen een substantieel 
deel van de gemeenschap weg. 

De gemeenschappelijke voorzieningen zijn geplaatst 
in een ruimte, genoemd het ‘gemeenschapshuis’ . 
Dit bevat altijd een keuken en een ruimte waar met 

de hele groep gegeten kan worden. Dit samen eten 
vormt een natuurlijke aanleiding tot sociale interactie. 
Verder kunnen er allerlei gemeenschappelijke 
gebruiksruimtes in voor komen (vaak een wasruimte, 
soms een muziekkamer, leesruimte, kussenskamer, 
…) In dit huis en in de buitenruimte vinden 
gezamenlijke activiteiten plaats, informeel maar ook 
georganiseerd. Het idee is dat de bewoners veel 
samen kunnen doen als zij dat wensen, maar men 
zich altijd ook terug kan trekken in zijn/haar privé 
woning als men geen behoefte heeft aan sociale 
interactie. De precieze invulling van het cohousing 
concept verschilt per project en wordt deels ook 
beïnvloed door het ontwerp. 

Op de Hof te Oxe zullen zes wooneenheden 
en enkele werkruimtes voor kleine bedrijfjes de 
gemeenschap vormen. Zij zullen gezamenlijk een 
keuken, eetruimte, wasruimte en werkplaats delen. 
Daarnaast is belangrijk dat zij het gehele erf, de 
buitenruimte, zullen delen. Zo zullen ze samen een 
stukje landschap mooi en levendig houden. 

Het (architectonisch) ontwerp van een cohousing 
project
McCamant en Durett (1994) stellen in ‘Cohousing’, 
één van de meest gelezen handboeken over 
cohousing, dat één van de belangrijkste aspecten 
van een cohousing project het intentioneel ontwerpen 

Verschillende vormen van ruimtelijke organisatie van de 
projecten. 
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de hele groep gegeten kan worden. Dit samen eten 
vormt een natuurlijke aanleiding tot sociale interactie. 
Verder kunnen er allerlei gemeenschappelijke 
gebruiksruimtes in voor komen (vaak een wasruimte, 
soms een muziekkamer, leesruimte, kussenskamer, 
…) In dit huis en in de buitenruimte vinden 
gezamenlijke activiteiten plaats, informeel maar ook 
georganiseerd. Het idee is dat de bewoners veel 
samen kunnen doen als zij dat wensen, maar men 
zich altijd ook terug kan trekken in zijn/haar privé 
woning als men geen behoefte heeft aan sociale 
interactie. De precieze invulling van het cohousing 
concept verschilt per project en wordt deels ook 
beïnvloed door het ontwerp. 

Op de Hof te Oxe zullen zes wooneenheden 
en enkele werkruimtes voor kleine bedrijfjes de 
gemeenschap vormen. Zij zullen gezamenlijk een 
keuken, eetruimte, wasruimte en werkplaats delen. 
Daarnaast is belangrijk dat zij het gehele erf, de 
buitenruimte, zullen delen. Zo zullen ze samen een 
stukje landschap mooi en levendig houden. 

Het (architectonisch) ontwerp van een cohousing 
project
McCamant en Durett (1994) stellen in ‘Cohousing’, 
één van de meest gelezen handboeken over 
cohousing, dat één van de belangrijkste aspecten 
van een cohousing project het intentioneel ontwerpen 

van de buurt is. De opzet van het project zou 
bewust sociale interactie tussen de bewoners 
moeten stimuleren. Het ontwerpen richt zich op 
het niveau van het gehele plan, zowel als op  
‘het gemeenschapshuis’ en de privéwoning. De 
ontwerpen worden vaak gemaakt samen met de 
(aankomende) bewoners van de projecten. Volgens 
McCamant en Durett kan het ontwerpproces met 
betrokkenen het gemeenschapsgevoel creëren. Een 
goed ontwerp is echter cruciaal om dat gevoel van 
gemeenschappelijkheid op lange termijn te behouden. 

McCamant en Durett baseren de observaties in hun 
boek op 13 maanden verblijven in 46 cohousing 
gemeenschappen in Denemarken. Deze projecten 
zullen in de komende alinea’s gekarakteriseerd 
worden. Eerst zullen de karakteristieken van de 
buitenruimte besproken worden, dan die van het 
gemeenschapshuis en vervolgens die van de 
privéwoning.
In al deze ruimtes wordt onderscheid gemaakt tussen 
privé, semi-privé, gemeenschappelijk en publiek. 
Privé ruimtes zijn puur en alleen voor de specifieke 
bewoner. Semi-privé is officieel alleen van de 
specifieke bewoner, maar heel zichtbaar en op die 
manier toegankelijk voor de andere bewoners. Denk 
aan een voortuintje dat van de specifieke bewoner is, 
maar van waaruit men wel aangesproken kan worden 
door andere bewoners. Gemeenschappelijke ruimtes 
zijn ruimtes die van de woongemeenschap als geheel 

zijn. Publieke ruimtes zijn van iedereen, dus ook van 
mensen buiten de gemeenschap. 

De meeste projecten bestaan uit lage, aan elkaar 
grenzende, woningen. De clustering is in te delen in 
vier vormen: langs een straat, om een binnentuin, 
aan een overdekte ruimte of een combinatie daarvan. 
[afb. linkerpagina van vormen] Door de woningen 
te clusteren blijft er meer open buitenruimte over. In 
paragraaf 4 | 2 is van vijftien projecten de organisatie 
van buitenruimtes en de relatie tussen privé en 
gemeenschappelijk te zien. 

Bij cohousing zijn de ruimtes tussen de gebouwen 
minstens net zo belangrijk als de gebouwen zelf. 
Deze buitenruimte is waar de spontane sociale 
interactie plaats kan vinden, mits goed ontworpen. 
In (bijna) alle projecten worden de auto’s aan de 
rand van het gebied geparkeerd. Dit zorgt voor 
veilige speelruimte, meer ruimte voor groen en een 
mogelijkheid tot ontmoeten als men van en naar de 
auto loopt. Het aantal routes in het gebied moeten 
zoveel mogelijk beperkt worden, als er maar één 
pad is waar alles aan grenst komen bewoners 
elkaar daar tegen. Ook zorgen zorgvuldig ontworpen 
verkeersruimtes ervoor dat er delen overblijven die 
als privé ervaren kunnen worden. De plaatsing van 
het gemeenschapshuis in de buitenruimte is het 
meest effectief als men er dagelijks langs komt, 
het kan zien vanuit de privéwoning, en het op 

De tuin en de gemeenschappelijke ruimte van CW Meerhem.



vergelijkbare afstand van alle woningen ligt.
In de buitenruimte vindt een groot deel van 
de transitieruimte tussen privé, semi-privé, 
gemeenschappelijk en publiek plaats. Het is erg 
belangrijk dat deze transitieruimte goed ontworpen 
wordt. Het goed ontwerpen van deze overgang 
zorgt voor een makkelijker eerste contact en meer 
verdere sociale interactie. Alle tussenvormen moeten 
aanwezig zijn en door ontwerp duidelijk gedefinieerd 
worden om ze goed te laten functioneren. De weg 
van privé naar gemeenschappelijk moet zo makkelijk 
mogelijk zijn, vaak kan men vanuit de privé woning 
meteen (zonder tussenliggende hal) de semi-privé 
tuin in stappen en naar het gemeenschappelijke 
lopen. De semi-privé tuin vormt een zachte overgang 
die van cruciaal belang is. Deze moet precies diep 
genoeg zijn om een paar stoelen neer te zetten, 
maar niet zo diep dat het een privéruimte wordt. 

Het gemeenschapshuis bevat naast de keuken en 
de eetruimte vaak verschillende ruimtes (speelruimte, 
wasruimte, werkplaats, gastenruimte) waarbij de 
relaties tussen die ruimtes bepalen of het geheel 
goed functioneert. Een bepaalde activiteit, zoals de 
was ophalen, brengt mensen naar het huis. Op weg 
daarnaartoe moeten ze zien dat er andere leuke 
dingen gaande zijn die aanleiding zijn tot sociale 
interactie. 
Bijna alle onderzochte gemeenschappen zeggen 
dat hun gemeenschapshuis te klein is. Er is altijd 

behoefte aan meer ruimte, meer gastenkamers, etc. 
De ruimte die er is moet flexibel ingericht worden 
zodat het op het ene moment kan dienen als 
dansvloer, op een ander moment als leesruimte of 
eetzaal. 
Deze ruimtes moeten groot genoeg zijn om met de 
hele gemeenschap te zitten en toch een intimiteit te 
creëren. De gemeenschapsruimte wordt vaak ook 
gebruikt om activiteiten te organiseren waar mensen 
uit de grotere buurt aan deel kunnen nemen. Zo zijn 
er voorbeelden van kleine filmhuisjes, theaters en 
muziekzaaltjes die door cohousing groepen gerund 
worden in hun gemeenschapsruimte. 

Het privéhuis is de plek voor mensen om zich terug 
te trekken van het gemeenschappelijke gebeuren. 
In het huis zitten dezelfde soort ruimtes als in een 
normaal woonhuis. Deze ruimtes zijn meestal vrij 
klein in vergelijking met reguliere woonhuizen. De 
huizen moeten als deel van het cohousing project 
ontworpen worden, er kan niet worden volstaan met 
een ‘gewoon’ huis neer te zetten. De organisatie 
van de ruimtes in de woning moet zorgen voor een 
duidelijke relatie met het gemeenschappelijke buiten 
de woning. De grootte van het huis bepaald deels 
welke activiteiten in het privéhuis plaatsvinden en 
waarvoor de gemeenschappelijke ruimtes gebruikt 
zullen worden. Het formaat van het privé huis 
in cohousing projecten in Scandinavië is tussen 
1975 en 1985 ongeveer gehalveerd. Door kleinere 

woningen te bouwen zullen meer activiteiten in het 
gemeenschapshuis plaatsvinden. Dat komt de hechte 
band van de gemeenschap ten goede, daarnaast 
zijn kleinere woningen vaak goedkoper. Een andere 
belangrijke trend is dat de differentiatie in formaten 
van woningen binnen een gemeenschap veel 
toenam in die periode. [bron] De woningen zijn vaak 
levensloopbestendig. Voor een gemeenschap is het 
niet gunstig als mensen veel wisselen, bijvoorbeeld 
omdat ze weg moeten verhuizen als ze kinderen 
krijgen. De meeste van de onderzochte projecten 
bieden de mogelijkheid tot uitbreidden/verschillend 
gebruik van flexibele woningen. Voorbeelden zijn 
kernhuizen met al ontworpen eventuele uitbreidingen. 
Of huizen die zo zijn georganiseerd dat één van de 
kamers los te verhuren is. 
De keuken van het privé woonhuis wordt vaak 
gebruikt als overgang tussen het privé huis en 
de gemeenschappelijke buitenruimte. Hij wordt zo 
geplaatst dat men vanuit de keuken de buitenruimte 
kan zien. Dit vormt een geleidelijke overgang 
en geeft de mogelijkheid tot kijken naar de 
gemeenschappelijke bezigheden (en dan besluiten 
om mee te doen).  Het belang van een fijne privéplek 
in een gemeenschap moet niet onderschat worden, 
de woning moet de nodige privacy waarborgen. Een 
gemeenschap werkt beter als mensen daarin ook 
echt een eigen plek hebben. 

De tuin en de gemeenschappelijke ruimte van CW Alphen aan 
de Rijn.
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behoefte aan meer ruimte, meer gastenkamers, etc. 
De ruimte die er is moet flexibel ingericht worden 
zodat het op het ene moment kan dienen als 
dansvloer, op een ander moment als leesruimte of 
eetzaal. 
Deze ruimtes moeten groot genoeg zijn om met de 
hele gemeenschap te zitten en toch een intimiteit te 
creëren. De gemeenschapsruimte wordt vaak ook 
gebruikt om activiteiten te organiseren waar mensen 
uit de grotere buurt aan deel kunnen nemen. Zo zijn 
er voorbeelden van kleine filmhuisjes, theaters en 
muziekzaaltjes die door cohousing groepen gerund 
worden in hun gemeenschapsruimte. 

Het privéhuis is de plek voor mensen om zich terug 
te trekken van het gemeenschappelijke gebeuren. 
In het huis zitten dezelfde soort ruimtes als in een 
normaal woonhuis. Deze ruimtes zijn meestal vrij 
klein in vergelijking met reguliere woonhuizen. De 
huizen moeten als deel van het cohousing project 
ontworpen worden, er kan niet worden volstaan met 
een ‘gewoon’ huis neer te zetten. De organisatie 
van de ruimtes in de woning moet zorgen voor een 
duidelijke relatie met het gemeenschappelijke buiten 
de woning. De grootte van het huis bepaald deels 
welke activiteiten in het privéhuis plaatsvinden en 
waarvoor de gemeenschappelijke ruimtes gebruikt 
zullen worden. Het formaat van het privé huis 
in cohousing projecten in Scandinavië is tussen 
1975 en 1985 ongeveer gehalveerd. Door kleinere 

woningen te bouwen zullen meer activiteiten in het 
gemeenschapshuis plaatsvinden. Dat komt de hechte 
band van de gemeenschap ten goede, daarnaast 
zijn kleinere woningen vaak goedkoper. Een andere 
belangrijke trend is dat de differentiatie in formaten 
van woningen binnen een gemeenschap veel 
toenam in die periode. [bron] De woningen zijn vaak 
levensloopbestendig. Voor een gemeenschap is het 
niet gunstig als mensen veel wisselen, bijvoorbeeld 
omdat ze weg moeten verhuizen als ze kinderen 
krijgen. De meeste van de onderzochte projecten 
bieden de mogelijkheid tot uitbreidden/verschillend 
gebruik van flexibele woningen. Voorbeelden zijn 
kernhuizen met al ontworpen eventuele uitbreidingen. 
Of huizen die zo zijn georganiseerd dat één van de 
kamers los te verhuren is. 
De keuken van het privé woonhuis wordt vaak 
gebruikt als overgang tussen het privé huis en 
de gemeenschappelijke buitenruimte. Hij wordt zo 
geplaatst dat men vanuit de keuken de buitenruimte 
kan zien. Dit vormt een geleidelijke overgang 
en geeft de mogelijkheid tot kijken naar de 
gemeenschappelijke bezigheden (en dan besluiten 
om mee te doen).  Het belang van een fijne privéplek 
in een gemeenschap moet niet onderschat worden, 
de woning moet de nodige privacy waarborgen. Een 
gemeenschap werkt beter als mensen daarin ook 
echt een eigen plek hebben. 

In andere onderzoeken wordt minder direct gekeken 
naar de ontwerpfactoren die sociale interactie 
bevorderen, wel worden daarin activiteiten benadrukt 
die van belang zijn voor de gemeenschappelijkheid 
waarvoor bepaalde ruimtes aanwezig moeten zijn. De 
meeste van deze onderzoeken zijn meer idealistisch 
van aard en focussen zich op maatschappelijke 
of bijvoorbeeld milieu aspecten van cohousing. 
Zo noemt het onderzoek van M. Lietaert (2009) 
drie aspecten waarin cohousing bijdraagt om 
de (negatieve) effecten van marktwerking en de 
consumptiemaatschappij tegen te gaan. Cohousing 
bevordert namelijk de gewoonte van het delen 
van eigendommen, kinderkleren en huishoudelijke 
apparaten zoals vriezer en wasmachine, het samen 
koken en eten  en het opgroeien en onderwijzen van 
kinderen. Voor dit soort activiteiten, die intrinsiek 
horen bij cohousing, moeten voorzieningen ontworpen 
zijn bijvoorbeeld ruimtes om de gezamenlijke was-
faciliteiten te plaatsen. Deze indirecte eisen zijn erg 
belangrijke eisen voor een goed ontwerp maar in 
onderzoek natuurlijk veel moeilijker vast te stellen. 

In het ontwerp van Hof te Oxe worden veel van de 
bovengenoemde factoren in de overweging mee 
genomen. Door dat dit een herbestemmingsopgave 
is zijn veel ruimtelijke factoren al gegeven. Het erf 
is een goede basis om een collectief ruimtelijk op 
te organiseren, omdat het al samenhang en samen 
horen uitstraalt. De organisatie van het erf en de 

Luchtfoto en straatbeeld van Wandelmeent te Hilversum, het 
oudste cohouse project in Nederland. 



overgang van woning naar erf is zo ontworpen dat 
het sociale interactie stimuleert. 

Effecten van het (architectonisch) ontwerp in 
cohousing projecten
In het onderzoek van J. Williams (2005) wordt het 
relatieve belang van ontwerpfactoren op sociale 
interactie vergeleken met het belang van sociale en 
persoonlijke factoren hierin. Bij ontwerpfactoren moet 
men denken aan alle bovengenoemde overwegingen. 
In het onderzoek geeft Williams aan dat de invloed 
van deze factoren op sociale interactie moeilijk vast 
te stellen is, door de intrinsieke afhankelijkheid 
van sociale-, persoonlijke- en ontwerpfactoren. 
De observaties in de twee onderzochte cohousing 
projecten (in Californie, VS) zijn daardoor lastig 
aan een bepaalde factor toe te kennen. In een 
voorzichtige conclusie, gebaseerd op het case-study 
onderzoek van de twee projecten, beschrijft  Williams 
dat de bewoners zelf sociale en persoonlijke factoren 
meer invloed vinden hebben op sociale interactie 
dan ontwerpfactoren. Wel hebben slecht ontworpen 
factoren in het project een uitermate negatieve 
invloed op de sociale interactie. Dat is natuurlijk een 
belangrijk gegeven en pleit voor goed nadenken over 
een goed ontwerp. Een voorbeeld is een ontwerp 
waarin de privé woningen in twee clusters staan. De 
bewoners geven aan dat, door sociale factoren, er 
twee groepen ontstaan die niet goed samen kunnen 
werken. Het ontwerp zal in dit geval hier vrijwel zeker 

aan bijgedragen hebben. Een ander voorbeeld is dat 
de woningen geen privé buitenruimte hebben. Men 
eigent zich dan met tafels en stoelen stukjes van 
de gemeenschappelijke ruimte toe, tot ergernis van 
anderen.  Bij het ontwerpen van een gemeenschap 
moet dus in gedachten worden gehouden dat 
ontwerpfactoren voornamelijk belangrijk zijn vanwege 
de invloed die zij hebben op informele- en formele 
sociale factoren en persoonlijke factoren. 

Volgens het onderzoek van Williams (2005) zijn de 
volgende ontwerpfactoren het meest van belang: 
semi-gemeenschappelijke bufferzones tussen privé 
en gemeenschappelijk, kwalitatief goede, bereikbare, 
flexibele en diverse gemeenschappelijke ruimtes 
met de mogelijkheid om bekeken te worden vanuit 
de privéruimtes en privé eenheden met beperkte 
faciliteiten. De beperkte faciliteiten zijn een vorm van 
gedwongen interactie, als je in je woning niet de was 
kan doen moet dat in de gemeenschapsruimte waar 
je mensen tegenkomt en een praatje gaat maken. De 
bereikbaarheid van de gemeenschappelijke ruimtes is 
een vorm van  ‘vrijwillige’ interactie, als je makkelijk 
even uit je woning loopt naar de andere bewoners 
maak je makkelijker contact. 
Uit het onderzoek volgt ook dat ontwerpbeslissingen 
die door de groep genomen moeten worden, 
regelmatig leiden tot conflicten die de sociale 
interactie verminderen of zelfs mensen laten 
vertrekken uit de groep. Aan de andere kant lijkt 

het samen nemen van  ontwerpbeslissingen ook de 
betrokkenheid met de groep te bevorderen. 

In het artikel van Woodward, Vestbro en Grossman 
(1989) wordt de volgende vraag gesteld: moet de 
architectuur van een cohousing project uitstralen dat 
het een niet-gangbare woonvorm is. De schrijvers 
van het artikel zijn van mening dat dit een goede 
manier is om de idealen uit te dragen aan het 
publiek. Zij gaan hier dus uit van een gemeenschap 
gebaseerd op idealen. In veel cohouse projecten 
is dat niet het geval. Cohouse projecten vallen in 
eerste instantie vaak niet op, het ziet er meestal uit 
als een buurt waar de huizen iets meer op elkaar 
georiënteerd zijn dan in de meeste buurten. (zie de 
voorbeelden in paragraaf 4 | 2). Ook op de Hof te 
Oxe is de uitstraling meer gericht op inpassing in het 
landschap dan op cohousen uitstralen. De ordening 
en organisatie van het erf is wel sterk gebaseerd op 
de gemeenschappelijkheid, puur op een praktische 
manier.  

Toepassing voor cohousing 
De Hof te Oxe zal een gemeenschap huizen in 
het buitengebied. De invulling van het erf met dit 
cohousing project heeft zowel een ruimtelijke als 
een sociale functie. Deze gemeenschap zal samen 
zorgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een 
mooi stukje Nederland, door gezamenlijk het erf te 
onderhouden. Daarnaast zal de gemeenschap een 

sociale dynamiek toevoegen aan een leeglopend stuk 
platteland. De bewoners van de Hof te Oxe krijgen 
door het wonen in de gemeenschap de kans geven 
te wonen en werken op een plek met meer ruimte 
en rijkdom dan voor hen individueel mogelijk zou 
zijn. Een goed werkende gemeenschap op deze plek 
kan dus op ruimtelijk, sociaal en individueel niveau 
bijdragen. 
De keuze voor de vorm van cohousing voor 
deze gemeenschap is gebaseerd op de huidige 
maatschappij en de ontwikkelingen daarin. Mensen 
zoeken elkaar op in samenwerkingsverbanden, om 
bepaalde mogelijkheden te scheppen die zij anders 
niet zouden hebben. Tegelijk is onze maatschappij 
één waarin de individu een belangrijke rol heeft. In 
cohouse projecten worden deze twee trends op een 
evenwichtige manier gecombineerd. Cohousen biedt 
de mogelijkheid om het erf als geheel te ontwikkelen 
en te blijven ontwikkelen, terwijl het het individu de 
mogelijkheid biedt om zichzelf te ontplooien en niet 
alleen ten dienst van de gemeenschap te staan. 
In bovenstaande tekst is het belang van bepaalde 
karakteristieken van het ontwerp in het succes van 
het project beargumenteerd. In het ontwerp van 
de Hof te Oxe zijn veel van deze karakteristieken 
opgenomen. Er is steeds een evenwicht gezocht 
tussen wat goed is voor het ontwerp van de 
gemeenschap, wat voordelig is voor de individuele 
bewoners, wat past in de bestaande situatie en wat 
in het landschap past. In het ontwerp is vooral veel 
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het samen nemen van  ontwerpbeslissingen ook de 
betrokkenheid met de groep te bevorderen. 

In het artikel van Woodward, Vestbro en Grossman 
(1989) wordt de volgende vraag gesteld: moet de 
architectuur van een cohousing project uitstralen dat 
het een niet-gangbare woonvorm is. De schrijvers 
van het artikel zijn van mening dat dit een goede 
manier is om de idealen uit te dragen aan het 
publiek. Zij gaan hier dus uit van een gemeenschap 
gebaseerd op idealen. In veel cohouse projecten 
is dat niet het geval. Cohouse projecten vallen in 
eerste instantie vaak niet op, het ziet er meestal uit 
als een buurt waar de huizen iets meer op elkaar 
georiënteerd zijn dan in de meeste buurten. (zie de 
voorbeelden in paragraaf 4 | 2). Ook op de Hof te 
Oxe is de uitstraling meer gericht op inpassing in het 
landschap dan op cohousen uitstralen. De ordening 
en organisatie van het erf is wel sterk gebaseerd op 
de gemeenschappelijkheid, puur op een praktische 
manier.  

Toepassing voor cohousing 
De Hof te Oxe zal een gemeenschap huizen in 
het buitengebied. De invulling van het erf met dit 
cohousing project heeft zowel een ruimtelijke als 
een sociale functie. Deze gemeenschap zal samen 
zorgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een 
mooi stukje Nederland, door gezamenlijk het erf te 
onderhouden. Daarnaast zal de gemeenschap een 

sociale dynamiek toevoegen aan een leeglopend stuk 
platteland. De bewoners van de Hof te Oxe krijgen 
door het wonen in de gemeenschap de kans geven 
te wonen en werken op een plek met meer ruimte 
en rijkdom dan voor hen individueel mogelijk zou 
zijn. Een goed werkende gemeenschap op deze plek 
kan dus op ruimtelijk, sociaal en individueel niveau 
bijdragen. 
De keuze voor de vorm van cohousing voor 
deze gemeenschap is gebaseerd op de huidige 
maatschappij en de ontwikkelingen daarin. Mensen 
zoeken elkaar op in samenwerkingsverbanden, om 
bepaalde mogelijkheden te scheppen die zij anders 
niet zouden hebben. Tegelijk is onze maatschappij 
één waarin de individu een belangrijke rol heeft. In 
cohouse projecten worden deze twee trends op een 
evenwichtige manier gecombineerd. Cohousen biedt 
de mogelijkheid om het erf als geheel te ontwikkelen 
en te blijven ontwikkelen, terwijl het het individu de 
mogelijkheid biedt om zichzelf te ontplooien en niet 
alleen ten dienst van de gemeenschap te staan. 
In bovenstaande tekst is het belang van bepaalde 
karakteristieken van het ontwerp in het succes van 
het project beargumenteerd. In het ontwerp van 
de Hof te Oxe zijn veel van deze karakteristieken 
opgenomen. Er is steeds een evenwicht gezocht 
tussen wat goed is voor het ontwerp van de 
gemeenschap, wat voordelig is voor de individuele 
bewoners, wat past in de bestaande situatie en wat 
in het landschap past. In het ontwerp is vooral veel 

aandacht geschonken aan de relatie tussen de privé 
woningen en de gemeenschappelijke binnen - en 
buiten ruimtes. 

Het bijzondere aan de toepassing van cohousen op 
de Hof te Oxe is dat door de combinatie van het 
wonen en werken op het erf een nog completere 
gemeenschap gevormd zal worden. Het erf zal 
optimaal gebruikt worden door de functies in de 
bebouwing maar ook door de ruimte daartussen, 
het erf, waar de interactie tussen deze functies kan 
plaatsvinden. 

Naast dat het ontwerpen van sociale interactie in de 
context van deze opgave een belangrijk gegeven 
is, is het iets dat in de nabije toekomst in meer 
projecten toegepast kan worden. Zoals in de inleiding 
gesteld werd is het in de huidige samenleving steeds 
meer nodig om sociale interactie op een bewuste 
manier te organiseren. De gebouwde omgeving kan 
met goed ontwerp faciliteren. Dit geldt niet alleen 
voor bijvoorbeeld een cohousing gemeenschap, 
maar voor allerlei ontwerpopgaves. We moeten de 
gebouwde omgeving inzetten als middel om sociale 
interactie te stimuleren en gemeenschappelijkheid te 
creëren. 



Bronnen 
- K. McCamant en C. Durrett (1994): Cohousing: A 
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Berkeley, California 
- site over duurzame woonprojecten in Nederland: http://www.
omslag.nl
- eigen websites van de verschillende projecten
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4 | 2 dertien Voorbeeldprojecten Van cohousing

De in paragraaf 4 | 1 beschreven theorie over 
cohousing is in veel projecten terug te zien. In 
deze paragraaf zijn 13 voorbeelden gekozen waarin 
steeds een deel van deze theorie terug te zien is. 
De projecten zijn heel verschillend van schaal, zowel 
in aantal bewoners als in ruimtelijke opzet. Van een 
deel van de projecten zijn plattegronden gemaakt, 
waarin de ruimtelijke orientatie van privéwoningen 
(geel) en publieke binnenruimte (blauw) te zien is. 
Ook is daarin steeds de entree en de parkeerplaats 
aangegeven. In de theorie is te lezen dat dit 
belangrijke elementen zijn. Als men bijvoorbeeld 
vanaf de entree langs het gemeenschappelijke 
gebouw naar de privé woning loopt, wordt spontane 
sociale interactie gestimuleerd. 
De laatste drie projecten worden niet in plattegrond 
getoond, maar in foto’s. Deze foto’s geven een beeld 
van hoe een cohouse project er in de praktijk uitziet. 
Te zien is dat de buitenruimte, die gezamenlijk 
onderhouden wordt, vaak erg groen is en goed 
gebruikt wordt. De buitenruimtes zijn één van de 
grote voordelen van een cohouse project. Door 
hieraan samen te werken (en van te genieten) zijn 
de buitenruimtes vaak veel rijker dan die van een 
gewone buurt.  
Ook is te zien dat de woningen erg gewone 
woningen lijken, daarin is niet te zien dat dit speciale 
woonbuurten zijn. 

Gemeenschap: Mejdal 1, Denemarken
Architect: Niels Christian Andersen 
Nieuwbouw
Wonen
Aantal bewoners: 12 families
Jaar van oprichting: 1979
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 200 m2

Entree bij gemeenschappelijke ruimte, waardoor 
iedereen daar regelmatig langs loopt en ziet wat er 
gedaan wordt. 

Gemeenschap: CW de Stam, Nederland 
Nieuwbouw 
Wonen
Aantal bewoners: 18 families
Jaar van oprichting: 2013

Dit is een heel nieuwe gemeenschap. De woningen 
hebben ieder hun eigen ingang, waardoor de privacy 
groter wordt. De kans op spontane ontmoetingen en 
de sociale interactie die daarbij hoort wordt daardoor 
kleiner. 



Gemeenschap: Cote Kanal, Belgie 
Herbestemming bierbrouwerij 
Wonen en werken
Aantal bewoners: 17
Jaar van oprichting: rond 2000

Op de begane grond van dit gebouw bevinden zich 
commerciele ruimtes, ateliers en kantoorruimte. De 
echt gemeenschappelijke ruimte is in dit complex 
vrij klein. Het project gaat meer richting een CPO 
project, waar wel samen gebouwd wordt maar niet 
per sé samen geleefd wordt daarna. Wel legt dit 
project een sterke relatie met de omliggende buurt. 

Gemeenschap: Wandelmeent, Hilversum, Nederland
Architect: Leo de Longe en Pieter Weeda
Nieuwbouw
Wonen
Aantal bewoners: 50 eenheden, in 10 clusters
Jaar van oprichting: 1978
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 190 m2

Dit is het oudste cohousing project in Nederland. 
De grote gemeenschap is onderverdeeld in kleinere 
groepen met elk hun eigen collectieve voorzieningen. 
De gehele buurt is autovrij, parkeerplaatsen bevinden 
zich aan de achterzijde van de woningen. 

Gemeenschap: Meerhem, Gent, Belgie 
Architect: Hugo Koch
Herbestemming school
Wonen
Aantal bewoners: 8
Jaar van oprichting: 2004
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 400 m2

De grote (sport)zaal die dit project heeft wordt 
veelvuldig uitgeleend aan de buurt, hier wordt een 
klein zakcentje mee verdiend maar vooral veel 
gezelligheid, bedrijvigheid en creativiteit binnen 
gehaald. 
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Gemeenschap: Tornevangsgarden, Denemarken
Architect: Arkitektgruppen 
Nieuwbouw en herbestemming
Wonen
Aantal bewoners: 6 families
Jaar van oprichting: 1978
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 190 m2

De locatie is een oud boerderijtje en de grond die 
daar nog bij hoorde. De grootte van het perceel 
heeft uit eindelijk de groepsgrootte van 6 woningen 
bepaald. Opvallend is dat het collectieve huis hier 
helemaal achter op het terrein staat. 

Gemeenschap: Roskilde, Denemarken
Architect: Gudmand-Hoyer, Edwards, Christiansen
Herbestemming Ijzergieterij
Wonen
Aantal bewoners: 21 families
Jaar van oprichting: 1981
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 300 m2 (en 
600m2 overdekte binnenruimte) 

Eén van de meest betaalbare cohouse projecten in 
Denemarken tot nu toe. Door de woningen klein te 
houden en de bestaande constructie te hergebruiken. 

Gemeenschap: Meerhem, Gent, Belgie 
Architect: Hugo Koch
Herbestemming school
Wonen
Aantal bewoners: 8
Jaar van oprichting: 2004
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 400 m2

De grote (sport)zaal die dit project heeft wordt 
veelvuldig uitgeleend aan de buurt, hier wordt een 
klein zakcentje mee verdiend maar vooral veel 
gezelligheid, bedrijvigheid en creativiteit binnen 
gehaald. 

Gemeenschap: Drejerbanken, Skalbjerg, Denemarken
Architect: Arkitektgruppen 
Nieuwbouw 
Wonen
Aantal bewoners: 20 families
Jaar van oprichting: 1978
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 474 m2

Dit project is duidelijk in twee hofjes gebouwd. Het 
risico dat daarmee in de gemeenschap zich ook twee 
groepen vormen is groot, hier moet rekening mee 
gehouden worden. 



Gemeenschap: Trudesland Community, Denemarken
Architect: Vandkunsten Architects (uit competitie van 
4) (Michael Sten Johnsen)
Nieuwbouw
Wonen
Aantal bewoners: 33 families
Jaar van oprichting: 1981

De entree is ook hier langs het gemeenschapshuis 
en bij de parkeerplaats, dat geeft de grootste 
kans op sociale interactie. In dit project zijn de 
speelplaatsen voor kinderen ontworpen als een 
ontmoetingsplek voor de ouders. 

Gemeenschap: Beder, Denemarken
Architect: Arkitektgruppen Regnbuen
Nieuwbouw
Wonen
Aantal bewoners: 30 families
Jaar van oprichting: 1980
Opp gemeenschappelijke binnenruimte: 550 m2

Dit project is niet alleen een cohouse project, het 
is ook een heel duurzaam project. Het buurtje wekt 
zelf zonne- en windenergie op. Daarmee wordt het 
project nog meer een voorbeeld project voor de 
maatschappij. 

Gemeenschap: CW Deventer, Nederland 
Nieuwbouw ,Wonen
Aantal bewoners: 37 eenheden
Jaar van oprichting: 1983 

Gemeenschap: CW Alphen ad Rijn, Nederland 
Nieuwbouw, wonen
Aantal bewoners: 29 eenheden
Jaar van oprichting: 1995 
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Gemeenschap: CW Deventer, Nederland 
Nieuwbouw ,Wonen
Aantal bewoners: 37 eenheden
Jaar van oprichting: 1983 

Gemeenschap: CW Voorburg, Nederland 
Nieuwbouw en herbestemming (boerderij), wonen
Aantal bewoners: 47 families
Jaar van oprichting: 1988

5 appartementen in de boerderij, woningen in 
het bijgebouw. In totaal 29 appartementen en 18 
woningen. 

Gemeenschap: CW Alphen ad Rijn, Nederland 
Nieuwbouw, wonen
Aantal bewoners: 29 eenheden
Jaar van oprichting: 1995 



linksboven: dit figuur laat iets zienm en dat kan je zien aan de 
rechterkant. 

rechtsonder:  nog een plaatje van iets heel erg moois.

1 bron van dit stukje tekst

Op een zondag bezocht ik een dag de Schiffelerhof. De bewoners van deze prachtige 
Limburgse hoeve hadden hun maandelijkse werkdag, waarin ze samen hun 
binnenhof, hun moestuin, hun weide en hun bosje onderhouden. Er waren mensen 
onkruid aan het wieden, een groepje was hout aan het hakken, een paar waren een 
nieuwe tafel voor de woonkamer aan het bouwen en er werd koffie gezet voor de hele 
groep. Het klinkt erg idyllisch en dat is deze plek aan het randje van Heerlen ook.  
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DAGJE SCHIFFELERHOF

Rond 1980 is de hoeve door de initiatiefgroep gekocht van de gemeente. De 
nieuwe eigenaren wilden de woonfunctie uitbreiden. De grootste reden hiervoor 
was dat alleen een groep mensen het financieel op kon brengen om het gebouw 
op te knappen en het gebouw en omgeving te onderhouden. Het ideaal was een 
woonbuurt voor iedereen, jong en oud, rijk en arm. Door 14 wooneenheden op 
een klein oppervlak te plaatsen veranderde de hoeve in een woonbuurt. Door 
gezamenlijke taken/projecten krijgt de buurt haar hechtheid. De projecten die 
opgestart worden zijn het houden van dieren, een moestuin, een kruidentuin, een 
werkplaats, alles om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.  De collectiviteit van 
de buurt is niet alleen consumptief, maar van wezenlijk belang voor de economie 
van de bewoners. Voor sommigen is dat benauwend, maar voor de bewoners die 
voor deze plek kiezen werkt het bevrijdend.
 Tijdens mijn rondleiding over de hof spreek ik een aantal bewoners 
die trots vertellen over het collectieve project waar zij deel van uit maken. Ze 
vertellen over waar ze mee bezig zijn (een kleine kas bouwen om wat tomaten 
te verbouwen), laten me hun huizen zien (hier kwamen vroeger de karren de 
boerderij binnen gereden, nu is het onze zitkamer), Ze zijn naast trots ook 
ontzettend eerlijk, open en kritisch op de manier waarop zij daar samen leven. 
 Ik merk in de gesprekken dat er op de Schiffelerhof een dynamisch proces 
gaande is die de gemeenschap vormt en blijft binden. De bewoners denken,30 
jaar na oprichting nog steeds, na over nieuwe projecten of initiatieven die ze graag 
zouden willen opstarten, de redenen om dat te doen, wat voor ruimtes of geld ze 
dan nodig zouden hebben en hoe de andere bewoners dat zouden vinden. Een 
ontzettend interessant een leerzaam sociaal proces waar zowel de kinderen die 
buiten spelen, als de oudste bewoners die rustig koffie drinken, deel aan nemen.
 Er zit een slimme en solide constructie achter de ogenschijnlijk spontane 
manier waarop de bewoners samen leven en samen werken aan hun erf. Er 
wordt me uitgelegd dat er een stichting is met een bestuur van externen, twee 
afgevaardigden van de bewoners, en een bouwkundige. Daarnaast is er een 
vereniging van eigenaren die met name het onderhoud van de monumentale hoeve 
op zich neemt. Als laatste is er de vereniging van bewoners waar ook de huurders 

deel van uit maken, die gaat over de initiatieven die mensen willen opstarten, 
de lopende projectjes, de werkdagen en andere dagelijkse dingen die collectief 
geregeld moeten worden. Op deze manier wordt de heel verschillende groep 
mensen georganiseerd, zodat alle bewoners een eerlijk aandeel hebben in de 
beslissingen over hun gemeenschappelijk eigendom. En werkt dat altijd? Er wordt 
wel kritisch verteld over hoe het nemen van beslissingen met een grote groep 
lastig kan zijn, bij meerderheid van stemmen mogen ideeën uitgevoerd worden, 
soms dus tot lichte ergernis van tegenstemmers. Het voordeel, noemt een van de 
bewoners, is dat je elkaar elke dag op het hof tegen komt. Je moet ergernissen 
snel uitspreken tegen elkaar en weer verder gaan, zo lost het meeste zichzelf wel 
op.
 Naast dat de bewoners op een werkdag als deze genieten van het samen 
werken aan hun plekje, laten ze ook met genoegen hun privé woning zien. Met 
elk een eigen stukje grond buiten dat van hen privé is. Het is duidelijk dat deze 
privacy veel waarde heeft en gerespecteerd wordt. Waar op het erf iedereen heen 
en weer loopt, wordt bij de voordeur netjes aangebeld en gewacht tot open wordt 
gedaan, terwijl de deur al op een kier staat. 
We lopen tijdens de rondleiding een kelder in waar een broodbakoven staat, die 
eens in de zoveel tijd wordt opgestookt om voor de hele buurt (ook buiten de hof) 
brood te bakken. Terwijl we beneden zijn komt er een kind binnen lopen om te 
kijken of er wel iemand binnen is, anders staat het licht voor niets aan. Een mooi 
voorbeeld van hoe de Schiffelerhof een plek is waar mensen van jong tot oud 
samen op een prachtige plek wonen, en vooral ook samen zorgen dat het zo’n 
prachtige plek blijft. 
 De inspiratievolle dag heeft me een heel mooi (voor)beeld gegeven van 
wat de Hof te Oxe zou kunnen worden. Een samenleving waar sociale interactie 
en privacy in een evenwicht aanwezig zijn, waar mensen zich terug kunnen 
trekken maar nooit eenzaam hoeven te zijn. Een plek waar mensen vanuit hun 
privé woning of hun collectieve woonkamer met heel veel plezier kunnen genieten 
van een stuk Nederland dat zij samen zo mooi laten zijn. 
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uitgeverij 010 
- Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects. London: 
Academy Editions
- Oliver, P. (2006). Built to meet needs, Oxford: Architectural 
Press, Elsevier. 
- May, J. (2010). Buildings without architects. New York: 
Rizzoli International publications. 
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5. CONTEXTUELE ARCHITECTUUR

In dit project wordt gezocht naar een architectuur 
die past bij het nieuwe (boeren)erf. In de vorige 
twee hoofdstukken is beschreven hoe dat nieuwe 
boerenerf is ontstaan en hoe deze gebruikt kan 
worden. In dit hoofdstuk wordt beschreven waar 
de architectuur die dit ontwerp vormgeeft vandaan 
komt.

De architectuur is gebaseerd op een aantal 
grondslagen. Die grondslagen hangen samen met 
dat wat in deze opgave belangrijk is; de gebruiker, 
de gemeenschap, de locatie en de cultureel- 
en maatschappelijke inbedding van het project. 
Architectuur van de context. 
Als eerste is de band tussen gebruiker en gebouw 
belangrijk. Die band bestaat op noodzakelijk niveau, 
de gebruiker heeft het gebouw nodig om in te kunnen 
wonen, en op emotioneel niveau, de gebruiker voelt 
zich verbonden met het gebouw vanuit een gevoel 
van veiligheid, vertrouwdheid en eigendom. De 
architectuur moet deze relatie tussen gebouw en 
gebruiker oproepen en ondersteunen. 
Een tweede belangrijke grondslag in dit 
architectonisch ontwerp is de relatie tussen de 
gebouwen en het erf en de relatie tussen het 
individu en de gemeenschap. De op zichzelf staande 
gebouwen, de ruimtelijke elementen, moeten een 
geheel vormen, namelijk het erf. Ook de gebruikers 
van het erf zijn als het ware losse elementen die 
een geheel moeten vormen. De individuen maken 

deel uit van een gemeenschap. Het architectonisch 
ontwerp moet het individu een plaats geven in die 
gemeenschap. 
De derde grondslag is de inpassing in het landschap. 
Het landschap is een belangrijke en kwetsbare 
context. In de rust van het landschap is een gebouw 
al snel te veel. Het op een ogenschijnlijk natuurlijke 
manier inpassen van het gebouw in haar omgeving 
is ontzettend belangrijk in deze opgave. Door het 
kiezen van juiste vormen, schaal en materialen kan 
het gebouw gaan passen in het landschap. 
Als laatste moet dit ontwerp ingepast worden in de 
maatschappelijke- en culturele context. Daarmee 
wordt meer specifiek bedoeld de context van de 
plattelandscultuur, als genoemd in hoofdstuk 3. Maar 
ook de maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
een terugtredende overheid, het ontstaan van 
inspiratievolle collectieven en de dynamische levens 
van individuen. Het ontwerp moet in deze dubbele 
context passen en deze ondersteunen. 
Als gezocht wordt naar stromingen in architectuur 
waar vergelijkbare grondslagen belangrijk worden 
geacht, komt men bij  vernaculaire architectuur 
terecht. Architectuur zonder architecten. Deze 
stroming zal hier gebruikt worden om de 
architectonische keuzes in het ontwerp context 
te geven.  Door het relateren van vernaculaire 
architectuur aan de ontwerper Bjarne Mastenbroek 
en recente praktijken van collectief particulier 
opdrachtgeverschap en projecten met gebruikers-

inspraak, zal het geheel in een hedendaags 
perspectief worden geplaatst. Van daaruit zijn de 
ontwerpkeuzes voor de herbestemming van Hof te 
Oxe goed te begrijpen. 

Paul Oliver, een grote naam op het gebied van 
vernaculaire architectuur, definieert als volgt de scope 
die hoort bij de term vernaculaire architectuur:

“The dwelling and all other buildings of the 
people. Related to their environmental context and 
available resources, they are owner or community 
built, utilizing traditional technologies. All forms of 
vernacular architecture are built to meet specified 
needs, accommodating the values, economies and 
ways of life of the cultures that produced them.” 

(built to meet needs, cultural issues in vernacular architecture)

Vernaculaire architectuur is over het algemeen 
ontstaan uit de noodzaak van mensen voor 
beschutting, meestal gaat het dan ook om 
woningen. De woningen worden door bewoners en 
gemeenschappen gebouwd. Zij worden gebouwd 
met materialen die voor handen zijn in de directe 
omgeving. De bouwwerken zijn erg specialistisch 
voor de plek en de culturele gewoontes van de 
mensen die ze bouwen. 
Vernaculaire gebouwen roepen bij mensen vaak 
een warm gevoel van geborgenheid op, van 
thuiskomen en van primitiviteit die gerelateerd 



wordt aan vrijheid. Het wordt gerelateerd aan 
eerlijkheid en oorspronkelijkheid. Dit zijn allen erg 
subjectieve begrippen. Weinigen zullen kunnen 
uitleggen waarom een vakantiehutje van bamboe zo 
enig is, terwijl ze toch liever wonen in een modern 
huis. Als architecten kunnen we wel vernaculaire 
architectuur goed bestuderen om te ontdekken 
waarom deze gebouwen dat gevoel oproepen en 
hoe een modern gebouw ditzelfde op zou kunnen 
roepen, op een eigentijdse manier. Het gevoel van 
geborgenheid kan bijvoorbeeld liggen aan de schaal 
en de geslotenheid. Het gevoel van eerlijkheid en 
oorspronkelijkheid kan liggen aan de herkenbaarheid 
van materialen en het vaak simpel en begrijpelijk 
ogend ontwerp. What you see is what you get. 
Vernaculaire architectuur is per definitie regionaal. De 
typologie is jarenlang ontwikkeld en daardoor precies 
geschikt voor een bepaald klimaat en een bepaalde 
cultuur of gemeenschap.  Daardoor kan vernaculaire 
architectuur gezien worden als een symbool voor 
een gemeenschap of cultuur [afb]. Als men woont in 
een vernaculaire woning hoort men bij die bepaalde 
gemeenschap of cultuur. Belangrijk om te constateren 
is dat niet alle woningen van één cultuur exact 
hetzelfde zijn. Sterker nog, waarschijnlijk zijn er 
geen twee exact gelijke te ontdekken. Elk individu 
heeft een woning die past in de gemeenschap maar 
ook voldoet aan persoonlijke smaak, wensen en 
gewoontes. Bij het ontwerpen van een gemeenschap 
kan vernaculaire architectuur goed als referentie 

dienst doen. In het ontwerp moet men toespitsen op 
de wensen van de gemeenschap en het vormen van 
duidelijke architectuur die de gemeenschap samen 
laat horen, zonder dat elk huis exact hetzelfde is. 
Vernaculaire architectuur heeft een ongekend talent 
voor het passen in haar omgeving [afb]. Dit komt 
voornamelijk door het gebruik van lokale materialen 
en traditionele technieken. Op deze manier passen 
de gebouwen qua kleur en textuur goed in hun 
omgeving. De vormen komen vaak voort uit de 
materialen en bouwtechnieken die zijn gebaseerd op 
natuurlijke principes. Hierdoor ontstaat architectuur 
die past in de natuurlijke omgeving.  Dit is iets dat 
we als architecten kunnen gebruiken. Naast dat 
het gebruik van lokale materialen en traditionele 
technieken het gebouw goed in het landschap 
laat passen, kan het ook ecologisch gezien een 
duurzame manier van bouwen zijn.

In vernaculaire architectuur wordt niet geprobeerd een 
architectonisch statement of onderscheidend gebaar 
te maken. Er wordt gebouwd door een cultuur, op 
een plek, door mensen. En dat is alles wat het 
gebouw uitstraalt.

De hedendaagse bouwopgave is een geheel andere 
dan die waaruit vernaculaire architectuur is ontstaan. 
Het één op één kopiëren van principes heeft dan 
ook totaal geen zin. Tegenwoordig bouwen we 
bijvoorbeeld geen woning om zelf de rest van ons 

Huizen in Tongkonan van de het Toraja volk: horen bij een volk

Huizen in Taos Pueblo, Mexico: inpassing in het landschap
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leven te wonen en generaties lang binnen de familie 
door te geven. We hebben nu technieken die zorgen 
dat we aan  comfort en hygiëne hogere eisen stellen. 
We hebben kennis van veel meer culturen en stijlen 
dan alleen de eigen. Deze en nog meer redenen 
hebben onze gebouwen veranderd, en dat is goed. 
Het gebruiken van vernaculaire architectuur als 
inspiratiebron kan een bijzonder soort hedendaagse 
gebouwen creëren, die zo goed ingebed zijn dat zij 
jarenlang mee kunnen en daardoor duurzaam zijn. 
De bouwopgave is altijd aan verandering onderhevig. 

In de hedendaagse samenleving zien we een 
tendens waarbij de overheid terugtreed en veel 
sectoren steeds individualistischer worden. Zo ook 
in de bouw, de tijd van de grootschalige (goedkope) 
woningbouwprojecten lijkt te minderen. Initiatieven 
als collectief particulier opdrachtgeverschap, zelf 
bouwen en bouwprocessen met inspraak van 
bewoners winnen aan terrein. De bouwopgave is 
een weerspiegeling van wat er in onze samenleving 
aan het veranderen is. In het boekje Urban Jazz 
wordt dat op een erg sprekende manier toegelicht. 
“In de wijze waarin het wonen gestalte krijgt wordt 
de verhouding tussen individu en collectief, tussen 
burger en bestuur, tussen verleden en (gewenste) 
toekomst zichtbaar”. In Urban Jazz wordt aan de 
hand van Henri Lefebvre uitgelegd hoe men kan 
kijken naar ruimtelijke praktijken, representatie 
van ruimte, en ruimte van representatie. Waarbij 

in dit geval de laatste twee vooral erg interessant 
zijn. Representatie van ruimte is de structuur die 
professionals, bijvoorbeeld architecten, de ruimte 
opleggen. Denk aan een keuken om te koken, een 
slaapkamer om te slapen en een eetkamer om  te 
eten. De professionals geven ruimte een structuur die 
bepaalt gebruik afdwingt. Ruimte van representatie 
is dat wat mensen maken van de ruimte, de waarde 
die zij eraan toekennen. Vaak is dit een plek van 
verzet tegen de opgelegde structuur. Denk aan 
gevallen waar ruimte ontworpen wordt bijvoorbeeld 
als wandelpark, maar jongeren het gebruiken als 
racebaan voor hun brommers. 
Praktijken als collectief particulier opdrachtgeverschap 
geven niet alleen de mogelijkheid tot een andere 
structuur, een andere representatie van ruimte, maar 
ook meer gewicht aan de gebruiker om te denken 
over de ruimte van representatie. Het levert niet 
alleen een meer fijnmazige structuur en differentiatie 
op in ons straatbeeld, het geeft ook weer dat 
mensen anders willen wonen, anders willen leven. In 
Urban Jazz wordt betoogd dat daarom het collectief 
particulier opdrachtgeverschap “niet alleen als gril van 
wilde woonconsumenten kan worden afgedaan, maar 
juist van belang is als middel om het veelvormige en 
veelkleurige dat de huidige maatschappij kenmerkt 
een ruimtelijke weerslag te geven.” Deze trend is 
natuurlijk breder dan alleen het collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Overal waar mensen zijn 
met een initiatief, die een gat zien vallen waar de 

dienst doen. In het ontwerp moet men toespitsen op 
de wensen van de gemeenschap en het vormen van 
duidelijke architectuur die de gemeenschap samen 
laat horen, zonder dat elk huis exact hetzelfde is. 
Vernaculaire architectuur heeft een ongekend talent 
voor het passen in haar omgeving [afb]. Dit komt 
voornamelijk door het gebruik van lokale materialen 
en traditionele technieken. Op deze manier passen 
de gebouwen qua kleur en textuur goed in hun 
omgeving. De vormen komen vaak voort uit de 
materialen en bouwtechnieken die zijn gebaseerd op 
natuurlijke principes. Hierdoor ontstaat architectuur 
die past in de natuurlijke omgeving.  Dit is iets dat 
we als architecten kunnen gebruiken. Naast dat 
het gebruik van lokale materialen en traditionele 
technieken het gebouw goed in het landschap 
laat passen, kan het ook ecologisch gezien een 
duurzame manier van bouwen zijn.

In vernaculaire architectuur wordt niet geprobeerd een 
architectonisch statement of onderscheidend gebaar 
te maken. Er wordt gebouwd door een cultuur, op 
een plek, door mensen. En dat is alles wat het 
gebouw uitstraalt.

De hedendaagse bouwopgave is een geheel andere 
dan die waaruit vernaculaire architectuur is ontstaan. 
Het één op één kopiëren van principes heeft dan 
ook totaal geen zin. Tegenwoordig bouwen we 
bijvoorbeeld geen woning om zelf de rest van ons 

CPO project Heemskerk

Vrije kavels Lonnekerspoorlaan te Roombeek, Enschede



overheid bijvoorbeeld terug treed, ontstaan vormen 
van particulier bouwen. 

De nu voor ons liggende bouwopgave lijkt weer 
meer op die van de vernaculaire architectuur. De 
bouwopgave gaat over mensen, die op een (zelf 
gekozen) plek, een huis willen bouwen. Dat kan 
gaan over één gebruiker die op een specifiek 
kavel een specifieke woning laat bouwen, zoals 
bijvoorbeeld is gebeurd in Roombeek te Enschede 
[afb vorige blz]. Dat gaat in vormen zoals collectief 
particulier opdrachtgeverschap, waar het vaak gaat 
om kleine groepen mensen die gezamenlijk een 
klein aantal huizen bouwen, bijvoorbeeld het project 
in Heemskerk [afb vorige blz]. Maar dat gebeurt 
ook op nog grotere schaal, zoals in het geval van 
een deel van Strijp-S, Space-S [afb]. Daar is via 
Facebook en georganiseerde inspraak evenementen 
de sociale huurders die de wijk in de toekomst 
gaan bewonen de mogelijkheid gegeven te kunnen 
meedenken, mee ontwerpen, mee beslissen over 
hoe die wijk eruit gaat zien. Waarbij niet vervolgens 
de gemiddelde wens de standaard is geworden, 
maar waar de verschillende wensen allemaal 
gebouwd worden. De bouwopgave is niet meer die 
van ‘zo snel mogelijk heel veel kwalitatief goede 
woningen bouwen die precies geschikt zijn voor de 
gemiddelde gebruiker (die niet bestaat).’ Er gaat 
in de nabije toekomst meer gebouwd worden voor 
een specifiekere groep mensen, of persoon, die op 

een bepaalde plek zelf wil bouwen. Dat is ook een 
weerspiegeling van onze maatschappij die steeds 
meer divers wordt en meer eigen initiatief neemt/
moet nemen. Voor ons als architecten betekent dat 
dat we intelligente gebouwen moeten ontwerpen, die 
de mogelijkheid geven om door de jaren heen steeds 
speciaal voor een (individuele) gebruiker geschikt te 
worden. In Urban Jazz wordt geschreven “we willen 
terug naar essenties, processen, naar mogelijkheden 
die structureren en stimuleren.” Naast de nieuwe 
praktijken die hierdoor ontstaan is het belangrijk 
terug te kijken naar tijden waarin eigenlijk hetzelfde 
gebeurde, zoals in vernaculaire architectuur. 
SeARCH architecten verwoord in hun boek 
SeARCH deze verandering op de volgende manier: 
“Residents have transformed in ‘home-consumers’ 
and the house has mutated into the ‘home-
product’. A liberating thought.” De terug tredende 
overheid en daarmee aankomende veranderingen 
in het ontwerpproces kunnen gezien worden als 
een bevrijding voor de architect. Die kan wellicht 
in de toekomst weer gewoon met een ‘klant’ om 
tafel om een product te maken. In plaats van iets 
verzinnen wat voldoet aan wensen en eisen van de 
overheid. Want, zoals SeARCH beschrijft, moet je 
als architect beslissen of je wel wilt werken in het 
vooraf opgesteld kader van wetten, regels, eisen 
en wensen. Eigenlijk moet het werk beginnen in 
onderzoek naar historie, plek en andere context. 
Deze context is volgens SeARCH het beginpunt van 

Inspraak evenement Space-S, Eindhoven
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een bepaalde plek zelf wil bouwen. Dat is ook een 
weerspiegeling van onze maatschappij die steeds 
meer divers wordt en meer eigen initiatief neemt/
moet nemen. Voor ons als architecten betekent dat 
dat we intelligente gebouwen moeten ontwerpen, die 
de mogelijkheid geven om door de jaren heen steeds 
speciaal voor een (individuele) gebruiker geschikt te 
worden. In Urban Jazz wordt geschreven “we willen 
terug naar essenties, processen, naar mogelijkheden 
die structureren en stimuleren.” Naast de nieuwe 
praktijken die hierdoor ontstaan is het belangrijk 
terug te kijken naar tijden waarin eigenlijk hetzelfde 
gebeurde, zoals in vernaculaire architectuur. 
SeARCH architecten verwoord in hun boek 
SeARCH deze verandering op de volgende manier: 
“Residents have transformed in ‘home-consumers’ 
and the house has mutated into the ‘home-
product’. A liberating thought.” De terug tredende 
overheid en daarmee aankomende veranderingen 
in het ontwerpproces kunnen gezien worden als 
een bevrijding voor de architect. Die kan wellicht 
in de toekomst weer gewoon met een ‘klant’ om 
tafel om een product te maken. In plaats van iets 
verzinnen wat voldoet aan wensen en eisen van de 
overheid. Want, zoals SeARCH beschrijft, moet je 
als architect beslissen of je wel wilt werken in het 
vooraf opgesteld kader van wetten, regels, eisen 
en wensen. Eigenlijk moet het werk beginnen in 
onderzoek naar historie, plek en andere context. 
Deze context is volgens SeARCH het beginpunt van 

het ontwerpen. 
“Study carefully the site, keep the significant 
elements and delete the unnecessary ones. Remove 
the semantic stratification, to which the sites are 
prone, get to its bearing structure, and recognize 
it among some other phenomena which interfere 
with the meaning. Get to where an object is no 
longer protected by the subjective interpretation and 
understand what its basic language is, listen to it, 
and offer suggestions. Communicate with an object, 
a place, with some contexts, through their pure 
language. This is the lesson that SeARCH teaches 
us, through its architecture.”
In de gebouwen van SeARCH zie je het resultaat 
van dat onderzoek naar context, de analyse en de 
daaruit volgende ontwerpuitgangspunten duidelijk 
terug. De ambassade van Ethiopië laat het inpassen 
in de omgeving goed zien [afb]. Het cultuurcluster in 
Enschede laat een vrije manier van doorvertellen op 
de historie zien [afb]. 
Belangrijk is om het onderzoek naar context goed 
te doen. Je moet als architect die context geheel 
doorgronden. Alleen dan kan je in je architectuur 
een band aan gaan met die context en in dezelfde 
architectonische taal ermee communiceren. 
In vernaculaire architectuur gaat dat vanzelf goed. De 
mensen kennen hun eigen cultuur en hun landschap 
zo goed, het is deel van hunzelf, waardoor ze 
vanzelf ontwerpen in de taal van hun context. Voor 
ons als architecten is het van uiterste belang om die 

context op te zoeken, te onderzoeken en ons eigen 
te maken. Daarna kunnen we door onze architectuur 
in een gelijke taal ermee in gesprek gaan. Zo kunnen 
we gebouwen ontwerpen die passen bij de context 
van gebruiker, gemeenschap en maatschappij, bij de 
cultuur en in de landschappelijke omgeving. 
Het bovenstaande is precies wat in dit project 
gedaan is. Er is onderzoek gedaan naar de cultuur 
historische context van het platteland en van 
de dwarhuisboerderij (Hoofdstuk 3). Ook is de 
toekomstige context, namelijk die van een cohouse 
gemeenschap, onderzocht (Hoofdstuk 4). De 
gebruikers zijn zo goed mogelijk geprobeerd voor 
te stellen, al blijft dat fictief in het geval van deze 
afstudeeropdracht. Na een uitvoerige analyse en het 
goed bekijken van de bestaande situatie, zijn daaruit 
de belangrijke elementen overgenomen en is in de 
gepaste architectonische taal daarmee een gesprek 
begonnen. Een gesprek over de toekomst van deze 
plek en over hoe wij als samenleving samen willen 
leven. Dit gesprek wordt gevoerd in architectuur, en 
vormt zo een ruimtelijke basis om het in het dagelijks 
leven door te zetten.

Addis Ababa Ambassade in Ethiopie, SeARCH Architecten

Cultuur Cluster te Roombeek, Enschede, SeARCH Architecten
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De hof te Oxe zal getransformeerd worden tot een 
‘outside society’. Een plek voor mensen die willen 
wonen en werken in een collectief en die willen 
wonen en werken in het buitengebied. Een plek 
voor mensen die samen willen toewerken naar een 
collectief doel, en die willen zorgen voor een mooi 
stukje Nederland.

6 | 1 doelgroep

De doelgroep die is gekozen om het collectief te 
vormen zijn starters, zowel op de woon- als op 
de werkmarkt. Deze groep mensen zal dynamiek 
toevoegen aan een leeglopend platteland. Daarnaast 
is het voor deze doelgroep vanwege financiële 
barrières vaak vrijwel onmogelijk om op een 
bijzondere plek in het buitengebied te wonen. De 
bewoners van de hof te Oxe krijgen door het wonen 
in een gemeenschap de kans om te wonen en werken 
op een plek met meer ruimte en rijkdom dan financieel 
gezien voor hen individueel mogelijk zou zijn.
De doelgroep zijn mensen die het leuk vinden om 
samen te zorgen voor het erf, die het leven in een 
gemeenschap waarderen, maar die daarnaast ook 
waarde hechten aan hun privacy. 
De woningen zijn zo ontworpen dat er één of twee-
persoons appartementen zijn, maar ook een 2tal 
grotere woningen waar goed met een jong gezin 
gewoond kan worden. 
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6. OUTSIDE SOCIETY

De hof te Oxe zal getransformeerd worden tot een 
‘outside society’. Een plek voor mensen die willen 
wonen en werken in een collectief en die willen 
wonen en werken in het buitengebied. Een plek 
voor mensen die samen willen toewerken naar een 
collectief doel, en die willen zorgen voor een mooi 
stukje Nederland.

6 | 1 doelgroep

De doelgroep die is gekozen om het collectief te 
vormen zijn starters, zowel op de woon- als op 
de werkmarkt. Deze groep mensen zal dynamiek 
toevoegen aan een leeglopend platteland. Daarnaast 
is het voor deze doelgroep vanwege financiële 
barrières vaak vrijwel onmogelijk om op een 
bijzondere plek in het buitengebied te wonen. De 
bewoners van de hof te Oxe krijgen door het wonen 
in een gemeenschap de kans om te wonen en werken 
op een plek met meer ruimte en rijkdom dan financieel 
gezien voor hen individueel mogelijk zou zijn.
De doelgroep zijn mensen die het leuk vinden om 
samen te zorgen voor het erf, die het leven in een 
gemeenschap waarderen, maar die daarnaast ook 
waarde hechten aan hun privacy. 
De woningen zijn zo ontworpen dat er één of twee-
persoons appartementen zijn, maar ook een 2tal 
grotere woningen waar goed met een jong gezin 
gewoond kan worden. 

6 | 2 cohousing

In een cohousing project zijn er gemeenschappelijke 
ruimtes, in ieder geval om samen te koken en eten. 
Daarnaast heeft iedereen zijn eigen privé woning. Het 
idee is dat er veel samen gedaan kan worden, maar 
dat er zeker ook ruimte is voor privacy. 
De keuze voor cohousing, beschreven in hoofdstuk 
4, is gebaseerd op de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen. Mensen zoeken elkaar op in 
samenwerkingsverbanden, om bepaalde mogelijkheden 
te scheppen die zij anders niet zouden hebben. 
Tegelijk is onze maatschappij er één waarin de 
individu een belangrijke rol heeft. In cohouse projecten 
worden deze twee trends op een evenwichtige manier 
gecombineerd. Cohousing biedt de mogelijkheid 
om het erf als geheel te ontwikkelen en te blijven 
ontwikkelen, terwijl het individu de mogelijkheid 
geboden wordt om zichzelf te ontplooien en niet alleen 
ten dienst van de gemeenschap te staan. 
Op de hof te Oxe wordt een cohouse gemeenschap 
gevormd waar zowel gewoond als gewerkt wordt. 
Door deze combinatie zal de gemeenschap nog 
completer zijn. In de boerderij zullen privé woningen 
zijn, in de nieuwbouw werkplekken, daar tussen in de 
melkveestal met collectieve ruimtes. Op het erf zal 
vooral de spontane interactie binnen de gemeenschap 
zal plaatsvinden. Door deze gemeenschapsvorm en 
de plaatsing van functies op het erf zal het leefgebied 
van de bewoners zich over het gehele erf spreiden.

Door een collectief te vormen zijn starters met weinig budget 
toch financieel in staat om te wonen en werken op een heel 
bijzondere plek. 

De bewoners hebben naast hun privé woningen een 
gezamenlijke binnen- en buitenruimte, die zij ook gezamenlijk 
zullen onderhouden. 
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De activiteiten vinden gedurende de dag in de verschillende 
gebouwen plaats. Voor de meeste activiteiten is er de 
mogelijkheid deze collectief of in de privéwoning te 
ondernemen. Het ontwerp stimuleert het gebruik van de 

collectieve ruimtes voor activiteiten zoals eten en de was doen. 
Door het spreiden van acitiviteiten ontstaat er levendigheid op 
het erf. Door de positie van de woningen ten opzichte van het 
collectieve gebouw wordt sociale interactie makkelijk gemaakt, 
zie hoofdstuk 4.

opstaan

opstaan, privé ontbijt, naar 
het werk in de stad

artist-in-residence in collectieve 
gastenkamer, werken

samenwerking 
tussen zzp’ers

welkom van workshop gasten
gezamenlijke lunch, 
vers fruit uit tuin

diner gezamenlijk in collectieve 
keuken of in privé woning 

koffie collectief aan het werk werk laten zien aan 
workshop gasten

samen werken aan een 
groter project

avond in collectieve woonkamer, 
praten, spelen, dromen 

avond in privé woning

vrienden die naar huis 
moeten met één auto 
heen en weer rijden



beschut

geen begrenzing

landgoed

Ligging locatie
Net ten zuiden van Deventer, 5 km van oprit A1, 
behorend tot buurtschap Oxe. 

open

landschap
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7 | 1 ligging hof te oxe 

Het erf dat herbestemd wordt ligt in het buurtschap 
Oxe, net ten zuiden van Deventer. Het ligt aan 
een zandweggetje, de Oxerhoflaan, met in het 
noordwesten beschutting door bomen en in het 
zuidoosten een wijds en open landschap. Aan 
de westzijde van de Oxerhoflaan bevindt zich het 
landhuis van het landgoed Oxe waar de hof bij 
hoorde. Hierin is nu de school voor praktische 
filosofie gevestigd. Het huidige erf loopt zonder 
duidelijke scheiding over in het landschap. Het 
nieuwe erf zal een duidelijkere structuur krijgen en 
daarmee een heldere plek in het landschap vormen. 
Het erf zal aan de noordwestzijde aansluiten bij het 
landgoed, door siertuinen en rijkere detaillering in de 
bebouwing. Het zuidoosten van het erf zal zich door 
middel van grotere gebaren meer aansluiten bij de 
schaal van het landschap. 

7. ERF

Ligging erf 
Aan de Oxerhoflaan, tegenover het oude landhuis 
en landschapstuin van landgoed Oxe. 



Huidige situatie erf
Gebouwen staan dicht op elkaar in het midden van 
het erf. Daar omheen ontstaat een rommelig erf. 

Beschermd aanzicht

Lineaire orientatie

Woonhuis op het noorden
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7 | 2 ruimtelijke inrichting erf

Het huidige erf bestaat uit de oorspronkelijke 
boerderij, de melkveestal, de wagenloods en een 
kippenschuurtje. De wagenloods is in slechte staat en 
het kippenschuurtje is van weinig cultuurhistorische 
waarde. De melkveestal is in goede bouwkundige 
staat. De constructie van de boerderij is nog in 
goede staat, maar de bouwfysische kwaliteiten 
moeten voor een nieuwe functie ernstig verbeterd 
worden. Het noordwestelijke aanzicht van de 
boerderij is als gemeentelijk monument beschermd. 
De huidige bebouwing is lineair georiënteerd, 
waardoor het weinig interactie met elkaar heeft. Het 
woonhuis is erg donker door de oriëntatie op het 
noorden.  
In het nieuwe ontwerp wordt de boerderij behouden, 
hierin komen woningen. De noordwestzijde wordt 
zoveel mogelijk gelijk gehouden maar aan de 
zuidoostzijde wordt meer veranderd. De melkveestal 
wordt deels behouden, hierin komen de collectieve 
functies zoals de eetkeuken en de werkplaats. Het 
volume wordt gehalveerd om de boerderij meer licht 
en ruimte te geven. Daarnaast wordt de boerderij 
op die manier weer het opvallende hoofdgebouw op 
het erf. De wagenloods en de kippenschuur worden 
vanwege de slechte staat gesloopt, een nieuwbouw 
ter plaatse van de oude wagenloods zal werkplekken 
bevatten. Op het nieuwe erf is de oriëntatie van de 
gebouwen gericht op het collectieve middendeel. 

Nieuwe situatie erf
Ruimte voor de gebouwen.
Oriëntatie op collectieve functie.
Begrenzing van het erf duidelijker.
Relatie met landgoed herstellen door pad en zichtlijn. 



Boerderij belangrijk en vaste 
basis op het erf. Rest meer aan 

verandering onderhevig

Collectieve functies in het 
midden, privé er omheen.

Wonen en werken op traditionele 
manier geordend op het erf.

parkeerplaats

O
xe

rh
of

la
an

(sier)tuin

moestuin

entree

boomgaard
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Ontwerp van het erf
De indeling van het erf is gebaseerd op een 
traditioneel boerenerf. Aan de ‘nette’ voorzijde vindt 
het wonen plaats, aan de achterzijde het werken. 
De overgang daartussen wordt gevormd door de 
collectieve bebouwing en, net als in de traditionele 
organisatie, de moestuin. Er is één duidelijke entree 
tot het nieuwe erf, waarna auto’s door verschil in 
bestrating naar de parkeerplaats worden geleid. De 
tuin aan de landgoedzijde is als een siertuin, met 
daarnaast een hoogstam boomgaard. Hierin heeft 
elke woning een privé plaats om buiten te zitten. Bij 
het werkgebouw hoort ook een boomgaard, waar 
bijvoorbeeld in geluncht kan worden. De rest van 
het erf is verhard, zo ontstaat duidelijk een verschil 
tussen erf en landschap.

Boerderij belangrijk en vaste 
basis op het erf. Rest meer aan 

verandering onderhevig

Collectieve functies in het 
midden, privé er omheen.

Wonen en werken op traditionele 
manier geordend op het erf.



Noordzijde, introvert: gelegen meer 
tegen de bosrand aan. Het dak hangt 
lager boven het volume en gaat aan 
twee zijdes naar beneden. Dat maakt 
de ruimte eronder meer introvert en 
besloten.

Zuidzijde, extravert: gericht op het volledig 
open landschap. Het dak vouwt open en 
omhoog, om zo de openheid en wijdsheid 
te benadrukken. De ruimte onder het dak is 
hier dan ook meer op butien gericht.

Relatie tussen werkplaats 
en ontvangstruimte

Route over het erf door 
oorspronkelijke stal heen

Schematische plattegronden

Duidelijk zichtbare entree voor 
gasten. 

Zichtrelatie woningen en 
collectieve woonkamer/keuken. 

Directe relatie tussen 
keuken en moestuin. 
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7 | 3 melkVeestal en nieuWbouW

Melkveestal
De oorspronkelijke melkveestal wordt gedeeltelijk 
behouden. Het gebouw is nog in erg goede staat, 
vanwege het lage budget van de doelgroep wordt dit 
kapitaal dus gebruikt. De constructie en de fundering 
blijven staan, het volume wordt gehalveerd. 
De melkveestal wordt het collectieve gebouw op het 
erf. Hierin zal een keuken met eetruimte voor alle 
bewoners zitten, een gastenverblijf vrienden of voor 
bijvoorbeeld een artist-in-residence, een wasruimte, 
een grote werkplaats, een ontvangstruimte voor de 
bedrijfjes en de overige ruimtes voor te ontwikkelen 
initiatieven van de bewoners. 

Ruimtelijk is de melkveestal op het erf een 
bijgebouw, naast de boerderij dat het hoofdgebouw 
is. Het volume van de oorspronkelijke stal is 
gehalveerd om de boerderij meer ruimte en licht te 
geven. Door de losstaande spanten blijft het oude 
volume zichtbaar op het erf. Onder de begroeide 
spanten zal een fijne zitplek op het erf ontstaan. Van 
veraf zal het gebouw nog een melkveestal lijken, van 
dichtbij zal door meer gedetailleerde materialisatie 
duidelijk worden dat het gebouw een ander gebruik 
heeft. 

Nieuwbouw
Op de plaats van de oorspronkelijke wagenloods 
wordt nieuwbouw geplaatst. Deze nieuwbouw zal 
ruimte bieden aan startende bedrijfjes. Het gebouw 
heeft een open plattegrond om zoveel mogelijk 
verschillende bedrijven plaats te kunnen bieden. Het 
zullen bedrijfjes zijn die bijvoorbeeld gebruik maken 
van de ruimte, de stilte, het groene imago en de 
andere bedrijven die zich op deze plek vestigen. 

De nieuwbouw heeft in de twee aanzichten van het 
erf verschillende vormen. In het beschermde aanzicht 
lijkt het een kleine lage schuur, in het aanzicht vanuit 
het landschap opent het zich naar het landschap in 
de vorm van een wagenloods. Het lange gebouw 
maakt een duidelijke scheiding tussen erf en 
landschap. De materialisatie zal zorgen dat ook dit 
duidelijk een bijgebouw naast de boerderij is. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan zwart geverfd of gebrand 
hout. Aan de landschapszijde zal het gebouw zo 
transparant mogelijk zijn waardoor men kan werken 
met inspirerend uitzicht op het Sallandse landschap. 

Nieuwbouw in twee aanzichten van het erf. 

Concept schets van de verbouwde melkveestal. 



Grondwerk en erf verharden. Boerderij bouwfysisch opknappen en 
opdelen in 6 woningen. 

Collectief gebouw in orde maken, 
daarna kunnen de bewoners erin. 

Gemeenschap van bewoners legt 
groen aan, dit project werkt als 
teambuilding. 

Als laatste wordt het werkgebouw 
voltooid en in gebruik genomen.
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7 | 4 ontWikkeling Voor de toekomst

Het erf is zo ontworpen dat het een nieuw kader 
biedt waarbinnen de komende tientallen jaren 
veranderingen plaats kunnen vinden. Het kader 
bestaat uit een aantal heldere uitgangspunten. 
Daarbinnen zijn de gebouwen flexibel, waardoor het 
erf verschillende doelgroepen zou kunnen huisvesten. 
Nu wordt gekozen voor starters, maar met kleine 
aanpassingen kunnen er bijvoorbeeld juist ouderen 
wonen, meer woningen of minder woningen geplaatst 
worden, ander soort bedrijven komen of nog een 
geheel andere functie gehuistvest worden. 

Heldere basis
Om de flexibiliteit mogelijk te maken is een heldere 
basis nodig die de lijn op lange termijn uitzet. Het 
versterken van de positie van de boerderij op het 
erf (qua licht en functie), is daar een onderdeel van. 
Daarnaast is het helder positioneren van het erf in 
en ten opzichte van het landschap, door entree, 
het verharden van delen, een boomgaard en een 
moestuin en een parkeerplek, heel belangrijk. Ook 
een goede plaatsing en oriëntatie van de bebouwing 
zijn grote factoren hierin. 

Flexibiliteit
De boerderij wordt gezien als constante factor, die 
als de blijvende motor achter het veranderlijke erf 
kan dienen. De flexibiliteit van het erf zit vooral in 

de melkveestal en de nieuwbouw. De melkveestal 
is een groot volume, dat op verschillende manieren 
gebruikt zou kunnen worden. Nu is de stal het 
collectieve gebouw, maar in de verre toekomst zou 
dit bijvoorbeeld ook kunnen dienen om (weer) dieren 
te huisvesten of om bijvoorbeeld zorgmogelijkheden 
te bieden voor ouderen. De nieuwbouw geeft door 
de open plattegrond vooral flexibiliteit op korte 
termijn. Er kunnen veel kleine bedrijven in, die 
kunnen gemakkelijk wisselen. Zo kunnen daar 
tijdelijke projecten een onderkomen vinden, maar ook 
bedrijven met een langere levensduur zich vestigen. 
Het gebouw kan op een dynamische manier gebruikt 
worden, wat past bij de dynamiek van de starters op 
het erf. In de boerderij kunnen indien nodig op lange 
termijn de woningen samengevoegd worden. 

Fasering
Gezien de huidige economische omstandigheden 
ontstaan grote projecten als deze zelden in één keer. 
De herontwikkeling van het erf kan het best in fases 
gebeuren. Gezien de huidige staat van het erf zal 
eerst grondwerk verricht moeten worden, waarna 
het erf verhard kan worden. Vervolgens zou de 
boerderij bewoonbaar gemaakt moeten worden, door 
bouwfysische ingrepen te doen (na-isoleren, vocht 
reguleren). Door houtskeletbouw wanden te plaatsen 
wordt de grote deel vervolgens in kleinere woningen 
verdeeld. Om te zorgen dat de gemeenschap goed 
gaat functioneren wordt alvorens het erf bewoond 

gaat worden het collectieve gebouw in gereedheid 
gebracht. Vanuit die gezamenlijke basis kan het 
erf bewoond gaan worden en door het collectief 
afgemaakt worden. Het beplanten van de tuin en de 
boomgaard en het opzetten en onderhouden van de 
moestuin wordt zo direct iets dat het collectief bindt. 
Het werkgebouw kan vervolgens geplaatst worden, 
waarna de bedrijfjes zich in die ruimte kunnen 
vestigen en het erf als compleet geheel zal gaan 
werken.

Als laatste wordt het werkgebouw 
voltooid en in gebruik genomen.



Impressie van het 
boerenerf in het landschap
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8 | 1 belang Van de boerderij op het erf

De boerderij is het oudste gebouw op het erf. Het is 
een typisch voorbeeld van een dwarshuisboerderij. 
(meer informatie par. 3 | 2) Van oorsprong is de 
boerderij het hoofdgebouw op het erf. Dat zal ook in 
het nieuwe ontwerp zo zijn. Deze belangrijke positie 
zal uitgestraald worden in volume, materialisatie en 
detaillering. In deze detaillering legt de boerderij ook 
een link met het landgoed, waar het toe behoorde. 
Dit is bijvoorbeeld te zien aan de luiken voor de 
ramen. De boerderij zal in zes woningen worden 
verdeeld. Deze functie zal de continuïteit van het 
gebouw op het erf waarborgen> De hoeveelheid 
woningen zorgt dat er meer financieel mogelijk is 
voor het onderhoud. 

8. BOERDERIJ

De boerderij drukt de relatie met het landgoed 
uit, door details zoals de luiken voor de ramen. 

De boerderij is het hoofdgebouw op het erf 
en straalt dit uit in volume, materialisatie en 
detaillering. 

De typische dwarshuisvorm is alleen al reden 
om deze boerderij een belangrijke positie op 
het erf te geven. 



Vanaf straatkant behoud van monumentaal 
aanzicht.

Vanaf erfkant wordt de transformatie 
duidelijk.

8 | 2 Visie op behoud en Verandering

In het gehele ontwerp is steeds uitgegaan van 
dat wat er al is. Vanuit dat vertrekpunt is besloten 
wat veranderd wordt en wat behouden blijft. De 
noordwest gevels zijn als gemeentelijk monument 
aangemerkt. Dit aanzicht wordt vanzelfsprekend 
behouden. De boerderij moet als herkenbaar element 
op het erf aanwezig zijn, dus ook het volume, de 
massa en de zwaarte van het gebouw als geheel 
moet behouden worden. De houten constructie 
is in goede staat en bevat prachtige details en 
ruimtelijkheid, ook deze wordt behouden. Alle grote 
verandering vindt aan de erf zijde plaats. Hier wordt 
zichtbaar dat deze boerderij een nieuwe functie heeft. 
Alle zaken als entrees tot woningen en meer daglicht 
toetreding in het volume zijn aan die zijde opgelost. 
Vanuit het landschap en vanaf de weg is de boerderij 
nauwelijks veranderd. Pas vanaf het erf is het een 
veranderde woonboerderij. 
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8 | 3 stabiel element op Veranderend erf

De boerderij is gedurende de (recente) historie 
van het erf steeds een stabiel element geweest. 
Het gebouw is ontwikkeld en veranderd in de tijd, 
maar altijd de basis van het erf gebleven. Ook nu 
het erf als geheel een grote verandering doormaakt 
is gekozen om de boerderij als stabiel element te 
gebruiken. De melkveestal en nieuwbouw zorgen 
voor veranderlijke mogelijkheden. De boerderij is 
zowel ruimtelijk op het erf als voor de bewoners die 
in dit gebouw hun thuis vinden de vaste basis. 
Door in de boerderij entree, licht en de link tussen 
gebouw en erf te vernieuwen, wordt deze weer 
geschikt om jarenlang als stabiel element het nieuwe 
erf te dienen. 

De toegang tot de woningen is onder het 
oorspronkelijke dak geregeld, op deze 
manier blijft het volume één groot volume 
in plaats van zes kleine.

De openingen om licht tot de boerderij te 
laten toetreden zijn zo beperkt mogelijk 
gehouden. elke opening tast de zwaarte 
van het volume aan.  

8 | 2 Visie op behoud en Verandering

In het gehele ontwerp is steeds uitgegaan van 
dat wat er al is. Vanuit dat vertrekpunt is besloten 
wat veranderd wordt en wat behouden blijft. De 
noordwest gevels zijn als gemeentelijk monument 
aangemerkt. Dit aanzicht wordt vanzelfsprekend 
behouden. De boerderij moet als herkenbaar element 
op het erf aanwezig zijn, dus ook het volume, de 
massa en de zwaarte van het gebouw als geheel 
moet behouden worden. De houten constructie 
is in goede staat en bevat prachtige details en 
ruimtelijkheid, ook deze wordt behouden. Alle grote 
verandering vindt aan de erf zijde plaats. Hier wordt 
zichtbaar dat deze boerderij een nieuwe functie heeft. 
Alle zaken als entrees tot woningen en meer daglicht 
toetreding in het volume zijn aan die zijde opgelost. 
Vanuit het landschap en vanaf de weg is de boerderij 
nauwelijks veranderd. Pas vanaf het erf is het een 
veranderde woonboerderij. 

entree



8 | 4 Vorm en Volume

De typische vorm van de boerderij heet dwarshuis 
boerderij. In hoofdstuk 3 is hierover meer 
beschreven. In het ontwerp van de boerderij wordt 
deze vorm, in volume en noklijn, behouden. Het 
nieuwe dak aan de erfzijde is gelijk van vorm aan 
het oorspronkelijke. Door de bekleding met antraciet 
geverfd hout blijft het dak ook licht absorberen (dus 
niet reflecteren) net als de donkere pannen, en 
daardoor zwaarte uitstralen. Het verschil is dát wat 
onder dit typische dak plaatsvindt. De oostgevel is 
teruggelegd onder het dak, waardoor er entreeruimte 
komt voor de losse woningen die zich in het volume 
bevinden.

Behoud T-nokBehoud groot volume en zwaar absorberend dak.

Terugleggen van de gevel.
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8 | 4 Vorm en Volume

De typische vorm van de boerderij heet dwarshuis 
boerderij. In hoofdstuk 3 is hierover meer 
beschreven. In het ontwerp van de boerderij wordt 
deze vorm, in volume en noklijn, behouden. Het 
nieuwe dak aan de erfzijde is gelijk van vorm aan 
het oorspronkelijke. Door de bekleding met antraciet 
geverfd hout blijft het dak ook licht absorberen (dus 
niet reflecteren) net als de donkere pannen, en 
daardoor zwaarte uitstralen. Het verschil is dát wat 
onder dit typische dak plaatsvindt. De oostgevel is 
teruggelegd onder het dak, waardoor er entreeruimte 
komt voor de losse woningen die zich in het volume 
bevinden.

8 | 5  de boerderijWoningen

Verdeling van volume in woningen
Het oorspronkelijke woonhuis wordt opgedeeld 
in twee kleinere woningen, waarbij de (nu nog) 
lege zolder ook gebruikt wordt. Zo ontstaan twee 
woningen, van 130m2 en 100m2, een formaat dat 
beter past bij de beoogde doelgroep. 
Het achterhuis, ook wel de deel genoemd, wordt 
verdeeld in vier woningen. Twee studio’s van 
ongeveer 50m2 en twee 2-slaapkamerwoningen van 
elk 80 m2. Elke woning gaat dwars door de boerderij 
en grenst daardoor aan het collectieve erf en aan de 
meer privézijde langs de weg. 
De scheiding tussen de woningen zit steeds niet op 
de gebinten, waardoor deze als object in de woning 
te zien zijn. De trap gaat langs het gebint omhoog, 
zodat je de grote balken kan aanraken. 

Elke woning heeft één zijde aan de privé 
buitenruimte, in de boomgaard. De andere 

zijde grenst aan het collectieve erf. 

De verdeling van de woningen valt steeds 
niet op de lijn van de gebinten, maar juist 

daarnaast. 
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Slaapkamer boerderijwoning 
Deze ruimte geeft mooi zicht op het detail in de houten kolom. Zo wordt 
het gebint een karakteristiek element in de ruimte. 

Woonkamer boerderijwoning 
Het grote raam van de woonkamer geeft uitzicht op de dakconstructie 
en daardoorheen kijkt men naar buiten naar het landschap.  
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Indeling van een boerderijwoning
De ruimtelijke indeling is in drie woningen van de 
boerderij min of meer gelijk, de woning aan de 
kopse kant van de boerderij vormt een uitzondering. 
De drie woningen hebben een entreeruimte onder 
het dak. Hier is eerst een semiprivé buitenruimte, 
waar bijvoorbeeld een bankje of een paar laarzen 
kan staan. Deze zachte overgang van collectief erf 
naar privé woning moet de sociale interactie tussen 
bewoners stimuleren. Binnen kan men meteen de 
trap op naar de leefruimte (zithoek, eettafel en 
keuken). Deze zit bovenin, waar het meeste licht de 
woning binnen komt. Ook is er vanaf daar uitzicht op 
het collectieve erf en het landschap. Op de begane 
grond vormen de trap en de badkamer een scheiding 
tussen entree en slaap- en werkruimte. Deze zit aan 
de privézijde van de woning, onder de lagere kap. 
De kopse woning heeft leefruimte op de begane 
grond en slaapkamers boven. Door een groot raam 
in de kopse gevel is licht hier geen reden om de 
indeling om te draaien. 
Op de volgende bladzijde is van één woning de 
slaapkamer (beneden) en woonkamer (boven) te 
zien. Op de volgende foto is de indeling van de 
woningen in het gebouw te zien. 

Schematische doorsnede van een boerderijwoning.  
Bovenin het meeste licht, achterin op de begane 
grond de meeste privacy. Entree onder het dak 
(groene pijl). 

Schematische plattegrond van een boerderijwoning.  
Voorin de entree (groene pijl), na een versmalling 
(blauwe lijnen), de slaap en werkruimte. Van 
daaruit een achterdeur naar de buitenruimte (gele 
pijl) . 



Links: Beeld van één studiowoning. Bovenin 
bevindt zich de leefruimte (woonkamer met daarin 
een keuken). Onderin bevindt zich de slaap/werk 
ruimte. 

Rechts: Beeld van de rij woningen in de boerderij. 
In het midden zijn de twee studio’s te zien, links en 
rechts zitten twee grotere woningen. In de woning 
rechts bevindt zich de leefruimte op de begane 
grond en de slaapkamers op de verdieping. 

Detail ankerbalk gebint dat 
zichtbaar is in de slaapkamer. 
Dit zijn twee foto’s van het 
detail zoals het er in de huidige 
situatie uitziet. De balk steekt 
door de kolom heen en is 
bevestigt met twee wiggen en 
drie pennen. De balk ligt ook 
nog deels op de kolom doordat 
deze ingezaagd is.  
De tekens in de kolom (drie 
streepjes) waren voor de 
timmerman om te weten welke 
delen bij elkaar hoorden. 
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Het om elkaar heen pakken van de twee 
woningen in het oorspronkelijke woonhuis.

De veranderingen in de plattegrond van 
de woonkamer: geel is wat verdwenen is, 
blauw is wat nieuw is. Zwart (en blauw) is 
de nieuwe plattegrond).



83

8 | 6 het Woonhuis

In het oorspronkelijke woonhuis is nooit veel 
veranderd. Hierdoor zijn de oude ruimtes en 
gebruiken nog erg herkenbaar. In hoofdstuk 3 
is meer te lezen over het originele woonhuis. 
In de herbestemming wordt het huis gesplitst in 
twee woningen. Hierbij heeft elk huis een aantal 
karakteristieke elementen. Door een ingreep in het 
dak wordt er licht gebracht in het nu erg donkere en 
koude woonhuis.

Splitsing in twee huizen
Bij het splitsen van het woonhuis in twee woningen 
zijn een aantal karakteristieke elementen behouden. 
Bijvoorbeeld de balkenvloer in de woonkamer, de 
typische lage verdiepingsvloer van de meiden- en 
knechtenkamer en de dakconstructie. Daarnaast 
zijn een aantal veranderingen aangebracht om twee 
praktische en comfortabele woningen te maken. In 
de afbeeldingen hiernaast is te zien welke ruimtes 
samengevoegd of gecreëerd zijn. Bijvoorbeeld de drie 
bedstedes die nu een gang zijn, of de oorspronkelijke 
slaapkamer die tot de kap open is gewerkt tot een 
heel ruimtelijke woonkamer. 
De grootste ingreep is gedaan om in de zolder 
en woonkamer licht te krijgen, waar dat nu (bijna) 
geheel ontbreekt. 

Oorspronkelijke indeling begane grond.

Oorspronkelijke indeling zolder (vrijwel geheel open).

Slaapkamer maken in de open zolder. Slaapkamer 
omhoog trekken tot kop, wordt nu de tweede 
woonkamer. 

Samenvoegen bedstedes tot gang, en gang en 
woonkamer tot grote woonkamer. 

Meiden- en knechtenkamer ophogen tot de kap. 

Ruimte op zolder tot slaapkamer maken. 



Daglicht binnen laten
Het woonhuis is gericht op het noorden, er is 
daardoor weinig daglicht in de leefruimtes. In de 
zolder is in zijn geheel geen daglichtopening. De 
daken in het noord- en westaanzicht zijn deel van 
het beschermde aanzicht, daar mag dus geen 
opening gemaakt of vergroot worden. Er is gekozen 
om via het dak aan de erfzijde licht binnen te halen. 
Onder de latten dakbedekking bevinden zich twee 
grote ramen. Het licht valt hierdoor in de trappenhal, 
of lichtruimte. Door een dubbele matglazen wand 
valt het in de zolder van de ene woning. Door de 
oorspronkelijke balkenlaag valt het in de woonkamer 
van de andere woning. Deze ingreep zorgt dat beide 
woningen ruimtelijker en veel leefbaarder worden. 

Glazen woningscheidende wand
De wand waardoor het daglicht de zolder in valt is 
een woningscheidende wand. Deze is van dubbel 
glas, dat gematteerd is waardoor er geen zicht 
is tussen de twee woningen. De wand wordt zo 
gedetailleerd dat er weinig geluidsoverdracht tussen 
de woningen plaatsvindt. 

Dwarsdoorsnede van de lichtruimte. Hierin is goed te 
zien hoe het licht vanaf het dak, door de lichtruimte, 
uiteindelijk de woonkamer binnenvalt. 

Langsdoorsnede van de lichtruimte, waarin de hoogte 
van de ruimte goed zichtbaar is. 



85

Daglicht binnen laten
Het woonhuis is gericht op het noorden, er is 
daardoor weinig daglicht in de leefruimtes. In de 
zolder is in zijn geheel geen daglichtopening. De 
daken in het noord- en westaanzicht zijn deel van 
het beschermde aanzicht, daar mag dus geen 
opening gemaakt of vergroot worden. Er is gekozen 
om via het dak aan de erfzijde licht binnen te halen. 
Onder de latten dakbedekking bevinden zich twee 
grote ramen. Het licht valt hierdoor in de trappenhal, 
of lichtruimte. Door een dubbele matglazen wand 
valt het in de zolder van de ene woning. Door de 
oorspronkelijke balkenlaag valt het in de woonkamer 
van de andere woning. Deze ingreep zorgt dat beide 
woningen ruimtelijker en veel leefbaarder worden. 

Glazen woningscheidende wand
De wand waardoor het daglicht de zolder in valt is 
een woningscheidende wand. Deze is van dubbel 
glas, dat gematteerd is waardoor er geen zicht 
is tussen de twee woningen. De wand wordt zo 
gedetailleerd dat er weinig geluidsoverdracht tussen 
de woningen plaatsvindt. 



Maquettefoto: 
Lichtinval in 
woonkamer 
door dak en 
balkenlaag.
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01

02

01 | Corten-stalen profielen, aan de bovenkant 
verbonden. Het profiel hangt los over de nokbalk 
heen. 
02 | Kitnaad 

Doorsnede van het cortenstalen profiel. Twee T profielen met 
steeds een afdekstrip die na het glas geplaatst kan worden. 

Boven detail glazen wand (verticaal) 
De glazen wand is boven door een corten-stalen 
profiel verbonden met de oorspronkelijke nok, de 
dakconstructie verzorgt de stabiliteit van de wand. 
Het glas zit in de verticale profielen van cortenstaal. 
De profielen zijn steeds tussen twee hanebalken in 
geplaatst.  
Net boven de hanebalken en om de hanebalken 
heen zit een kitnaad, die verbind de twee stukken 
glas (boven en onder) met elkaar. Het glas moet uit 
twee delen bestaan om het te kunnen plaatsen. 
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01 | Corten-stalen profielen, aan de bovenkant 
verbonden. Het profiel hangt los over de nokbalk 
heen. 
02 | Kitnaad 

01 | Steunprofiel glasplaat, deze plaat steunt de 
horizontale glasplaat. 
02 | Oorspronkelijke houten balken (200x90), 
steunen op bakstenen dragende muur. 
03 | Horizontale glasplaat constructief verlijmd met 
verticale plaat.

04 | Stalen profielen glasplaten. 
05 | Losse platen (melk)glas met losse profielen om 
geluidsoverdracht te voorkomen. Melkglas om zicht 
tussen de twee woningen te voorkomen. 
06 | I-profiel draagt nieuwe glazen wand 
07 | Zwevende vloer op oude houten vloer. 

Doorsnede van het cortenstalen profiel. Twee T profielen met 
steeds een afdekstrip die na het glas geplaatst kan worden. 

Onder detail glazen wand (verticaal) 
De wand wordt gedragen door een nieuw 
geplaatst I-profiel, aangezien de bestaande 
constructie deze extra belasting niet aan kan. 
Er is zo gedetailleerd dat er zo min mogelijk 
geluidsoverdracht tussen de twee woningen zal 
plaatsvinden. Daarnaast is er een horizontale 
glasplaat over het weggelaten stuk vloer geplaatst 
waardoor de woonkamer afgesloten is. Zonder 
deze plaat zou dit gat als een schoorsteen 
werken en veel energie kosten. 



Woonkamer van oostwoning
Dubbel hoge ruimte, zicht op de kap. trapleuning gemaakt van 
verwijderde plankenvloer. 
Haard als element behouden, schoorsteen wel half verwijderd. 
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Behoud van het verhaal
In het ontwerp is steeds gezorgd dat het woonhuis 
zijn karakter niet verliest. Het verhaal dat dit gebouw 
vertelt over het vroegere gebruik moet doorverteld 
worden. Er is slechts hier en daar een nieuw stuk 
aan het verhaal toegevoegd. De kinderen zullen 
slapen in de knechtenkamer en je loopt de trap op 
door de bedstedes of langs de haard, men slaapt in 
de graanopslag. Al deze elementen blijven leven in 
het ontwerp, de bewoners zullen nog steeds wonen 
in een oud boerenwoonhuis.

Woonkamer van oostwoning
Dubbel hoge ruimte, zicht op de kap. trapleuning gemaakt van 
verwijderde plankenvloer. 
Haard als element behouden, schoorsteen wel half verwijderd. 

Woonkamer van westwoning 
Oorspronkelijke gang bij woonkamer getrokken. Licht valt 
door oude houten vloer naar binnen. De deuren van de 
drie bedstedes een herkenbaar element in de ruimte.  



8 | 7 definitief ontWerp

Uit alle hiervoor beschreven uitgangspunten is een 
definitief ontwerp gevormd. In de plattegronden en 
doorsnedes zijn de dicht grijs gevulde delen de 
oorspronkelijke wanden. Te zien is dat alle gevels 
nageiosleerd zijn. De nieuwe (woningscheidende) 
wanden zijn in houtskeletbouw opgetrokken. Alle 
entrees van de zes woningen bevinden zich onder 
het dak, in de overdekte buitenruimte. De plattegrond 
van de verdieping is genomen op +3.6 m., ter 
hoogte van de verdiepingsvloer van het achterhuis, 
en de hogere verdiepingsvloer van het woonhuis.
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8 | 7 definitief ontWerp

Uit alle hiervoor beschreven uitgangspunten is een 
definitief ontwerp gevormd. In de plattegronden en 
doorsnedes zijn de dicht grijs gevulde delen de 
oorspronkelijke wanden. Te zien is dat alle gevels 
nageiosleerd zijn. De nieuwe (woningscheidende) 
wanden zijn in houtskeletbouw opgetrokken. Alle 
entrees van de zes woningen bevinden zich onder 
het dak, in de overdekte buitenruimte. De plattegrond 
van de verdieping is genomen op +3.6 m., ter 
hoogte van de verdiepingsvloer van het achterhuis, 
en de hogere verdiepingsvloer van het woonhuis.

Plattegrond begane grond, schaal 1:200 Plattegrond verdieping, schaal 1:200
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Doorsnedes
Op de langsdoorsnede door het woonhuis is goed 
te zien hoe de lengte van de kap zichtbaar wordt 
in de rechterwoning. Ook is daarin de dubbelhoge 
woonkamer te zien. 
In de dwarsdoorsnede door het woonhuis zie je de 
verschillende verdiepingshoogtes. De hoge kamer 
was vroeger de ruimte waar belangrijke gasten 
werden ontvangen. Boven de lage ruimte zat de 
meidenkamer. 
In de dwarsdoorsnede van de boerderijwoning is 
de ruimtelijkheid van de hoge leefruimte op de 
bovenverdieping goed zichtbaar. Ook is te zien hoe 
het gebint door de woning heen steekt, met het 
mooie detail in de slaapruimte. Ook zie je goed de 
twee verschillende daken. 
In de langsdoorsnede is de verdeling van de 
woningen zichtbaar. Ook is te zien hoe het woonhuis 
aansluit op de boerderij. Op de plek waar de nokken 
elkaar raken bevindt zich de lichtruimte. 

Langsdoorsnede Woonhuis, A-A’, schaal 1:200

Dwarsdoorsnede Woonhuis, C-C’, schaal 1:200
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Doorsnedes
Op de langsdoorsnede door het woonhuis is goed 
te zien hoe de lengte van de kap zichtbaar wordt 
in de rechterwoning. Ook is daarin de dubbelhoge 
woonkamer te zien. 
In de dwarsdoorsnede door het woonhuis zie je de 
verschillende verdiepingshoogtes. De hoge kamer 
was vroeger de ruimte waar belangrijke gasten 
werden ontvangen. Boven de lage ruimte zat de 
meidenkamer. 
In de dwarsdoorsnede van de boerderijwoning is 
de ruimtelijkheid van de hoge leefruimte op de 
bovenverdieping goed zichtbaar. Ook is te zien hoe 
het gebint door de woning heen steekt, met het 
mooie detail in de slaapruimte. Ook zie je goed de 
twee verschillende daken. 
In de langsdoorsnede is de verdeling van de 
woningen zichtbaar. Ook is te zien hoe het woonhuis 
aansluit op de boerderij. Op de plek waar de nokken 
elkaar raken bevindt zich de lichtruimte. 

Langsdoorsnede geheel, D-D’, schaal 1:200

Dwarsdoorsnede boerderijwoning, B-B’, schaal 1:200



Na-isoleren dak aan buitenzijde 
van sporen. 

Na-isoleren gevel aan 
binnenzijde gevels. 

Plaatsen van dubbel glas.

Na-isoleren verdiepingsvloer, 
geluidsdempend.

Na-isoleren begane grond vloer. 

Onderkappen van baksteen 
fundering. 
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Bouwfysische aanpassingen boerderij
De gehele oude boerderij en het woonhuis zullen 
de nodige bouwtechnische aanpassingen ondergaan 
om een aangenamer binnenklimaat te creëren. 
Uitgangspunt bij de isolatie is steeds het behouden 
van het monumentale aanzicht vanaf de straat, en 
zicht op de sporenkap vanuit de woningen. De gevels 
worden dus aan de binnenzijde na-geisoleerd, de kap 
aan de buitenzijde.

De gevels, het dak en de begane grondvloer worden 
geïsoleerd. Gekozen is voor een natuurlijk en damp 
open (dus ademend) isolatiemateriaal. Een voorbeeld 
hiervan is pavatherm, een product gemaakt van 
houtvezels. [afb.]
Dampdichte isolatie kan in dit geval leiden tot lokale 
dampophoping en schimmel veroorzaken. Natuurlijke 
producten als de op houtvezels gebaseerde 
producten  zijn veel minder milieubelastend, wat 
meeweegt in de keuze hiervoor. Het nadeel is dat 
de RC waarde iets lager is dan bij alternatieve 
materialen, maar in ieder geval veel hoger dan in de 
huidige situatie. 

De oorspronkelijke fundering bestaat uit een aantal 
lagen metselwerk de grond in. Deze zullen onderkapt 
moeten worden, om optrekkend vocht in de wanden 
te stoppen. Onderkappen houdt in dat er meter voor 
meter één laag stenen wordt uitgekapt, daar lood in 
de voeg wordt gelegd en teruggemetseld wordt. [afb.]

Het glas in de ramen zal vervangen worden door 
dubbel glas, dat wordt gedaan met glas dat speciaal 
gemaakt is voor renovaties. Dat is dubbel glas met 
bijzonder weinig ruimte tussen de twee glasplaten, 
zodat het in de oude kozijnen geplaatst kan worden. 

Pavatherm is een materiaal gemaakt van houtvezels. Aan 
de binnenzijde van de gevel worden platen tegen de gevel 
aangelijmd. Deze platen zijn van geperst materiaal, hierop kan 
direct gestuct worden met leem. 

Het onderkappen van een muur.
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8 | 8 geVels

De noordgevel van het woonhuis is beschermd 
aanzicht. In het aanzicht is de gevel ongewijzigd, 
er is alleen dubbel glas in de ramen geplaatst en 
isolatie aan de binnenzijde van de gevel geplaatst. 
De zuidgevel, de kopse gevel van de boerderij, is 
deels ‘afgesneden’. Daarnaast ontstaat nu ruimte om 
naar de entrees van de woningen te lopen. Twee 
kleine raampjes in de gevel worden dicht gemetseld. 
De schuurdeuren, het kleine deurtje en de luiken 
boven de deuren zijn in het ontwerp vervangen door 
grote ramen.
De westgevel is zichtbaar vanaf het beschermde 
aanzicht en daarom heel behoudend aangepakt. 
De woningen moesten hier een achterdeur hebben 
om naar hun ‘tuin’ te kunnen. Deze deuren zijn zo 
geplaatst dat dit twee grote schuurdeuren lijken in 
plaats van vier achterdeuren. Hiervoor werden twee 
keer twee raampjes dichtgemetseld. Dit wordt gedaan 
met stenen die vrijkomen daar waar de deuren 
geplaatst worden.
De oostgevel is het meest veranderd. De 
daadwerkelijke  gevel is een stuk onder het dak 
teruggeplaatst. Dit is een HSB gevel met leem 
afgestuct. In het oost aanzicht zie je vooral het nieuw  
beklede dak. Dit is bekleed met antraciet geverfde 
latjes. Door op sommige plaatsen gaten in het dak te 
maken waar latjes over heen lopen, ontstaat op de 
oostgevel een spel van licht en schaduw, in absorptie 
(leem) en reflectie (glas).

Noordgevel oorspronkelijk Noordgevel nieuw

Zuidgevel oorspronkelijk Zuidgevel nieuw

Westgevel oorspronkelijk Westgevel nieuw

Oostgevel oorspronkelijk Oostgevel nieuw
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Noordgevel, schaal 1:200

Zuidgevel, schaal 1:200
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Westgevel, schaal 1:200
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01 | Kantplank wit geschilderd hout 15 x 100 mm, 
hierop steunt de laatste rij pannen, bevestigd met 
hoekprofiel aan dakplaat
02 | Leemstuc afwerking van wand boven de 
schuurdeur, metselwerk niet doorgezet om duidelijk 
gevelbeeld te krijgen.  
03 | Planken schuurdeur, bewerkt met bielzenverf 
(donker), gespijkerd aan ‘gewone’ buitendeur. 

01 | Planken schuurdeur, planken bevestigd op 
normaal buitendeur frame. 
02 | Gietijzeren scharnieren, zwart geverfd.  
03 | Twee planken op kopse kant van 
woningscheidende wand bevestigd, zo lijken de twee 
achterdeuren één grote schuurdeur.

Schuurdeur horizontaal detail
De twee achterdeuren van naast elkaar liggende 
woningen worden zó gedetailleerd dat ze lijken op 
één brede schuurdeur. Dit is nodig om de schaal 
van de boerderij te behouden en niet die van een 
rijtjeswoning. Door de deur van boven tot onder te 
laten lopen en terug te leggen in de bakstenen wand 
wordt dit effect versterkt. 
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01 | Kantplank wit geschilderd hout 15 x 100 mm, 
hierop steunt de laatste rij pannen, bevestigd met 
hoekprofiel aan dakplaat
02 | Leemstuc afwerking van wand boven de 
schuurdeur, metselwerk niet doorgezet om duidelijk 
gevelbeeld te krijgen.  
03 | Planken schuurdeur, bewerkt met bielzenverf 
(donker), gespijkerd aan ‘gewone’ buitendeur. 

01 | Planken schuurdeur, planken bevestigd op 
normaal buitendeur frame. 
02 | Gietijzeren scharnieren, zwart geverfd.  
03 | Twee planken op kopse kant van 
woningscheidende wand bevestigd, zo lijken de twee 
achterdeuren één grote schuurdeur.

Schuurdeur aansluiting dakrand, verticaal
De deur loopt tot net onder de dakrand. Doordat 
deze terug ligt in de gevel ontstaat daarboven nog 
een klein stuk wand. Dit wordt met leem afgestuct 
en niet met het metselwerk van de gevel doorgezet. 
Zo is het gat met de schuurdeur een heldere 
onderbreking van de gevel. 
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Oostgevel, schaal 1:200
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Gebintbalk door geveldetail, verticaal
De oorspronkelijke gebinten lopen door de nieuwe 
gevel heen. De gebintbalk (300 x 400 mm.) snijdt 
daardoor door de gevel heen. De gevel is om deze 
balk heen gedetailleerd, waardoor de oorspronkelijke 
balk niet aangetast wordt. De HSB bevat extra 
balkjes rondom de gebintbalk, om de platen goed te 
kunnen bevestigen. Het leemstuc loopt tot de balk. 

Gevelopbouw van buiten naar binnen:
- Leemstucwerk 10 mm. 
- Net als wapening voor leemstuc 
- Dampdoorlatend folie verlijmd 
- Multiplex 15 mm. 
- HSB wand 144 x 36 mm. 
- Pavatherm isolatie 144 mm. 
- Multiplex 15 mm. 
- Net als wapening voor leemstuc 
- Leemstucwerk 10 mm. (lichter van kleur)

01 | Balkenlaag, draagt vloer af op HSB wanden (dus 
niet op oorspronkelijke gebintbalk)
02 | Ruimte tussen multiplex en gebintbalk geeft 
mogelijheid tot uitzetten balk, gevuld met kit.
03 | Leemstuc sluit precies aan op gebintbalk.

Bouw van huis-
in-huis boerderij 
te Okkenbroek, 
waar een heel 

vergelijkbaar 
detail te zien is. 

Aansluiting dak en oostgevel, verticaal
De sporen gaan, net als de gebintbalk, door de 
nieuwe gevel heen. Ook deze zijn onaangetast 
gelaten, dus de gevel gaat om de sporen heen. De 
isolatie loopt door, en stopt buiten de gevel. Daar 
blijft dus tussen de dakplaat en de latten bekleding 
ruimte over. De latten worden omhoog gehouden 
door houten klossen. 
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Gevelopbouw van buiten naar binnen:
- Leemstucwerk 10 mm. 
- Net als wapening voor leemstuc 
- Dampdoorlatend folie verlijmd 
- Multiplex 15 mm. 
- HSB wand 144 x 36 mm. 
- Pavatherm isolatie 144 mm. 
- Multiplex 15 mm. 
- Net als wapening voor leemstuc 
- Leemstucwerk 10 mm. (lichter van kleur)

01 | Spoor loopt door gevel heen, oorspronkelijke 
dakconstructie blijft behouden, stuc sluit precies aan. 
02 | Isolatie alleen waar binnenruimte onder dak zit.

Gevelopbouw van binnen naar buiten:
- Leemstucwerk 10 mm.
- Net als wapening voor leemstuc 
- Multiplex 15 mm.
- HSB wand 144 x 36 mm. 
- Pavatherm isolatie 144 mm. 
- Multiplex 15 mm. 
- Dampdoorlatend folie verlijmd 
- Net als wapening voor leemstuc 
- Leemstucwerk 10 mm.

Aansluiting dak en oostgevel, verticaal
De sporen gaan, net als de gebintbalk, door de 
nieuwe gevel heen. Ook deze zijn onaangetast 
gelaten, dus de gevel gaat om de sporen heen. De 
isolatie loopt door, en stopt buiten de gevel. Daar 
blijft dus tussen de dakplaat en de latten bekleding 
ruimte over. De latten worden omhoog gehouden 
door houten klossen. 
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Dakopbouw van buiten naar binnen:
- Latten 20 x 50 mm, gespijkerd op
- Regelwerk 20 x 50 mm.
- Dampdoorlatend waterkerend folie, verlijmd
- Multiplex 15 mm.
- Pavatherm isolatie 85 mm. 
- Multiplex 15 mm. 
- Sporen (oorspronkelijk) 150 x 50 mm.

Dakopbouw van buiten naar binnen:
- Dakpannen (oorspronkelijk)
- Regelwerk 20 x 25 mm.
- Dampdoorlatend waterkerend folie, verlijmd
- Multiplex 15 mm. 
- Pavatherm isolatie 85 mm.
- Multiplex 15 mm.
- Sporen (oorspronkelijk) 150 x 50 mm.

01 | Nokbalk 70 x 25 mm. 
02 | Nokbeugel, gemonteerd op dakplaten
03 | Nokvorsten
04 | Nokbalk (oorspronkelijk) 150 x 50 mm. 

Nokdetail, verticaal
Het dak is aan de westzijde een nageisoleerd 
pannen dak, aan de oostzijde is het een geisoleerd 
dak met latten als bekleding. De isolatie is op de 
oorspronkelijke sporen gelegd. Een extra (verhoogde) 
nokbalk draagt nu de nokvorsten. De dakopbouw is 
aan beide zijden even dik gehouden. 
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8 | 9 dak

Ontwerp dak
Het dak aan de oostzijde is vernieuwd. 
Uitgangspunten zijn dat het dak zo gesloten mogelijk 
moet ogen terwijl er toch genoeg daglicht voor de 
woningen door binnen kan komen. Het moet in 
kleurschakering passen bij het pannendak en het 
landschap. Door de oostzijde van het dak moet het 
gebouw uitstralen dat het geen gewone boerderij 
meer is. 
De nieuwe dakbedekking bestaat uit een regelwerk 
met daarop bevestigde latten (50 x 20 mm.), 50 
mm. uit elkaar geplaatst. De latten zijn antraciet, net 
als de oorspronkelijke pannen. Op sommige plekken 
zit glas onder de latten, waardoor wel daglicht de 
woning in gaat maar geen gat in het dakvlak lijkt te 
zitten. Hierdoor is het dak vrij gesloten gebleven en 
de zwaarte van het boerderijvolume bewaard. 
Vanwege te hoge belastingen voor de bestaande 
constructie is het ‘glas’ boven de buitenruimte (dus 
niet in de woning) een polycarbonaat plaat. Dit 
is veel lichter dan glas, en voorkomt dat het dak 
bezwijkt of met grote ingrepen verstevigd moet 
worden. 

Dakopbouw van buiten naar binnen:
- Latten 20 x 50 mm, gespijkerd op
- Regelwerk 20 x 50 mm.
- Dampdoorlatend waterkerend folie, verlijmd
- Multiplex 15 mm.
- Pavatherm isolatie 85 mm. 
- Multiplex 15 mm. 
- Sporen (oorspronkelijk) 150 x 50 mm.

01 | Nokbalk 70 x 25 mm. 
02 | Nokbeugel, gemonteerd op dakplaten
03 | Nokvorsten
04 | Nokbalk (oorspronkelijk) 150 x 50 mm. 



Dakopbouw ter plaatse van raam van buiten naar binnen:
- Latten 20 x 50 mm, gespijkerd op
- Regelwerk 20 x 50 mm. 
- Dubbelglas in houten kozijn
- Sporen (oorspronkelijk) 150 x 50 mm. 

01 | Kozijn dakraam, 90 x 25 mm.
02 | Stalen hoekprofiel 30 x 30 mm. Bevestigt en 
stelt kozijn.
03 | Scharnier waardoor luik van latten over 
het raam geopend kan worden, als het raam 
schoongemaakt moet worden. 

Dakraamdetail, verticaal
Over een aantal van de dakramen loopt de 
lattenbekleding door. Dit is gedaan om het volume 
en de massa van de boerderij te bewaren, terwijl er 
toch veel daglicht de woningen binnen kan treden. 
Op deze plekken kunnen de latten als een luik open 
geklapt worden, om zo het schoonmaken van het 
glas mogelijk te maken. 
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Dakopbouw ter plaatse van raam van buiten naar binnen:
- Latten 20 x 50 mm, gespijkerd op
- Regelwerk 20 x 50 mm. 
- Dubbelglas in houten kozijn
- Sporen (oorspronkelijk) 150 x 50 mm. 

01 | Klos hout 100 x 30 x 30 mm.
02 | Dakgoot waar waterdicht folie op aansluit
03 | Kantplank witgeverfd hout, met hoekprofiel 
bevestigd aan dakplaat. Regelwerk steunt daarop. 
04 | Sporen (oorspronkelijk) 150 x 50 mm, bewerkt 
om intrekkend vocht in uiteinden te voorkomen

Dakgootdetail, verticaal
Aan de dakrand van het dak aan de oostzijde is een 
dakgoot onder de latten bekleding geplaatst. Op deze 
manier is de dakgoot nauwelijks zichtbaar.  
Op andere plaatsen worden bijvoorbeeld de lucht 
toe- en afvoeren van de keuken en badkamer onder 
de latten bekleding verstopt, op die manier zullen er 
niet allerlei losse pijpjes op het dak van de boerderij 
komen te staan. 



8 | 11 constructieVe berekening daken

De daken van zowel het woonhuis als de boerderij 
krijgen in de nieuwe situatie extra belasting. Het 
dak heeft in de huidige situatie alleen regelwerk en 
pannen als belasting. In de nieuwe situatie komt 
onder de pannen 2 x 15 mm. multiplex, isolatie en 
folie extra. Aan de zijde waar het dak met houten 
latten bekleed wordt verdwijnen de pannen en komt 
er 2 x 15 mm. multiplex, isolatie, folie en de latten 
met regelwerk als belasting bij. Op sommige delen 
zit er onder de latten geen multiplex en isolatie maar 
glas. Een deel van het dak is zowel onder als boven 
buiten, daar hoeft dus niet geisoleerd te worden. 
Deze delen hebben in principe alleen de belasting 
van de latten en 15 mm. multiplex. Daar waar het 
dak buiten open is, zit polycarbonaat in plaats 
van glas. Dat is een stuk lichter en geeft dus een 
gunstigere belasting. Buiten de woningen kan dat 
goed.  
In de tabel hiernaast zijn de verschillende belastingen 
in een tabel gezet. Zowel de permanente belastingen 
[tabel 1] als de veranderlijke belastingen [tabel 2]. 
Deze zijn in principe per m1 spoor voor beide daken 
gelijk. In de derde tabel zijn de waarden waaruit de 
permanente belasting is opgebouwd te zien [tabel 3].
De sporen van de dakconstructie van het woonhuis 
en de boerderij zijn van gelijke afmetingen. 
Aangenomen wordt dat dit hout kwaliteit C18/22 
heeft.  [tabel 4]

   
 

  
    
  
    
    
   
  
  

profiel 50 x 150 mm.

hout C 18/22

A 0,0075 m2

E 6,7 * 10^6 kN/m2

I 14,1*10^-6 mm4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: permanente belastingen per m1 spoor
Tabel 3: waardes per materiaal permanente belastingen

Tabel 4: eigenschappen sporen en hanebalkenTabel 2: veranderlijke belastingen per m1 spoor
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Grenswaarden
De constructie wordt getest in de 
uiterste- grenstoestand (UGT) en de 
bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT). 

In de UGT worden twee soorten combinaties 
getoetst. Namelijk 1,2 PB + 1,3 VB en 1,35 PB. Er 
wordt gerekend met de meest negatieve combinatie.
Er wordt getest of de spanning in het materiaal 
niet de maximale spanning overschreidt. De 
grenswaardes van dit materiaal staan hier rechts in 
tabel 5 gegeven.
 
De grensspanningen zijn als volgt berekend:
f
d
= (f

k
/γ

m
)∙k

mod
∙k

h

C 22, klasse 2, kort belast, UGT
γ

m
=1,3

k
mod

 = 0,9
k

h
 = 1,0

De optredende spanningen worden als volgt 
berekend: 
buigspanning: σ

md
 = M/W 

normaalspanning (druk en trek): σ
cd
 = N/A 

schuifspanning: τ = V*S / b * I
Deze spanningen mogen niet groter zijn dan de 
maximale spanningen uit tabel 5.

De controles die in UGT uitgevoerd worden zijn:

σ
cd 

/ f
cd 

≤ 1,0 (druk)
σ

cd 
/ f

td 
≤ 1,0 (trek)

τ / f
vd
 ≤ 1,0 (schuif)

σ
md 

/ f
md

 ≤ 1,0 (buiging) 

(σ
cd 

/ f
cd
)^2 + (σ

md 
/ f

md
) ≤ 1,0 (buiging en druk) 

(σ
cd 

/ f
td
) + (σ

md 
/ f

md
) ≤ 1,0 (buiging en trek)

Hierna zullen er steeds tabellen te zien zijn, waarin 
te zien is of de controles onder de 1,0 blijven. Zo 
niet, dan is de waarde dus te groot en moet de 
constructie aangepast worden. 

In de BGT wordt gerekend met 1,0 PB + 1,0 
VB. Daarmee wordt de doorbuiging bepaald. Die 
doorbuiging (u) mag niet groter zijn dan 0,004 l

rep
. 

De doorbuiging wordt steeds uit het matrixmodel 
gehaald en vervolgens getoetst aan deze eis. 

waardes C22 N/mm2
fmd 15,2
ftd 9
fcd 13,8
fvd 1,7

Tabel 5: maximale 
spanningen C22



Dak van het woonhuis
Het dak van het woonhuis is als volgt 
geschematiseerd [afb.]. Dit is een dwarsdoorsnede 
van de constructie. Alle staven hebben hetzelfde 
profiel, waarvan de eigenschappen in tabel 4 te 
vinden zijn. 
De sporen worden in de nok scharnierend verbonden, 
de hanebalken worden scharnierend verbonden aan 
de sporen. De sporen worden door een scharnier 
ondersteund, in werkelijkheid zijn dit de bakstenen 
gevels. 

Er zijn twee hoofd belastinggevallen. In het eerste 
geval (BG1) zitten aan beide zijdes van het dak 
dakpannen. In het tweede belastinggeval (BG2) zitten 
aan de linkerzijde dakpannen en aan de rechterzijde 
latjes met daaronder dubbel glas.  
Voor wind zijn twee belastinggevallen, waarbij de 
zuiging en druk van kant wisselen. Voor sneeuw 
zijn 3 belastinggevallen. Door voor BG1 en voor 
BG2 alle mogelijke combinaties van sneeuw en wind 
te simuleren, worden de extreme waarden van de 
belastingen gevonden. In tabel 6 zijn alle geteste 
combinaties te zien. Fu. C 1 t/m 7 zijn UGT van 
BG1, Fu. C 8 t/m 14 zijn UGT van BG 2. Fu. C. 
15 t/m 20 zijn BGT van BG1, Fu. C. 21 t/m 26 zijn 
BGT van BG2. 

Tabel 6: belastingcombinaties woonhuis

8,2 m. breed

4,1 m hoog
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Tabel 6: belastingcombinaties woonhuis



afmetingen oorspronkelijk
h 150,00 150,00 150,00
b 50,00 50,00 50,00
oppervlak 7500,00 7500,00 7500,00
W 187500,00 187500,00 187500,00
I 14062500,00 14062500,00 14062500,00
S 140625,00 140625,00 140625,00

spanningen S5 S5 S6
σ(cd) -0,43 -1,00 0,00
σ(td) 0,00 0,00 0,01
τ (td) -0,22 -0,24 -0,24
σ(md) -10,13 -9,55 0,00

controles UGT max M;  FuC 3 max N; FuC 1 max V; FuC5
N-druk -0,03 -0,07 0,00
N- trek 0,00 0,00 0,00
afschuiving -0,13 -0,14 -0,14
buiging -0,67 -0,63 0,00
buiging en trek -0,67 -0,63 0,00
buiging en druk 0,00 -0,01 #DIV/0!

uit matrixframe
M -1900000,00 -1790000,00 0,00
Nmax
Ndruk -3190,00 -7480,00
N trek 100,00
V -1100,00 -1190,00 -1190,00

waardes C22
fmd 15,2 15,2 15,2
ftd 9 9 9
fcd 13,8 13,8 13,8
fvd 1,7 1,7 1,7

Conclusie UGT BG1 woonhuis

BG 1 heeft aan beide zijdes van het dak dakpannen.  
De hoogste buigspanningen treden op in staaf S5, 
in combinatie FuC 3. Daarin is de combinatie van 
wind, eigen gewicht en sneeuw het meest negatief. 
De buigspanning blijft echter ruim binnen de 
maximale spanning. Dat geldt ook voor de maximale 
normaalspanning, deze treedt ook op in staaf 5 maar 
in combinatie FuC. 1. De maximale schuifspanning 
treed op in staaf S6 in FuC. 5, ook deze blijft binnen 
de marge. 
In de afbeeldingen hiernaast is steeds het 
krachtenverloop in het geval van de grootste krachten 
te zien. Let op, dit zijn dus drie verschillende 
belastingcombinaties. 

UGT; BG1; FuC 1; Dwarskrachten-lijn staaf S5

UGT; BG1; FuC 3; Momentenlijn-staaf S5

UGT; BG1; FuC 5; Normaalkrachten-lijn staaf S6
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UGT; BG1; FuC 1; Dwarskrachten-lijn staaf S5

UGT; BG1; FuC 3; Momentenlijn-staaf S5

UGT; BG1; FuC 5; Normaalkrachten-lijn staaf S6

afmetingen oorspronkelijk
h 150,00 150,00 150,00
b 50,00 50,00 50,00
oppervlak 7500,00 7500,00 7500,00
W 187500,00 187500,00 187500,00
I 14062500,00 14062500,00 14062500,00
S 140625,00 140625,00 140625,00

spanningen S5 S5 S6
σ(cd) -0,46 -1,11 -0,01
σ(td) 0,00 0,00 0,00
τ (td) -0,24 0,00 0,39
σ(md) -9,23 0,00 0,00

controles UGT max M;  FuC. 10 max N; FuC. 8 max V; FuC. 12
N-druk -0,03 -0,08 0,00
N- trek 0,00 0,00 0,00
afschuiving -0,14 0,00 0,23
buiging -0,61 0,00 0,00
buiging en trek -0,61 0,00 0,00
buiging en druk 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

uit matrixframe
M -1730000,00 0,00 0,00
Nmax
Ndruk -3470,00 -8300,00 -100,00
N trek
V -1210,00 0,00 1940,00

waardes C22
fmd 15,2 15,2 15,2
ftd 9 9 9
fcd 13,8 13,8 13,8
fvd 1,7 1,7 1,7

Conclusie UGT BG2 woonhuis

BG 2 heeft aan één zijde dakpannen, aan de andere 
zijde glas met daaroverheen latten.  
De spanningen zijn verder heel vergelijkbaar met die 
van BG1. Ze overstijgen ook nergens de maximale 
spanning, dus er hoeven geen extra maatregelen 
genomen te worden  in het ontwerp van dit dak om 
de nieuwe belasting aan te kunnen. 
In de bijlage van dit verslag zal naar de verbindingen 
gekeken worden, waarbij de scharnierende oplegging 
van de sporenkap op de gevel een interessante is. 
Er zal gekeken worden naar de reactiekrachten in 
die oplegging en of de ontworpen verbinding deze op 
kan nemen. 

UGT; BG1; FuC 8; Dwarskrachten-lijn staaf S5

UGT; BG1; FuC 10; Momentenlijn-staaf S5

UGT; BG1; FuC 12; Normaalkrachten-lijn staaf S6



h 150 190
b 50 50

S 5,6; Fu.C. 5 S 5,6; Fu.C. 5
lrep 5,66 5,66
umax 0,02264 0,02264
ueind 0,037 0,018

Conclusie BGT BG 1 woonhuis
De u

eind
 wordt uit het matrix model gehaald. In het 

geval van aan beide zijdes van het dak dakpannen, 
is de doorbuiging aan de rechterzijde te groot. Deze 
is 0,037 m. terwijl hij maximaal 0,022 m. mag zijn. 
Als de balk 40 mm hoger wordt gemaakt, voldoet 
de doorbuiging wel. Verderop zal blijken dat dit op 
meerdere plekken nodig is. In een bijlage van dit 
verslag zal dit verder uitgewerkt worden. 

Conclusie BGT BG 2 woonhuis
De u

eind
 wordt wederom uit het matrix model gehaald. 

In dit belastingeval zit aan de rechterzijde dubbelglas 
met daaroverheen latjes. De belasting is dus iets 
hoger en daarmee de doorbuiging groter, deze is 
0,044 m. terwijl hij maximaal 0,022 m. mag zijn. 
Als de balk 40 mm hoger wordt gemaakt, voldoet de 
doorbuiging precies. Hier kan dus dezelfde oplossing 
als voor BG 1 gebruikt worden.  

h 150 190
b 50 50

S 5,6; FuC. 12 S 5,6; FuC.12
lrep 5,66 5,66
umax 0,02264 0,02264
ueind 0,044 0,022
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Dak van de boerderij
Het dak van de boerderij is als volgt 
geschematiseerd. Dit is een dwarsdoorsnede van 
de constructie. Alle staven hebben hetzelfde profiel, 
waarvan de eigenschappen in tabel 4 te vinden zijn. 
De sporen worden in de nok scharnierend verbonden, 
de hanebalken worden scharnierend verbonden aan 
de sporen. De sporen worden door een scharnier 
ondersteund, dat zijn in werkelijkheid de gebintplaten 
waar het dak op rust. Het linkerspoor steunt ook nog 
op een bakstenen gevel, dat is de rol in knooppunt 
K1. 

Er zijn twee hoofd belastinggevallen. In het eerste 
geval (BG1) is de linkerzijde van het dak bedekt 
met dakpannen, de rechterzijde met latten. In het 
tweede belastinggeval (BG2) zitten aan de linkerzijde 
dakpannen en aan de rechterzijde latten met bovenin 
een stuk dubbelglas onder de latten en onderin een 
stuk polycarbonaatplaat onder de latten. 
Voor wind zijn twee belastinggevallen, waarbij de 
zuiging en druk van kant wisselen. Voor sneeuw 
zijn 3 belastinggevallen. Door voor BG1 en voor 
BG2 alle mogelijke combinaties van sneeuw en wind 
te simuleren, worden de extreme waarden van de 
belastingen gevonden. In tabel 7 zijn alle geteste 
combinaties te zien (let op: volgorde niet logisch) . 
Fu. C 1 t/m 7 zijn UGT van BG2, Fu. C 8 t/m 14 
zijn UGT van BG1. Fu. C. 15,16,17,21,22,23 zijn BGT 
van BG1, Fu. C. 18,19,20,24,25,26 zijn BGT van 
BG2. Tabel xx: belastingcombinaties boerderij

12,7 m. breed

6,5 m hoog

Constructieve opzet van de boerderij, de gebinten dragen de 
dakconstructie. De nieuwe binnenwanden en vloeren staan daar 
los van. 
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Tabel xx: belastingcombinaties boerderij

Constructieve opzet van de boerderij, de gebinten dragen de 
dakconstructie. De nieuwe binnenwanden en vloeren staan daar 
los van. 



afmetingen oorspronkelijk nieuw
h 150,00 150,00 150,00 190,00 190,00
b 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
oppervlak 7500,00 7500,00 7500,00 9500,00 9500,00
W 187500,00 187500,00 187500,00 300833,33 300833,33
I 14062500,00 14062500,00 14062500,00 28579166,67 28579166,67
S 140625,00 140625,00 140625,00 225625,00 225625,00

spanningen S10 S10 vergroot
σ(cd) -0,41 -0,64 -0,38 -0,51 -0,30
σ(td) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
τ (td) -0,52 0,02 -0,53 -0,42 -0,42
σ(md) -24,05 -3,20 -24,05 -14,99 -14,99

controles UGT max M;  FuC. 11 max N; FuC. 8 max V; FuC. 12 max M; FuC. 11 max V; FuC. 12
N-druk -0,03 -0,05 -0,03 -0,04 -0,02
N- trek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
afschuiving -0,31 0,01 -0,31 -0,25 -0,25
buiging -1,58 -0,21 -1,58 -0,99 -0,99
buiging en trek -1,58 -0,21 -1,58 -0,99 -0,99
buiging en druk 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00

uit matrixframe
M -4510000,00 -600000,00 -4510000,00 -4510000,00 -4510000,00
Nmax
Ndruk -3080,00 -4830,00 -2860,00 -4830,00 -2860,00
N trek
V -2610,00 100,00 -2660,00 -2666,00 -2660,00

waardes C22
fmd 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
ftd 9 9 9 9 9
fcd 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
fvd 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

UGT; BG1; FuC 11; Dwarskrachten-lijn staaf S10

UGT; BG1; FuC 11; Normaalkrachten-lijn staaf S10

Conclusie UGT BG1 boerderij 
De hoogste spanningen treden op in staaf 10 [de 
rode staaf in de afbeeldingen], dat geldt voor buig-, 
normaal- en schuifspanningen. In onderstaande tabel 
is te zien dat in FuC. 11 en 12 de staaf niet voldoet. 

Doordat het rechterdeel van het dak niet gesteunt 
wordt op de punt worden de spanningen hier te 
hoog. De belasting is al verlaagd door polycarbonaat 
te gebruiken in plaats van glas. dus de EI van het 
profiel moet verhoogt worden. Door het profiel hoger 

te maken, namelijk 190 ipv 150 mm. hoog voldoet 
deze staaf wel. In een bijlage van dit verslag wordt 
dit in detail uitgewerkt. 

UGT; BG1; FuC 11; Momentenlijn-staaf S10
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UGT; BG2; FuC 4; Momentenlijn-staaf S10

UGT; BG2; FuC 4; Dwarskrachten-lijn staaf S10

UGT; BG2; FuC 4; Normaalkrachten-lijn staaf S10

Conclusie UGT BG2 boerderij 
De situatie hier is geheel vergelijkbaar met de situatie 
van het eerste belastinggeval. Ook hier treden de 
hoogste spanningen op in staaf 10 [de rode staaf in 
de afbeeldingen], en ook hier is in de tabel te zien 

dat in FuC. 4 en 5 de staaf niet voldoet. Dezelfde 
oplossing wordt hier gebruikt, de sporen worden met 
40 mm. verhoogd. 

afmetingen oorspronkelijk nieuw
h 150,00 150,00 150,00 190,00 190,00
b 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
oppervlak 7500,00 7500,00 7500,00 9500,00 9500,00
W 187500,00 187500,00 187500,00 300833,33 300833,33
I 14062500,00 14062500,00 14062500,00 28579166,67 28579166,67
S 140625,00 140625,00 140625,00 225625,00 225625,00

spanningen S10 S10 vergroot
σ(cd) -0,47 -0,70 -0,44 -0,37 -0,35
σ(td) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
τ (td) -0,49 -0,06 -0,49 -0,38 -0,39
σ(md) -23,25 -2,19 -23,25 -14,49 -14,49

controles UGT max M;  FuC 4 max N; FuC 1 max V; FuC5 max M; FuC 4 max V; FuC 5
N-druk -0,03 -0,05 -0,03 -0,03 -0,03
N- trek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
afschuiving -0,29 -0,04 -0,29 -0,23 -0,23
buiging -1,53 -0,14 -1,53 -0,95 -0,95
buiging en trek -1,53 -0,14 -1,53 -0,95 -0,95
buiging en druk 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00

uit matrixframe
M -4360000,00 -410000,00 -4360000,00 -4360000,00 -4360000,00
Nmax
Ndruk -3520,00 -5270,00 -3300,00 -3520,00 -3300,00
N trek
V -2430,00 -300,00 -2470,00 -2430,00 -2470,00

waardes C22
fmd 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
ftd 9 9 9 9 9
fcd 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
fvd 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

UGT; BG1; FuC 11; Dwarskrachten-lijn staaf S10

UGT; BG1; FuC 11; Normaalkrachten-lijn staaf S10

te maken, namelijk 190 ipv 150 mm. hoog voldoet 
deze staaf wel. In een bijlage van dit verslag wordt 
dit in detail uitgewerkt. 

UGT; BG1; FuC 11; Momentenlijn-staaf S10



Conclusie BGT BG 1 boerderij
De u

eind
 wordt uit het matrix model gehaald. In dit 

geval is de linkerzijde dakpannen en de rechterzijde 
latten bekleding. De doorbuiging is veel te groot, 
ook bij aanpassing van het formaat van de sporen 
blijft deze te groot. Dit komt doordat het dak aan de 
rechterzijde niet op het uiteinde ondersteund wordt. 
Mogelijke oplossing is de balk 250 mm. hoog te 
maken, of een balk in de dakrand te plaatsen die 
gedragen wordt door enkele kolommen. 

In een bijlage van dit verslag zal dit opgelost worden. 
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn: het spoor nog 
meer verhogen, het dak toch ondersteunen, de 
dakopbouw van plaatmateriaal, het regelwerk en/
of de latjes constructief laten meewerken, of een 
combinatie van genoemde opties. 

Conclusie BGT BG 2 woonhuis
Voor BG 2, waar aan de linkerzijde dakpannen en 
aan de rechterzijde latten met daaronder glas of 
polycarbonaat zit, geldt vrijwel hetzelfde als voor BG 
1. De belasting en daarmee de vervormingen zijn iets 
lager. Als het probleem voor geval BG 1 opgelost 
is, kan hetzelfde detail hier gebruikt worden. Dan 
voldoet geval BG 2 zeker. 

h 150 190 250
b 50 50 50

S 11; FuC. 5 S 11; FuC.5 S 11; FuC.5
lrep 3,72 3,72 3,72
umax 0,01488 0,01488 0,01488
ueind 0,061 0,03 0,013

h 150
b 50

S 5,6; FuC. 12
lrep 3,72
umax 0,01488
ueind 0,052
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Conclusie BGT BG 2 woonhuis
Voor BG 2, waar aan de linkerzijde dakpannen en 
aan de rechterzijde latten met daaronder glas of 
polycarbonaat zit, geldt vrijwel hetzelfde als voor BG 
1. De belasting en daarmee de vervormingen zijn iets 
lager. Als het probleem voor geval BG 1 opgelost 
is, kan hetzelfde detail hier gebruikt worden. Dan 
voldoet geval BG 2 zeker. 

Kruising van de 
twee nokken van de 
verschillende daken 
van de boerderij.





CONTEXT

ONTWERP

INLEIDING

ESSAY 



1. Eikenhout voor frame.
2. Schuin afzagen eikenhouten balkjes 
met afkortzaag.
3. Zo ver mogelijk inzagen 
verbindingen met tafelzaag.

4. Verder inzagen verbindindingen met 
handzaag.
5. Alle verbindingen ingezaagd en 
klaar om te bijtelen.
6. Afschuinen van de kanten van de 
balken met schaaf, niet waar het blad 
erop komt. 

7. Slijpen van de beitels.
8. Beitelen van al de verbindingen,
9. Een deels uitgebeitelde verbinding. 
De zaagsnedes helpen de randen 
mooi haaks te houden.  

10. Na het bewerken van het blad en 
frame met twee lagen hardwaxolie 
wordt het frame verlijmd met het blad.
11. Doordat het frame en de bladen 
maa rop één manier in elkaar kunnen, 
moet alles tegelijk gelijmd worden. 
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De tafel is een beeldend onderdeel van het essay. 
Het is geen visualisatie van het concept, of een 
object dat het concept demonstreert. Het is een 
onderdeel van de ontdekking die het essay ook is, 
van het systematisch onderzoeken wat de relatie 
tussen constructie en het gebaar van een object is. 
Het object tafel, in dit geval. 

9. TAFEL



Links: privé bureau. 
Rechts; publieke tafel.
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Links: detail van tafelpoot in tafelblad.
Rechts: het door elkaar heen vlechten 
van twee delen van het frame. 
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Voorwoord

Wat me fascineert aan het vakgebied Bouwkunde is 
het raakvlak tussen het subject ‘mens’ en het object 
‘gebouw’. Het raakvlak tussen de beleving van het 
lichaam en zijn relatie tot de wereld, gewoontes, 
associaties en emoties, en vorm en materie, het 
concrete fysieke, materiaal, constructie, dat wat 
onderhevig is aan zwaartekracht, wind, regen en 
tijd. In dit essay grijp ik dan ook de kans om na te 
denken over hoe het object ‘gebouw’ de beleving 
van het subject ‘de mens’ beïnvloedt. Niet in zijn 
algemeenheid, maar specifiek hoe de constructie het 
gebruik en de beleving van het gebouw beïnvloedt.

Het essay

Dit essay geeft twee mogelijke benaderingen van 
het praten over een gebouw(ontwerp). De eerste 
benadering gaat uit van het gebaar dat het gebouw 
vormt. De tweede benadering gaat uit van dat wat 
het gebouw draagt, de constructie, de materie 
en vorm. De volgende vraag is dan interessant: 
hoe beïnvloedt de constructie het gebaar van het 
gebouw? In dit essay worden de twee benaderingen 
elk aan de hand van een stuk literatuur beschouwd, 
om vervolgens tot synthese gebracht te worden.
In het essay “Architectuur is (als) een gebaar” 
(2001), zoekt Bart Verschaffel naar authenticiteit in 
architectuur door het gebouw te vergelijken met een 

gebaar. Het gebaar vindt hij de verheerlijking van het 
functionele. De eerste benadering is gebaseerd op 
dat essay en vormt een nuancering daarop. 
In het boek “Tektonik der Hellenen” (1844), definieert 
Karl Bötticher de relatie tussen constructie en 
architectuur, die hij kernvorm en kunstvorm noemt. 
De tweede benadering is gebaseerd op dit boek, en 
drie punten van kritiek op de visie van Bötticher. 
De twee benaderingen worden uiteindelijk in één 
perspectief geschoven. Vanuit de twee ingenomen 
posities wordt beredeneerd wat de verhouding tussen 
constructie en het gebaar van het gebouw is. Het 
doel is om bewuster om te gaan met het ontwerp 
en ontwerpproces van de constructie, door de 
wetenschap van de verhouding tussen de constructie 
en de gebruikende en de emotionele beleving van 
een gebouw. 

Bart Verschaffel beschrijft in zijn essay 
“Architectuur is (als) een gebaar” hoe 
authenticiteit gezocht wordt in architectuur. Hij 
onderbouwt in zijn essay de stelling: het “objectief 
waarachtige” (authentieke), de vorm van het 
echte, die aangetast wordt door de abstracte en 
cumuleerbare waarden van ‘money and succes’, is 
(als) een gebaar. 
Het echte is functioneel, het is dienstbaar en 
zwijgzaam, het is harmonisch, er zijn weinig 
adjectieven nodig om het te beschrijven. Het gebaar 
is als een verheerlijking van dat functionele, dat 

dienstbare. 

Een gebaar ontstaat in de handeling en vervult zich 
in zijn consequentie. De betekenis van het gebaar 
bestaat uit een (cultureel) bepaalde standaard, en 
de (eigen) interpretatie daarvan. Bijvoorbeeld: het 
opsteken van een hand ter begroeting. Het opsteken 
van je hand gaat om de handeling (hoe je dat 
precies doet) en het resultaat (de opgestoken hand 
die ‘hallo’ betekent). De cultureel bepaalde standaard 
is dat je bij groeten je hand opsteekt. De persoonlijke 
interpretatie is hoe je dat doet, hoe hoog, met welke 
snelheid, met welke gezichtsuitdrukking. Het gebaar 
handopsteken bij begroeten gaat niet alleen om het 
feit dat de ander zich begroet weet (daarvoor zou 
slechts de standaard al voldoen), maar dat deze 
zich begroet voelt door de specifieke persoon die 
het gebaar uitvoert (het belang van de persoonlijke 
interpretatie). 

Functionaliteit beschrijft Verschaffel als 
dienstbaarheid. Hij vergelijkt het, in de woorden 
van Henry van de Velde, met een dienstbode in 
een huishouden. Die is dienstbaar en zwijgzaam. 
Iets is functioneel als het precies geschikt is om te 
gebruiken waarvoor het bedoeld is, zonder dat het 
daarnaast schreeuwt of frivool is. [afb. schoolstoeltje, 
volgende blz] 
Functionaliteit in een woonhuis bestaat bijvoorbeeld 
uit: een bepaald formaat gebouw, met een toegang 
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voor mensen, een scheiding tussen het publieke 
en privé domein, lichttoetreding, een plek om te 
koken, te eten, te zitten, te slapen, te wassen. Het 
woonhuis heeft een aantal vaste elementen die 
voortkomen uit onze culturele standaard, waardoor 
het een functionele woning is en waardoor wij het 
(her)kennen als een woonhuis. Dit is te vergelijken 
met het voorbeeld van het groeten, wij (her)kennen 
handopsteken als begroeting. 

Een gebaar gaat om het verheerlijken van het 
functionele, het dienstbare. Verschaffel zegt dat in 
architectuur hetzelfde geldt. Architectuur verheerlijkt 
het functionele. 

“Vanzelfsprekend is elk gebaar aan de oppervlakte 

op een doel of een resultaat gericht - men snijdt 
brood om brood te snijden, of stapt naar de kerk 
-, maar het zinkt tegelijk naar de bodem van het 
dagelijkse en versterkt - ‘verheerlijkt’ - het leven.” 
Bart Verschaffel – Architectuur is (als) een gebaar

Het verheerlijken van functionaliteit is het geven 
van een eigen expressie aan de standaardvorm, 
een persoonlijke interpretatie. Zoals in het voorbeeld 
van begroeten beschreven is, is het inleggen van 
persoonlijkheid, moeite en passie de manier waarop 
de standaardvorm speciaal en eigen gemaakt 
wordt. Het universele gebaar wordt op dat moment 
iemands gebaar. In het geval van het woonhuis is 
dat bijvoorbeeld de manier waarop de ontwerper de 
ruimtes schakelt, de manier waarop er licht binnen 
komt of de manier waarop het woonhuis betreden 
wordt. [afb. 3 woonhuizen]

Niet elke beweging van het menselijk lichaam is 
een gebaar, net als dat niet elk gebouw architectuur 
is. Dat het gebouw werkt en herkent wordt als 
woonhuis, maakt het een (functioneel) gebouw. Dat 
dit gedaan wordt op een persoonlijke en expressieve 
manier, maakt het architectuur. Als we het hebben 
over architectuur, hebben we het dus over meer dan 
alleen dat functionele, dat dienstbare. Het is een 
expressie daarvan. 

Dus, Verschaffel ziet architectuur als het functionele 
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en het verheerlijken daarvan. Daar ben ik het 
grotendeels mee eens. Functionaliteit in architectuur 
is essentieel. Een gebouw bestaat om gebruikt te 
worden en daar moet het gebouw goed in zijn. 
Vanuit dat gebruikersaspect ontstaat ook een 
belangrijke nuancering die aangebracht moet worden 
in de beschreven visie. Verschaffel zelf geeft in zijn 
essay al aan dat bij de persoonlijke interpretatie van 
de standaardvorm de persoon zelf niet belangrijker 
mag worden dan de functionaliteit.

“… Het verlangen hoogstpersoonlijk zélf aan het 
begin of de oorsprong van het gebaar te staan, en 

zich boven de gemeenplaats of boven het vormelijke 
te stellen, perverteert het gebaar tot een obscene 

manifestatie van destructieve ijdelheid.” – Bart 
Verschaffel, Architectuur is (als) een gebaar

Verschaffel verwoord in dit citaat dat de ontwerper 
nooit zelf het middelpunt mag zijn van het gebaar. 
Dit kan in mijn ogen niet genoeg benadrukt worden. 
Ik zou dit nog een stap verder willen voeren, een 
stap die Verschaffel niet maakt. Nooit mag voor 
mij het ego van de ontwerper centraal staan bij 
het interpreteren van de standaardvorm, net als 
Verschaffel in bovenstaand citaat benadrukt, maar 
de (emotionele) beleving van de gebruiker moet het 
belangrijkste zijn. Terugkijkend naar het voorbeeld 
van het begroeten, is het doel van het gebaar 
niet het begroeten, maar het begroet worden. De 

begroeter kan gezien worden als de ontwerper, 
degene die begroet wordt als de gebruiker. De 
ontwerper interpreteert op zo een manier de 
functionele vorm, dat de gebruiker deze niet 
alleen functioneel kan gebruiken, maar daarbij een 
(emotionele) beleving heeft. In het voorbeeld van 
het hand opsteken zou gelden dat het handopsteken 
geheel en alleen gedaan moet worden om de 
ontvanger zich begroet te laten voelen, niet omdat de 
begroetende persoon de wereld wil laten zien dat hij 
of zij sociaal is, of dat hij of zij erg mooi zijn of haar 
hand op kan steken. De beleving van de gebruiker 
van het gebouw, of de beleving van de ontvanger 
van het gebaar, wordt niet expliciet genoemd in het 
essay en is wel van cruciaal belang. Als de gebruiker 
niet die (emotionele) beleving heeft in een gebouw is 
het geen goede architectuur. 
Een bijzondere beleving creëren voor de gebruiker 
is de reden dat een ontwerper iets toevoegt, de 
persoonlijke interpretatie, aan de standaard vorm. 
Het architectonisch ontwerp gaat een stap voorbij de 
functionele beleving ofwel ‘het gebruik’. 

De mogelijkheid tot emotionele of bijzondere beleving 
maakt het verschil tussen een functioneel gebouw en 
architectuur. 

Karl Bötticher beschrijft in het boek “Tektonik 
der Hellenen” de relatie tussen architectuur 
en constructie. Hij beschrijft de kunstvorm 

(architectuur), de kernvorm (constructie) en de relatie 
daartussen.
De kernvorm is een abstracte vorm waarin het 
krachtenveld aanwezig is, het is de materiele 
constructie van het gebouw. De kernvorm is het 
skelet van het gebouw. 
De kunstvorm is volgens Bötticher de visuele 
expressie van de kernvorm. Het doel van de 
kunstvorm is het visualiseren en representeren van 
het constructieve karakter van de losse bouwdelen, 
van de wijze waarop deze delen elkaar ontmoeten, 
en van de rol die elk deel in het geheel heeft. 
De relatie tussen de kunstvorm en de kernvorm is 
volgens Bötticher een eenzijdige. De kernvorm is er 
altijd eerst, deze wordt gevolgd door de kunstvorm. 
Een gebouw is alleen ‘goed’ als de kunstvorm een 
heldere en exacte expressie is van de kernvorm. 

In “Tektonik der Hellenen” wordt dit toegelicht met 
voorbeelden uit de oude Griekse architectuur. 
Ter verheldering één van de voorbeelden. [afb. 
bovenkant kolom, zie volgende blz] De afbeelding 
laat het punt zien waar de kolom (dragend element) 
belast wordt. De ornamenten aan de kolomkop zijn 
bladeren die omvouwen onder het gewicht van het 
belastende element. Volgens Bötticher laat deze 
kunstvorm zien wat er in de kernvorm op dat punt 
gebeurt. Een moderner voorbeeld (niet gebruikt 
door Bötticher) is de Dullas airport. [afb. Dullas 
airport, volgende blz] De kolomkop waar het dak aan 



hangt lijkt om te buigen onder het gewicht van het 
hangende dak. Ook hier is de kunstvorm een heldere 
expressie van wat er in de kernvorm gebeurt. 

Karl Bötticher geeft een heldere uiteenzetting van 
de relatie tussen architectuur en constructie, in 
mijn ogen echter niet de juiste. De definitie van 
de kernvorm en kunstvorm zijn zo geformuleerd 
dat in de definitie het onderscheid tussen de twee 
begrippen al onmogelijk is.

Bötticher ziet de kernvorm als een fysiek iets, een 
vorm van een bepaald gekozen materiaal. Bij het 
bepalen van het materiaal waaruit de kernvorm 
wordt gemaakt, wordt per direct een kunstvorm 
gecreëerd. Een kernvorm van hout zal een totaal 
andere kernvorm zijn dan één van staal, van beton, 
of van bijvoorbeeld gespannen textiel. De materiële 
kernvorm is in zichzelf al een expressie van zichzelf, 
en daarmee een kunstvorm (naar de definitie van 
Bötticher dat de kunstvorm een expressie van de 
kernvorm is). Doordat de kernvorm fysiek is in 
Böttichers definitie, is het een kunstvorm. 

Als de begrippen al los van elkaar gezien zouden 
kunnen worden, is de eenzijdige relatie tussen kern- 
en kunstvorm die Bötticher definieert onjuist. De 
kunstvorm en kernvorm hebben juist een reciproque 
relatie. De kernvorm beïnvloedt altijd de kunstvorm, 
en de kunstvorm is altijd een aanleiding tot een 

bepaalde kernvorm. Deze bepaalde kernvorm 
beïnvloedt weer de kunstvorm. In het ontwerpproces 
blijft deze wederzijdse invloed de vorm veranderen 
tot een definitief ontwerp vastgelegd wordt. Dit is 
te zien in het in hoofdstuk 12 getoonde voorbeeld 
van het ontwerp van een tafel. Het begint met 
een heldere kernvorm van vier poten en een blad, 
die al voortkomt uit het gekozen materiaal en dus 
eigenlijk een kunstvorm is. Het werkt toe naar 
een vorm waarin de twee verschillende gebaren 
tot uitdrukking komen. Die van een publieke tafel 
en een privé bureau. Het ontwikkelt zich in een 
reciproque proces waar kern- en kunstvorm elkaar 
steeds verder brengen, tot een uiteindelijk ontwerp.  
[afb. ontwerpproces tafel, zie hoofdstuk 9] In dit 
uiteindelijke ontwerp zal de tweedeling die Bötticher 
maakt tussen kern- en kunstvorm vrijwel onmogelijk 
te handhaven zijn. De twee zijn intrinsiek aan elkaar 
verbonden, ze zijn niet meer los aan te wijzen in het 
eindproduct. 

De stelling dat de kunstvorm puur en alleen een 
visualisatie van de kernvorm is, is te kort door 
de bocht. In de tekst van Bötticher wordt alleen 
constructie genoemd als aspect dat invloed heeft 
op de kunstvorm. Aspecten als  licht, programma, 
locatie, materiaal of cultuur worden compleet buiten 
beschouwing gelaten. Al deze aspecten, en nog veel 
meer, zijn per definitie aanwezig in de kunstvorm. 
Constructie is de factor waar dit essay over gaat, en 
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Illustratie gebruikt als voorbeeld in Tektonik der Hellenen
De ornamenten aan de bovenzijde van de kolom zijn 
omgevouwen bladeren. Deze bladeren vouwen als het ware om 
onder de belasting van het element dat steunt op de kolom. 
Hier zie je volgens Botticher hoe de kunstvorm een perfecte 
expressie van de kernvorm is. 
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daarom wordt in deze tekst de relatie van constructie 
en architectuur belangrijk gemaakt. Daarbij moet 
absoluut niet de suggestie ontstaan die Bötticher 
propageert, dat een kunstvorm enkel en alleen 
kernvorm moet visualiseren. Het uiteindelijk ontwerp 
kan naast een versmelting van kunst- en kernvorm 
[fig. Dullas] ook een versmelting zijn van een andere 
ontwerpfactor, of (bijna) altijd van meerdere factoren. 
Bijvoorbeeld bepaalde mathematische verhoudingen 
[fig. Santa Maria Novella] of van het programma [fig. 
Corbusier]. De bewering dat de kunstvorm alleen 
‘goed’ is als het een heldere en exactie expressie 
van de kernvorm betreft is dus onjuist. Het gebouw 
is ‘goed’ als het één of meerdere van de hierboven 
bedoelde factoren visualiseert. En nog belangrijker, 
als al deze factoren opgegaan zijn in het ontwerp 
waarin zij niet meer te onderscheiden zijn. 

De relatie tussen constructie en architectuur is een 
reciproque. In de twee disciplines zit geen hiërarchie 
of volgordelijkheid, na het reciproque proces zal 
er zelfs nauwelijks onderscheid zijn. Het proces, 
van constructie die aanpast aan architectuur, en 
van architectuur die zich vormt naar constructie, is 
een iteratief proces totdat een helder ontwerp met 
alle factoren daarin versmolten als resultaat zich 
aandient. 

Vanuit de samenvoeging van deze twee posities 
is te concluderen dat constructie invloed moet 
hebben op het gebaar van het gebouw, en vice 
versa. 

Constructie en architectuur (en alle hier niet 
benoemde factoren die meewegen in architectuur) 
vormen samen tijdens het reciproque proces een 
ontwerp. Eerst zullen zij in het proces nog te 
onderscheiden zijn, in het definitief ontwerp zullen 
ze vrijwel onmogelijk los aan te wijzen zijn. Zoals 
betoogd moet dat ontwerp functioneel zijn, en ook 
bijzonder in de beleving van de gebruikers. In het 
begin van het proces wegen vooral de functie (de 
standaard vorm) en het constructieve skelet, de 
materiële basis onderhevig aan zwaartekracht, wind, 
tijd. In het proces worden beslissingen niet per 
discipline, maar gelijk op genomen, de beslissingen 
zijn daarin afhankelijk van elkaar. De eisen van het 
constructieve en die van het functionele versmelten 
in het proces tot de basis van het ontwerp. Als deze 
beslissingen niet gelijk op en met afhankelijkheid 
worden genomen, dus niet reciproque maar eenzijdig 
worden genomen, is de kans groot dat zij elkaar 
in de weg zullen zitten in een later stadium. Als 
alle factoren in het reciproque proces worden 
meegenomen, ontstaat een goede basis voor het 
ontwerp. 

bepaalde kernvorm. Deze bepaalde kernvorm 
beïnvloedt weer de kunstvorm. In het ontwerpproces 
blijft deze wederzijdse invloed de vorm veranderen 
tot een definitief ontwerp vastgelegd wordt. Dit is 
te zien in het in hoofdstuk 12 getoonde voorbeeld 
van het ontwerp van een tafel. Het begint met 
een heldere kernvorm van vier poten en een blad, 
die al voortkomt uit het gekozen materiaal en dus 
eigenlijk een kunstvorm is. Het werkt toe naar 
een vorm waarin de twee verschillende gebaren 
tot uitdrukking komen. Die van een publieke tafel 
en een privé bureau. Het ontwikkelt zich in een 
reciproque proces waar kern- en kunstvorm elkaar 
steeds verder brengen, tot een uiteindelijk ontwerp.  
[afb. ontwerpproces tafel, zie hoofdstuk 9] In dit 
uiteindelijke ontwerp zal de tweedeling die Bötticher 
maakt tussen kern- en kunstvorm vrijwel onmogelijk 
te handhaven zijn. De twee zijn intrinsiek aan elkaar 
verbonden, ze zijn niet meer los aan te wijzen in het 
eindproduct. 

De stelling dat de kunstvorm puur en alleen een 
visualisatie van de kernvorm is, is te kort door 
de bocht. In de tekst van Bötticher wordt alleen 
constructie genoemd als aspect dat invloed heeft 
op de kunstvorm. Aspecten als  licht, programma, 
locatie, materiaal of cultuur worden compleet buiten 
beschouwing gelaten. Al deze aspecten, en nog veel 
meer, zijn per definitie aanwezig in de kunstvorm. 
Constructie is de factor waar dit essay over gaat, en 
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Bij het reciproque proces waarin alle factoren 
meespelen ontstaat naast de goede basis nog iets 
veel beters. Er ontstaan kansen tot het bijzondere, 
mogelijkheden voor de esthetiek, momenten in het 
ontwerp waar een architect naar moet streven. 
Mogelijkheden tot een beleving die meer is dan 
alleen de functionele ontstaan als er meerdere 
factoren samenvloeien op een bepaald punt. Het 
is aan de ontwerper om in het reciproque proces, 
waar onder andere constructie deel van uitmaakt, die 
kansen te laten ontstaan en ze vervolgens te pakken 
en uit te buiten. 

De bijzonderheden die zo in het ontwerp komen, 
moeten altijd de gebruiker dienen. Deze bijzondere 
aspecten van een gebouw moeten ervoor zorgen 
dat de gebruiker meer doet dan alleen het gebouw 
gebruikt. Die aspecten van het ontwerp moeten 
zorgen dat de gebruiker geniet, beleeft. 
[afb. Sigurd Lewerentz]

Door de constructieve afwegingen vanaf het begin in 
het reciproque ontwerp proces mee te nemen zorg je 
ervoor dat de constructie alleen maar een goede en 
stimulerende invloed op het gebaar kan hebben. Als 
dat niet het geval is, is het reciproque proces slecht 
uitgevoerd of nog niet klaar. Het reciproque afwegen 
van factoren zorgt voor een sterkere functionele basis 
en het creëert kansen om de gebruikers niet alleen 
een functionele, maar ook een emotionele beleving 

te geven. Het reciproque ontwerpproces geeft de 
ontwerper de mogelijkheid tot een bijzonder en goed 
ontwerp. 

Kerk, Sigurd Lewerentz
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14. REFLECTIE OP ONTWERP

14 | 1 reflectie Vanuit het essay

In deze paragraaf zal op het ontwerp gereflecteerd 
worden aan de hand de in het essay beschreven 
theorie. Dit kan gezien worden als reflectie op het 
ontwerp vanuit die theorie, of als voorbeeld om de 
theorie te concretiseren. 

In het essay wordt geschreven over het gebaar van 
een gebouw, de uitstraling die het gebouw op de 
gebruikers heeft. Er wordt beschreven hoe dit gebaar 
in een reciproque ontwerpproces ontstaat. Een 
reciproque proces is een proces waarin verschillende 
factoren samen werken om bijzondere momenten 
in de architectuur te creëren. In het essay wordt 
vooral de aandacht gegeven aan de invloed van 
de factor constructie op het proces, maar er wordt 
ook genoemd dat andere factoren een net zo grote 
rol kunnen spelen. Hier zal eerst uitgelegd worden 
waar gebaar van dit ontwerp vandaan komt. Daarna 
zullen een aantal van de bijzondere momenten in 
de architectuur, ontstaan in het proces, beschreven 
worden.

Het gebaar van het ontwerp van de hof te Oxe is 
niet zo éénduidig als bijvoorbeeld het begroeten door 
een hand op te steken. Het gebaar is tweeledig. 
Doordat dit een herbestemmingsopgave is, is er al 
een gebaar aanwezig. Namelijk dat van een boerderij 
zijn, met alle connotaties die daarbij horen. Besloten 

is om dit gebaar op de schaal van het landschap te 
behouden. Het gehele ontwerp is van veraf gezien 
een gewoon boerenerf. Van veraf ziet men de 
grote heldere volumes, de typische vormen die bij 
boerderijen en schuren horen en een grootschalig erf.
Pas van dichterbij wordt de tweede laag in het 
gebaar zichtbaar, namelijk die van een woon- en 
werkgemeenschap. In het ontwerp van het erf, en 
meer specifiek van de boerderij, voegen de kleinere 
eenheden een laag toe aan het gebaar. Vanaf het erf 
zullen onder andere de voordeuren en ramen laten 
zien dat zich in de boerderij woningen bevinden. 
Vanaf het erf zullen daarnaast meer elementen 
erop wijzen dat dit gebouw meer dan een gewone 
boerderij is. 

De culturele standaard van het boerderij-zijn is 
duidelijk aanwezig. Van dichterbij is ook de standaard 
van het  woning-zijn aanwezig. De persoonlijke 
interpretatie zit in dit ontwerp vooral in de verweving 
van deze twee standaardvormen en de verschillende 
eisen of wensen die daarbij horen. Steeds wordt in 
het ontwerp een evenwicht gezocht tussen een fijne, 
bruikbare woning en een typische in het landschap 
passende boerderij. 

Door het combineren van deze twee gebaren 
ontstaan al een aantal van de bijzondere momenten 
in de architectuur, de soort bijzonderheden waar 
naar gestreefd wordt. In elke woning staat een groot 

oorspronkelijk houten gebint, als men de trap op 
loopt kan je de balk van dat gebint even aanraken. 
Uit de woonkamer kijkt men over de gebintplaat 
heen, door het dak, naar het prachtige landschap 
en het collectieve erf. Het licht dat door de latten 
van het dak de woonkamer binnenvalt is mooi 
licht dat spannende schaduwpatronen op de wand 
werpt. Onder het dak van de boerderij ontstaat een 
geborgen zitplek, waar men ook als het regent droog 
kan zitten en kan genieten van de rust en ruimte van 
het platteland. Al dit soort elementen in het ontwerp 
zijn om de gebruiker niet alleen een functionele 
woning te geven, maar om het wonen in deze huizen 
ook een bijzondere (emotionele) ervaring te maken.
Deze mogelijkheden ontstaan door het combineren 
van twee gebaren, de boerderij en de woning. Maar 
deze ontstaan alleen als tijdens het proces steeds 
allerlei factoren gelijk op gaan en op een reciproque 
manier elkaar beïnvloeden. Uitgangspunten die in het 
begin van het proces het sterkste meewogen waren 
het behoud van de boerderij typologie en het maken 
van een functionele woning. Daardoor kwamen de 
volgende factoren vroeg in het ontwerpproces aan 
de orde: daglicht toetreding, textuur, kleuren en 
licht absorptie van het dakvlak, massa en volume 
en oriëntatie van de gebouwen op het erf. Al deze 
factoren, en meer, zijn in het begin los van elkaar 
onderzocht en geformuleerd. Bijna meteen ontstaan 
daartussen verbanden; tegenstrijdigheden en 



overeenkomsten, mogelijkheden die gegrepen zijn om 
het ontwerp te versterken.

Een goed voorbeeld is het dak van latten. Een 
vereiste was meer daglicht in de woningen, daarvoor 
moest het dak transparant worden. Met een geheel 
transparant dak verliest de boerderij alle massa, 
het karakteristieke volume verdwijnt. Het dak moet 
duidelijk donker van kleur zijn en licht absorberen in 
plaats van reflecteren zoals glas doet. Het materiaal 
hout heeft daar de juiste eigenschappen voor, dus 
is gekozen om het pannendak te vervangen door 
antraciet geverfde latten. Door dit reciproque proces 
met argumenten uit verschillende disciplines en 
uitgangspunten ontstaat de mogelijkheid om licht door 
de latten de woning binnen te latten vallen. Hierdoor 
blijft de boerderij haar volume en vorm behouden. 
Het binnenvallende licht is niet alleen het benodigde 
(functionele) daglicht, het is ook een heel bijzonder 
licht. 

Een ander voorbeeld van de kansen tot het 
bijzondere is de rol die de oorspronkelijke gebinten 
hebben in het ontwerp. Al vrij vroeg is gekozen om 
die gebinten en de dakconstructie als karakteristiek 
element te behouden. De oostgevel wordt in het 
ontwerp terug geplaatst om de woningen minder 
diep en donker te maken. Hierdoor perforeren de 
gebinten de oostgevel. De kolommen komen dan 
in de buitenruimte onder het dak te staan en delen 

daar als het ware de ruimte in tweeën. De ruimte 
wordt zo opeens verdeeld in een buitenruimte die 
nog bij de woning hoort en semi-privé is en een 
ruimte die duidelijk meer bij het collectieve erf hoort. 
Deze overgang stimuleert de sociale interactie. De 
ontstane tussenruimtes maken contact leggen met 
medebewoners makkelijker (zie hoofdstuk 4). In de 
woningen vormen de gebinten bijzondere elementen 
langs de trap en in de slaapruimte. 
Doordat besloten is de het gewicht van de nieuwe 
vloeren op de (nieuwe) houtskeletbouw wanden af te 
dragen kunnen de gebinten blijven zoals ze zijn. Er 
is geen versteviging nodig die de gebinten zichtbaar 
zou veranderen. Constructief gezien dragen ze de 
gebinten nog steeds het dak, architectonisch gezien 
wordt het gebint dat eerst alleen constructie was 
opeens een karakteristiek architectonisch object. [afb 
details] 

Veel van de bijzonderheden in dit ontwerp zijn 
ontstaan door het bewust dan wel onbewust laten 
meewegen van veel disciplines en invloeden in een 
reciproque proces. Dat proces is doorgezet tot er 
oplossingen zijn ontstaan waarin meerdere invloeden 
samen komen en een bijzonder moment in de 
architectuur ontstaat, waar de bewoners van kunnen 
genieten. Het gebouw dat is ontstaan is een gebouw 
waarmee de gebruikers een bijzondere band kunnen 
krijgen, een boerderij die hun thuis is. 

14 | 2 reflectie Vanuit de context

Het doel van dit ontwerp is het laten zien hoe 
architectuur kan bijdragen aan het nieuw leven 
geven aan een leeg boerenerf en hoe architectuur 
kan bijdragen aan het geven van een plek aan 
individuen en de inspiratievolle collectieven die zij 
vormen. De soort architectuur die hiervoor gebruikt 
is, is architectuur die gaat over de context. Het 
is architectuur die na uitgebreide analyse een 
gesprek aan gaat met die context. Een gesprek 
over de toekomst van deze plek en over hoe wij als 
samenleving willen samen leven. 
De context die relevant is, is de ontwikkeling van 
het platteland en het gemeenschappelijk wonen (en 
werken). Deze context is beschreven in hoofdstuk 3 
en 4. 

In hoofdstuk 3 is de ontwikkeling van het platteland 
beschreven. Daaruit blijkt dat er nieuwe functies met 
groot draagvlak nodig zijn om de erven te vullen. 
Daarnaast is het belangrijk dat het erf op de schaal 
van het landschap als erf blijft fungeren. De nieuwe 
functie is hier de woon- en werkgemeenschap. Deze 
functie vult niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal het 
leeglopende platteland.  De gemeenschap heeft als 
groot voordeel dat het collectief het hele erf gebruikt 
en ook zal onderhouden. Zo blijft het erf haar 
ruimtelijke rol in het landschap vervullen. De rol als 
structurerend en landschappelijk element, maar ook 
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als het element dat de (nieuwe) relatie tussen mens 
en landschap uitdrukt. 
In het ontwerp is dit terug te zien aan de inrichting 
van het erf. Doordat het nieuwe erf zich duidelijk 
differentieert van het landschap door bijvoorbeeld 
de lange nieuwbouw en het verharde erf, werkt dit 
als structurerend element in het grote landscap. Het 
kleinschalige groen op het erf, boomgaarden en 
heggen, zorgen voor differentiatie in het landschap. 
De vernieuwde bebouwing op het erf drukt de  
nieuwe relatie van mens tot landschap uit.  Door 
de spreiding van de functies over het erf wordt het 
gehele erf levendig en gebruikt. 

In hoofdstuk 4 is de woonvorm cohousing 
beschreven. In de tekst worden belangrijke elementen 
van het ruimtelijk ontwerp van een cohousing project 
genoemd. Veel van deze elementen zijn terug te 
vinden in het ontwerp van de hof te Oxe. De entree 
tot het erf en de parkeerplek bevinden zich aan 
de rand van het erf. Doordat er één parkeerplek 
is, is dit een plek waar mensen elkaar ‘toevallig’ 
ontmoeten en een praatje kunnen maken terwijl ze 
naar hun woning lopen. Het collectieve gebouw staat 
centraal op het erf, zo is het heel toegankelijk. Als er 
activiteiten gaande zijn zal iedereen dit meekrijgen. 
Vanuit de woonkamers van de privé woning is de 
collectieve ruimte (zowel binnen- als buitenruimte) 
goed zichtbaar. Zo kan men makkelijk besluiten mee 
te doen met collectieve activiteiten. De overgang 

van privéwoning naar collectief erf is gedifferentieerd 
door de semi-privé ruimte tussen de voordeur en 
de kolommen, de semi-collectieve ruimte tussen 
de kolommen en de dakrand, alvorens het echt 
collectieve erf wordt bereikt. Deze ruimtes zorgen 
voor een makkelijk eerste contact. 

De hierboven beschreven context en ruimtelijke 
antwoorden daarop zijn slechts een paar voorbeelden 
van hoe de architectuur omgaat met de bestudeerde 
context. Het wordt hierin duidelijk dat de architectuur 
een gesprek aan gaat met de context. Het ontwerp 
is gebaseerd op belangrijk elementen uit de 
contextuele analyse en vormt daarmee een eigen 
uitspraak over deze context. Het ontwerp is een 
woonboerderij die past op de plek, bij de gebruiker, 
bij de gemeenschap en past in de huidige cultuur en 
maatschappij. Het is architectuur van de context. 
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