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bestaande situatie  [schaal 1:500]

maart 20121:50011222  Dorpshart Lexmond  /  DO  /  in opdracht van Stichting Goed Wonen Zederik , Lexmond

wonen aan het collectieve binnenhof

bestaande situatie nieuwe situatie

opdrachtgever  Goed Wonen Zederik

opgave  sloop 7 woningen + dorpshuis / nieuwbouw 16 woningen + 

renovatie 2 monumentale woningen / hof en dorpsplein

status  technisch ontwerp en bestek  
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Het dorpshart van Lexmond is op zoek naar 

samenhang en gezelligheid. De bewoners 

gaven aan dat een gezamenlijk plein ont-

breekt. Het voormalige oude schoolgebouw, 

dat nu dient als dorpshuis, verhuist naar een 

andere locatie met meer mogelijkheden en 

kansen. Bovenop een Romeinse nederzet-

ting en een middeleeuwse begraafplaats, 

aan de voet van de kerk, maken de bestaan-

de woningen plaats voor een dorpsplein met 

een ring van woningen.

 

Betrokkenheid bewoners

In 2010 is samen met de bewoners van Lexmond 

een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. De 

drager van de visie is een centraal plein voor activi-

teiten zoals een markt en Koninginnedag. Om het 

plein heen komen grondgebonden woningen voor 

jong en oud, in de stijl van de bestaande architec-

tuur. Inmiddels is de 1e fase opgeleverd, hierna 

volgt nog een tweede fase.

Contextuele architectuur

De historiserende architectuur sluit aan bij de 

wensen van de bewoners en bij de stijl van het 

dorpslint. De architectonische detaillering is 

daarbij een moderne vertaling van de oorspronke-

lijke architectuur in Lexmond. Er is gewerkt met 

natuurlijke materialen zoals baksteen, keramische 

pannen, beton en zink. De woningen kennen een 

klassieke opbouw met plint en daklijst.

Complexe uitwerking in BIM

Bij het ontwerp is over ieder detail nagedacht om 

de woningen zo onderhoudsarm mogelijk te ma-

ken. Het is project is ambachtelijk maar wel zeer 

complex, en liep daarmee risico op bouwfouten. 

Dit is voorkomen door het project 3D uit te teke-

nen in BIM, een methode waarmee alle gegevens 

van een bouwproject in één virtueel model komen. 

Ook hebben we een 3D boekje voor de timmer-

man gemaakt met details in 3D. Daarmee kon de 

aannemer zichzelf controleren en is het project 

foutloos gebouwd.

Stedenbouwkundige setting

Het ontwerp kent een tweedeling in haar steden-

bouwkundige setting. De woningen bestaan uit 1 

of 2 lagen en zijn voorzien van een kap. Er ontstaat 

een gevarieerd beeld van langs- en dwarskappen, 

dat zowel op de dorpsstraat als op de achterlig-

gende buurt aansluit.



achtergevel rijwoningen

de drie verschillende woningtypes openbare en semi-openbare ruimtes
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nieuwe situatie  [schaal 1:500]

D
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Kortenhoevenseweg
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collectief binnehof 

speeltuin

marktplein
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Centraal plein met grondgebonden woningen



ambachtelijke dataillering

ambachtelijke uitstraling
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terreindoorsnede

relatie nieuwbouw en historische bebouwing


