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Omwenteling in het oeverwallenlandschap
De nieuwe woning in het oeverwallenlandschap ten zuiden van de Waaldijk kenmerkt zich door omwentelingen op verschillende niveaus. 
Een functionele omwenteling: voorheen een bedrijfslocatie gewijzigd in een nieuwe woonplek voor een gezin met opgroeiende kinderen. 

Een landschappelijke omwenteling door de omdraaiing van de oriëntatie naar het landschap in plaats van naar de weg. Nu lijkt het een logische oplossing, bij de start van het proces was dit niet zeker niet 
zichtbaar door de bedrijfsopstallen en de terreininrichting. Met verwerving van omliggende grond en de kolk als voormalige dijkdoorbraak kon een woning met een beleving vanuit het landschap worden 
ontworpen. 
Een omwenteling op gebouwniveau, het archetype veeschuur van de late 20e eeuw ingezet als woongebouw, inclusief ‘inpandige’ buitenruimtes. Tijdens het ontwerpproces voor de nieuwe woning werd de 
opdracht uitgebreid met het naastliggende woonhuis, huisnummer 6. Dit was een leegstand, vervallen keuterboerderij.

Het geheel heeft geleid tot een bijzonder complex, vanaf de openbare straat een hedendaagse interpretatie van een voormalige boerderij met achterliggende veeschuur. Vanaf de noordzijde, de dijk langs de 
Waal, een conceptueel ontwerp van het archetype van de grote veestallen.

Functionele kwaliteit
- Houten bekleding en metselwerk
- Binnen naar buiten
Door de opdrachtgevers werd een abstracte opgave aangegeven: ontwerp een woning wat ons het gevoel geeft dat we altijd op vakantie zijn en overal contact met het landschap hebben. 
Daarnaast moet het een woning zijn waarin gewoond en geleefd kan worden. En individueel herkenbare ruimten voor alle gezinsleden en in totaliteit veel ruimte. 
Er is maximaal ingezet op de landschappelijke 
De plattegronden van de woning zijn op verschillende niveaus ontworpen, split levels. 
Door een inventieve uitnutting van het bestemmingsplan en van een bouwmogelijkheden van een andere woonkavel, is het volume vergroot en veel extra ruimte toegevoegd. 

Tijdens het ontwerpproces voor de nieuwe woning werd de opdracht uitgebreid met het naastliggende woonhuis, huisnummer 6. Het PvE hiervoor was: ontwerp een bijzondere woning op mijn geboorte-
grond, waar ik me kan terugtrekken in een ‘mancave’ en als uitvalsbasis kan dienen wanneer ik in de omgeving ben. 

Architectonische kwaliteit 
Dit heeft geleid tot een bijzonder complex, vanaf de openbare straat een hedendaagse interpretatie van een voormalige boerderij met veestal. Vanaf de noordzijde, de dijk langs de Waal, een conceptueel 
ontwerp van het archetype van de grote veestallen. + verwijzing naar steenfabrieken

Duurzame ontwikkeling toekomstwaarde 
Plek verrommeling van het buitengebied, specifieke locatie komt beter op de kaart, 
Naast de logische duurzaamheidsaspecten als koude warmte opslag in de bodem en zonne-energie op dakvlak en veldopstelling. Tripple glas, deels biobased materiaal Jansen onbehandeld larix hout, 
isovlas in de dakpanelen, baksteen uit de lokale steenfabriek JW dieptebronnen en Marck horizontaal netwerk, beiden full-electric 

Thema betekenis 
Het ontwerp van deze woning is een verwijzing naar de grote veestallen van de laatste decennia. Het is een nieuwe interpretatie van een schuurwoning en toepassing van agrarische opstallen in het 
weidelandschap en daarbij gelijktijdig gebruik makend van omgevingsfactoren als het dijkenlandschap en een voormalige dijkdoorbraak. 
Binnen de contour van het archetype van de veestal uit de laatste decennia van de 20e eeuw is het volledige woonprogramma opgenomen, inclusief bijgebouwen en buitenruimtes. Van afstand gezien is het 
één volume in het landschap. In werkelijkheid is het een samenspel van woning, een aangebouwd bijgebouw en een vrijstaand bijgebouw met een grote, deels overkapte binnenplaats en andere 
buitenruimtes. Vanaf de straatzijde blijft de beleving van het voormalige boerenleven voelbaar. Hier lijkt de vernieuwde woning Hosterdstraat 6 het hoofdgebouw, Hosterdstraat 6 is herbouwd met een verwi-
jzing naar de meer traditionele agrarische bouwstijl.  In deze beeldvorming is de woning Hosterdstraat 4 dan de veestal behorend bij Hosterdstraat 6. 
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concept gebiedsontwikkeling

2014 - start ontwikkeling

Hosterdstraat

6 4

2017 - sloop nr.6

2015 - sloop opstallen nr.4

2018 - bouw nr.6 & sloop nr.4

2016 - start bouw nr.4

2019 - ontwikkeling voltooid



situatie 2019

nr.4 omwenteling in het oeverwallenlandschaphedendaagse interpetatie voormalige boerderij nr.6



Ontwerp 1 - Hosterdstraat 4
Archetype veestal
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verbeelding en materialiteit
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Ontwerp 2 - Hosterdstraat 6
Hedendaagse interpetatie voormalige boerderij
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restauratie/herbouw traditionele voorzijde lint Hosterdstraatsloop achterzijde boerderij

 hedendaagse toevoeging achterzijde - omarming traditie hedendaags wonen in het buitengebied
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