
 

  



 

 

Aan de rand van het dorp Werkhoven staat sinds kort een wijk met vrije kavels. 
Onze opdrachtgevers kochten hier een kavel op een hoek. Alle andere kavels in 
deze wijk zijn rechthoekig, maar dit kavel heeft door de aparte situering een 
driehoekige vorm. De vraag van onze opdrachtgever was om op dit kavel een 
Schuurwoning voor hen te realiseren. 

 

Als basis voor onze Schuurwoning namen we ‘het zadeldak’. Daar waar het dak 
knikt (de nok), verdeelden we de woning in twee helften. De éne helft is ‘lege 
ruimte’ tot aan de nok. De andere helft is massa tot aan de nok. In dit volume 
zitten de voorzieningen, de slaapkamers en de keuken.  

 

De naastgelegen woningen staan allemaal op een rechthoekig kavel. De woningen 
staan zo in positie dat er aan de voorzijde een kleine voortuin wordt gevormd en 
aan de achterzijde een grote achtertuin. Maar door de driehoekige vorm van ons 
kavel kan de Schuurwoning niet voorin worden geplaatst. We kunnen hier dus 
geen standaard voor- en achtertuin creëren. Maar dit blijkt uiteindelijk een 
gelukkig toeval. 

 

Aan de achterzijde is er vanaf het kavel prachtig uitzicht op een bos. En ook blijkt 
de voortuin juist op het zuiden te staan. Waardoor de achtertuin in de schaduw 
staat van het huis. Daarom besloten we om de Schuurwoning midden in de tuin 
te plaatsen. Het uitzicht aan de achterzijde zoveel mogelijk te benutten en de 
voortuin juist te benaderen als ‘achtertuin-met-zon’. Daardoor woon je als het 
ware midden in je tuin.  

 

 

 

 

 

Aan de twee elementen: het zadeldak en de massa waarop het dak rust, hebben 
we nog een derde element toegevoegd: een massa die zich krult, vanuit de tuin 
naar binnen. De ‘krul’ omvat alle voorzieningen: keukenkasten, wasruimte, toilet, 
meterkast, garderobe, fietsenberging. De krul eindigt als tuinhek die het zonterras 
(de voortuin), scheidt van de entree met parkeerplaats. 

 

Voor de constructie zijn we uitgegaan van vier houten spanten voor het dak. Deze 
vier houten spanten rusten op de buitengevels en de twee tussenwanden van de 
slaapkamers. Daartussen zitten gordingen.  

 

In het open gedeelte van het huis steunen de spanten van het dak op drie houten 
kolommen. Door ze iets schuin te zetten, zorgen ze tegelijk voor stabiliteit. Bij de 
positionering van de schuine kolommen hebben we rekening gehouden met het 
uitzicht. Aan één zijde hebben we de zijkant wat meer gesloten gehouden. Aan de 
andere zijde hebben we de hoek juist meer open gelaten voor vrij uitzicht. Ook de 
V-kolom staat dusdanig dat het uitzicht optimaal is. 

 

Maar we wilden ook een vrij uitzicht naar de voortuin, de tuin met middagzon. 
Door de trapboom X-vormig te maken werkt de trap als een hefboom die de 
verdiepingsvloer omhoog tilt. Zo kan de verdieping een overspanning maken van 
10 meter, zonder hinderlijke kolommen.  
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Kort interview door Dwell 
 
Dear Sarah, 
 
I will try to answer your questions. If you don’t mind I will do it in Dutch. 
(If you have any questions about the answers don’t hesitate to ask) 
 
Het belangrijkste punt in onze ontwerpen is: 
‘Wij hebben van te voren geen beeld van hoe het ontwerp zal worden. Het 
ontwerp wordt gevormd gedurende een ontwerpproces dat pas eindigt als het 
huis er staat.’ 
 
1. De opdracht (the commission) 
 
Wij hadden door de crisis tot 2017 moeite met het krijgen van opdrachten. 
Daarom schreven we ons in bij offerte-websites. 
De opdracht voor de Schuurwoning kwam tot stand via de offerte-website: ‘wat-
kost-de-architect.nl’ 
Een offerte website waarbij mensen een zo goedkoop mogelijke architect 
proberen te vinden. 
In eerste instantie zoeken deze mensen niet naar architectuur, 
maar naar een goedkope architect. 
 
Dit project is in die zin dus al bijzonder. 
Wij hadden geluk met deze opdrachtgevers. 
Zij gaven ons de tijd om een goed ontwerp te maken. 
En dachten met ons mee. 
Juist doordat de opdracht via zo’n onverwachte weg een bijzonder huis 
opleverde, maakt dat dit project echt als een cadeautje voelt.  
 
2. Schuurwoning (Wishes of our client) 
 
De opdrachtgevers kochten een vrij-kavel, waarop ze een schuurwoning wilden 
laten bouwen. 
Als architecten wisten we in eerste instantie niet precies wat ze hiermee 
bedoelden. 
In onze opleiding hebben we analyses gemaakt van huizen van Le Corbusier, 
Lautner, Toy Ito enz. 

Maar een typologie als Schuurwoning komt uit de wereld van de catalogus bouw. 
Ook dit maakt het project bijzonder.  
Dus gingen we op google kijken en maakten een analyse van de catalogus-
schuurwoning. 
 
 
3. Zijn onze opdrachtgevers tevreden? (Were your clients pleased?) 
 
Ja, gedurende het ontwerpproces is een band ontstaan met de opdrachtgevers. 
Zij gaven ons de vrijheid in het ontwerp, en wij ontwierpen een huis dat helemaal 
bij hun past. 
 
 
4. Were you and Mr. Hoshino pleased? 
 
Dit is tot nu toe ons leukste ontwerp. 
 
We ontwierpen het huis niet van te voren, 
Maar in een workshopachtig proces die eigenlijk pas eindigt als het huis klaar is. 
 
Gedurende het ontwerpproces wogen we zo veel mogelijk data mee: zonlicht, 
uitzicht, locatie, budget, duurzaamheid, regels, normen enz. enz. 
Juist de onverwachte rimpelingen in het proces maken het ontwerp bijzonder. 
 
Zo was het ontwerp bij de aanbesteding  in eerste instantie veel te duur. 
Wij vonden een aannemer die is gespecialiseerd in het bouwen met hout: Het 
Woud Aannemers uit Opheusden. 
Daardoor werd alles wat de aannemer in hout kon maken goedkoper. 
Vervolgens besloten we om het hele ontwerp aan te passen aan de 
bouwmethode van de aannemer. 
Zo wisten we bezuinigingen om te buigen naar onverwachte ontwerpkansen. 
 
(Voorbeelden) 
Wij hadden bijvoorbeeld aluminium kozijnen gedacht, maar dat werd te duur. 
Daarop besloten we in samenwerking met de aannemer om geen kozijnen te 
nemen en het glas te lijmen.  
Daarom zie je geen kozijnen en zit het glas direct in de constructie. 
 



 
 
Wij hadden in eerste instantie gedacht aan een leien dak, maar ook dat bleek te 
duur. 
Daarop besloten we om de goedkoopste dakpannen te nemen die er zijn: een 
betonnen dakpan. 
Maar we maakten een sponning in de constructie waar de zijpannen precies in 
konden vallen.  
Daardoor ziet het dak er super strak uit en lijkt alles precies in elkaar te passen. 
 
 
5. What inspired such a unique design? 
 
De bedoeling is dat het huis midden in de tuin staat. 
Na ongeveer 10 jaar, zal het huis rondom helemaal zijn begroeid en zit je als het 
ware midden in de tuin. 
 
De overgang van binnen naar buiten en andersom is in onze ontwerpen steeds 
belangrijk. 
 
Onze inspiratiebronnen daarbij zijn: Richard Neutra, John Lautner en Kazuo 
Shinohara. 
Dit zijn architecten die ons sterk inspireren. 
 
 
 
6. Did the clients embrace your bold design? 
 
Het enthousiasme waarmee we het ontwerpproces aanvliegen is overgewaaid 
naar de opdrachtgevers. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij er voor gekozen om een relatief duur 
zonnepaneel toe te passen dat precies op de maat van de dakpan is ontworpen. 
Hierdoor kwam een van de onverwachte ontwerpkeuzes die het ontwerp 
bijzonder maken extra goed uit de verf. 
 
 
 
 

 
 
I hope you find these extra information useful for our unique quotes and if there 
are any more questions, don’t hesitate to ask! 
 
Kind regards, 
Ruud Visser  
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