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opdracht
Het achtererf bij een monumentale boerderij 
moest getransformeerd worden tot woningbouw. 
Het vorige plan had enkele jaren te koop 
gestaan, maar zonder succes. De uitvraag 
was 11 vrijstaande woningen, op een perceel 
van ca 4.300m2. De woningen dienden in de 
jaren ’30 stijl ontworpen te worden, en hadden 

een maximaal bouwbudget van €139.000,-. 
Uit de eerste massastudies in combinatie met 
een marktverkenning bleek echter dat deze 
opzet onvoldoende kwaliteiten zou bieden. 
Uiteindelijk is een gebalancerd plan gemaakt 
met 6 twee-onder-een-kap woningen en 4 
vrijstaande woningen, rondom een gezamenlijk 

woonerf. Er is onder meer sterk ingezet op het 
realiseren van grote tuinen in verhouding tot de 
woninggrootte, voldoende ‘lucht’ en onderlinge 
afstand, veel privacy en een modernere 
vormentaal met traditionele geveldetails die in 
vormgeving aansluit op de marktvraag zonder 
het onderscheidende vermogen te verliezen.



samenwerking
De opdracht is geheel op risico uitgevoerd. 
Betaling van de architect, maar ook de 
ontwikkelaar zou pas plaatsvinden na 
succesvolle verkoop. Daarmee was er een groot, 
gezamenlijk belang om een zeer hoogwaardig 
plan te maken. Gezien het lastige crisis-klimaat 
in 2012 hebben we samen met de ontwikkelaar 

ingezet op kwaliteit en flexibiliteit. Kwaliteit 
betekende voldoende ruimte om de woningen, 
een sterk ontwerp en hoogwaardige detaillering. 
Flexibiliteit hebben we gezocht in polyvalentie in 
de plattegronden, een ruim optiepakket en de 
mogelijkheid voor elke koper om het ontwerp 
verder te personaliseren. Dat laatste heeft er toe 

geleid dat er 5 woningen volledig zijn aangepast 
naar de wensen van de kopers. 



stedenbouwkundige opzet
Op het achterterrein van één van de boerderijen 
aan de Zegwaartseweg is een kleinschalig 
woningbouwproject gerealiseerd. 10 woningen 
zijn op verrassende wijze in de bestaande 
omgeving ingepast. Het gebied heeft een 
landschappelijke uitstraling omdat het in de 
zone ligt van de Zegwaartseweg, de historische 

verbindingsroute tussen ‘oud Soetermeer’ en 
Benthuizen. Hoewel de opzet van de wijk zeer 
ruim lijkt, is de ruimte in het bestemmingsplan 
om de kavel te bebouwen maximaal benut. De 
onderlinge afstand tussen de woningen en de 
begrenzing met het naastgelegen tuincentrum 
zijn door de gemeente strikt vastgelegd. De 

bouwvolumes zijn rondom een erf gegroepeerd 
en liggen enigszins terug ten opzichte van de 
rijweg. Hierdoor ontstaat een van gevel-tot-gevel 
ontworpen straatprofiel waarin de toegangsweg 
een wijds en dorps karakter krijgt met een 
vloeiende overgang tussen openbaar en privé.



ontwerp
Er zijn in de basis twee woningtypes : een 
vrijstaande en een geschakelde woning. De 
woningen zijn vooraf ontworpen met een breed 
palet aan opties waaronder een variant die 
specifiek gericht was op senioren. In het ontwerp 
is niet gestreefd naar een eindbeeld maar naar 
een ontwerpstrategie, waarbinnen (on)voorziene 

individuele keuzes mogelijk zijn zonder dat 
dit ten koste gaat van het eindresultaat. Door 
de sterke, structurerende werking van de 
stevig aangezette overstekken ontstaat er een 
horizontale scheiding in het project tussen 
de tactiele vormentaal van de houten gevels 
in de plinten en de verschillende sculpturale 

metselwerkvolumes op de verdiepingen. Door 
de combinatie van een tafelconstructie en 
de flexibel opgezette plattegronden bleef de 
keuzevrijheid tot ver in het bouwproces geborgd. 



ontwerp
Om voldoende onderlinge samenhang te 
creëren, is ervoor gekozen om de woningen 
als alzijdige bouwvolumes vorm te geven. De 
tuinmuren met hun afgeronde hoeken vervullen 
hierin een centrale rol. Zij vormen een schakel 
in de vormgeving van de overgangszone 
tussen de woningen en de openbare ruimte. De 

muren -al dan niet aangevuld met een beplant 
gaashekwerk- begrenzen de kavels op uniforme 
wijze, ongeacht of het een voor-, zij- of achtertuin 
betreft. Als horizontaal element komen de muren 
ook terug in de maatvoering van de zwevende 
metselwerkbanden van de overstekken. Door 
deze combinatie ontstaat een straatbeeld dat 

ondanks de vele verschillen een grote eenheid 
uitstraalt.



flexibiliteit
Een van de speerpunten was om de kopers zeer 
grote keuzevrijheid te geven. In de eerste plaats 
betekent dat, dat er een groot aantal opties is 
mee-ontworpen waaruit gekozen kon worden. 
Ook een extra verdieping behoorde tot de opties. 
De gekozen vormtaal en de brede banden van 
de overstekken gaven flexibiliteit, met behoud 

van eenheid.
De plattegronden zelf zijn ook flexibel in hun 
opzet. De maatvoering en proporties van de 
ruimten faciliteren polyvalent gebruik, en voeren 
terug op de principes van Herman Hertzberger. 
Ook is het mogelijk om van de reguliere 
plattegrond van de geschakelde woning een 

seniorenwoning te maken. Door de slim gekozen 
berging bij het toilet te trekken, ontstaat een 
ruime badkamer. De aanliggende slaapkamer 
wordt middels schuifdeuren eenvoudig bij de 
woonkamer betrokken.

geschakelde woning, begane grond

geschakelde woning, 1e verdieping

vrijstaande woning, begane grond

vrijstaande woning, 1e verdieping

specifieke seniorenwoning, begane grond

specifieke seniorenwoning, 1e verdieping



duurzaamheid
Als aanvulling op de eisen uit het Bouwbesluit 
en de gebruikelijke energiezuinige technische 
installaties, is duurzaamheid met name gezocht 
op het raakvlak met architectuur. Meest opvallend 
hierin zijn de grote overstekken rondom 
de volledige woningen. Deze overstekken 
beschermen in de zomer tegen de warme, 

hoogstaande zon, terwijl in de wintermaanden 
de laagstaande zon diep naar binnen schijnt. 
De kozijnen op de verdieping hebben een diepe 
negge, en zijn smal, om ook hier grote opwarming 
tegen te gaan. Ook in de materialisering was 
duurzaamheid het vertrekpunt. De vurenhouten 
delen (uit duurzaam beheerde, Skandinavische 

bossen) zijn natuurlijk verduurzaamd en 
afgewerkt met een eco stain. De bakstenen zijn in 
Nederland gemaakt, met behulp van restwarmte. 
En de lichte dakbedekking weerkaatst veel van 
het warme zonlicht. Verder is in de detaillering 
veel aandacht besteedt aan luchtdichtheid en 
voorkomen van koudebruggen.



materialisering
De sterk gearticuleerde metselwerk overstekken 
met bovenbouw balanceren uitdagend op de 
fragiele houten gevels van de begane grond. 
De plintgevel kent een abstract spel van open 
en dicht en is uitgevoerd met fijn bezaagd open 
latwerk, dat wordt afgewisseld door strategisch 
geplaatste, verdiepingshoge glasvlakken met 

open glashoeken. Door het vrije uitzicht langs 
de diagonale zichtlijnen krijgen de woonkamers 
extra ruimtelijke kwaliteit. Dit effect wordt 
versterkt door de -in hetzelfde houten latwerk 
uitgevoerde- plafonds van de overstekken 
die het uitzicht begeleiden en inkaderen. De 
bovenbouw wordt gekenmerkt door de massieve 

bakstenen uitstraling met hoge, smalle en 
teruggelegen ramen. De zorgvuldig ontworpen 
gevels kenmerken zich door een nauwgezette 
metselwerkdetaillering die een rechtstreekse 
verwijzing is naar de sobere rijkheid van de 
Haagse School.
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