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Inspelen op de plek  

 

Hoog boven het vlakke land heb je fantastische 

vergezichten, maar wordt ook veel wind gevangen.   

Voorkant-achterkant 
 

Grappig; in ons overleg bleek dat, als we spraken over 

voorkant-achterkant, we het precies andersom 

bedoelden. Voor mij was de kant waarvan je het huis 

benadert de voorkant en voor mijn broer de kant die te 

zien is vanaf de Bandijk en de kreek. Eigenlijk is er overal 

sprake van ‘’voorgevel’’.  

 

In nauw overleg is het ontwerp tot stand gekomen. 

Verschillende varianten zijn doorgenomen op uiterlijk 

en gebruik. 

 

Wind is hier echt een issue. Het bijgebouw en de 

keukenaanbouw zijn naar voren geschoven t.o.v. het 

huis om zo een U-vorm te maken met een beschut 

overdekt terras op het zuiden. Dit terras is te bereiken 

vanaf de woonkamer èn de keuken. Aan de keuken ligt 

nog een tweede terras. Deze is beschut bij zuid-oosten 

wind, men heeft er zicht op de kreek en de onder-

gaande zon, de dijk en de schepen op de  rivier erachter. 

 

De woning heeft op de begane grond een ouderslaap-

kamer en badkamer. De slaapkamers en de badkamer 

onder de kap zijn het domein van de dochters. 

Beste mensen, 
 

De woning in de Biesbosch is opgeleverd en in gebruik genomen. Het is het 

huis voor mijn broer met zijn gezin. Heel speciaal om voor familie te mogen 

ontwerpen. Meestal kom je na de oplevering niet meer zo vaak in de woning. 

Hier zal ik nog vaak genoeg mogen meegenieten.  

 

Deze nieuwsbrief geeft een indruk van deze bijzondere woning op een  

bijzondere locatie.  

 

Veel lees- en kijkplezier.  

 

Door het bijgebouw en de keukenaanbouw naar voren te 

plaatsen ontstaat een U-vorm met een beschut terras.  

 

 

Het beeldkwaliteitsplan schreef een 

woning met laag beginnende kap voor. 

Het zwarte hout verwijst naar de 

schuren die hier vroeger stonden. 



   

 

 

 

 

De keuken 4-zijdig georiënteerd 
 

De keuken is 4-zijdig georiënteerd. Vanuit 

de keuken heb je fenomenaal uitzicht op de 

omgeving, ook op arriverend bezoek. Er is 

een verbinding met het  overdekte terras 

op het zuiden en met het terras op het 

westen.  Vaste zonwering en vloerkoeling 

houden de temperatuur aangenaam op 

zonnige dagen.  
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De open haard met de schuifdeuren links en rechts. 

Links het verhoogde plafond en de hoge pui met 

dubbele deuren naar terras.  

 

Een gezellige leefkeuken met eethoek en bar. Het licht 

stroomt van alle kanten de ruimte binnen.  

heerlijk licht 
 

De woonkamer heeft dubbele deuren naar 

het overdekte terras. Door een uitgekiende 

doorsnede met een verhoogd plafond en 

een glasstrook heb je toch veel lichtinval. 

De woonkamer heeft daarnaast ook zicht 

op de dijk en de kreek. 

 

De open haard is aan 2 zijden  open en 

geeft zowel aan de woonkamer als de 

keuken sfeer en warmte.  

 

Door met de twee schuifdeuren naast de 

haard te spelen kan de relatie keuken – 

woonkamer groter dan wel kleiner gemaakt 

worden.   

 

 Geen gas, geen riool 
 

In dit gebied wordt geen gas en riool 

aangelegd. In verwarming en warm water 

wordt voorzien door de installatie op 

bodemwarmte. Met dit systeem wordt ook 

gekoeld. In de toekomst worden er zonne-

panelen geplaatst op het dak van de keuken 

en kan het een energie-nul woning worden.  

Vuilwater riool gaat naar een septic tank. 

Schoon water gaat naar het oppervlakte 

water in de omgeving. Het is rondom 

tenslotte één groot wateropvanggebied.   

 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerst 

en een fantastisch 2016 


