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Inleiding 

 
‘Als werk en geld geen rol zouden spelen bij de keuze van een 

woonplaats, kiest het merendeel van de Nederlandse huiseigenaren 

voor verhuizen naar een dorp. Ook populair is wonen op het platteland 
of aan de kust’ 
*Blijkt uit representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de woonvoorkeuren 
van Nederlandse eigenwoningbezitters. 

 
De kracht en identiteit van Noord-Holland, ligt in de grote 
verscheidenheid van bebouwing en natuur. Steden, dorpen, 
buitengebied en natuur liggen op korte afstand van elkaar en zijn 
over het algemeen kleinschalig van aard. Daardoor ontstaat een 
mozaïek van functies. 
De identiteit van dorpen is de laatste jaren enigszins onder druk 
komen te staan.  
Dit komt onder andere doordat dorpen grote nieuwe 
uitbreidingswijken hebben gekregen. Deze uitbreidingen passen niet 
goed bij het oude dorp door de Vinex-achtige uitstraling. Hierdoor 
verliest het dorp haar karakter. 
AVEM Architecten BNA ziet meer heil in een geleidelijke aanpassing, 
zodat de dorpsidentiteit behouden blijft. 
 
Inbreiding gaat daarom in principe voor uitbreiding. 
 
Uitgangspunt voor de architectuur is om de ruimtelijke kwaliteiten te 
behouden en te versterken.  
Landelijke architectuur kenmerkt zich door haar afwezigheid. De 
middelen waren schaars, waardoor bij de vormgeving van de 
gebouwen de functionaliteit voorop stond. Duurzame materialen en 
zorgvuldige detaillering waren nodig om de tand des tijds te 
doorstaan. 
Eeuwenlang is er met deze beperkingen gebouwd, zonder architecten, 
waardoor een eenheid is ontstaan. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

bebouwing 

- door gemeente gewenst stolp aan straat 
- nieuwbouw op plaats gesloopte schuren 
- gebouwen als ‘losse’ objecten op het erf 
- elk gebouw kent eigen woontype 
- kleinere volumen aan de straatzijde 
- grotere volumen achter op het perceel 
 
grenzen 

- openbaar-privé, afscheiding door lage hekwerkjes 
- privé-privé, afscheiding door hagen in streekeigen 
beplanting 
 
 
 
 
 
binnenkamers 

- kamers ‘los’ op het terrein gelegen 
- kamers voorzien van duidelijke grenzen 
- elk kamer heeft eigen gebruiksmogelijkheden 
 
ruimten en zichtlijnen 

- intieme ruimten tussen de bebouwing 
- weidsheid van achtergelegen weiland 
- zichtlijnen op Dorpsstraat en weilanden 
- verscholen lijnen haaks op het auto- en voetpad 
 
 
 
 
 
wegenstructuur 
- 1 inrit vanaf de Dorpsstraat 
- woonerf met auto- en voetpaden 
- centraal gelegen parkeerterrein (1,5pp/w) 
 
groenvoorzieningen 
- bestaande windsingel met onderliggend struikgewas 
- ‘bleekveldje’ aan Dorpsstraat 
- hagen in streekeigen beplanting 
- fruitbomen bij parkeerruimte verbergen grootste volume 
- tuinen door eigenaren groen uit te voeren 

 

bestaande locatie 
 uitgangspunten ontwerp 
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technische uitwerking blok schuurwoning 
 


