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Stand van zaken voorontwerp architectuur



•  Essentie beeldkwaliteit ensemble 
•  T-boerderij 
•  Houten Schuur 
•  Zomerhuis

Inhoudsopgave presentatie



Vogelvlucht



Boerderij, schuur en zomerhuis gegroepeerd rond het erf

1913 
Familie van Veeren 

Huis Groot Giessenhoff, Houtenstal op steenenvoet en schuur.



Uitgangspunten gebouw ensemble

Ensemble van gebouwen, ieder gebouw heeft eigen materialisatie

Heldere volumes, grote dakvlakken

Boerderij, schuur en zomerhuis 
gegroepeerd rond het erf

Representatieve gevels 
gericht op de Rijksstraatweg

Stalen hekwerk op 
betonnen voet

Behouden en versterken van de “groene schil”



Programma en doelgroepen



Title Text

Appartem
enten voor gezinnen

Nestelen

stad
in de

Voor wie gaan we bouwen?



Situatie Nieuw Groot Giessenhof



T-boerderij



Referenties T-boerderij



T-boerderij

Grote doorlopende dak- en gevelvlakken. 
(Met zo min mogelijk onderbrekingen voor 
dakkapellen, etc.)

Entree aan de zijkant in de 
hoek tussen woongebouw 
en ‘bedrijfsgebouw’.

Symmetrische gevelopbouw 
van kop van de T

Voorhuis dwars op het achterhuis, 
gericht op de Rijksstraatweg

Heldere opbouw, bestaande uit 
voorhuis en achterhuis

‘Pronkkapellen’

Plint / trasraam

Metselwerk accenten‘Pronkkapellen’Verbijzondering entree Plint / trasraam



T-boerderij - plattegrond
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T-boerderij - plattegrond



T-boerderij - plattegrond



T-boerderij - plattegrond



T-boerderij - doorsnede



Hof van Hoytema: leefgalerij



Houten schuur



Referenties houten schuur



Houten schuur

Eventueel overstekken voor 
lagere goot, groter dakvlak, 
overgangszone voor de woning

Eenvoudig hoofdvolume

Zwart geschilderd hout of baksteen.

Ondergeschikt volume fietsenberging, maakt 
onderdeel uit van de totale compositie van de 
houten schuur.

Houten schuur (op stenen voet)

Houten schuur (op stenen voet) Fietsenberging is onderdeel hoofd volume



Houten schuur - plattegrond



Houten schuur - plattegrond



Houten schuur - plattegrond



Houten schuur



Houten schuur - woningplattegronden



Referenties wonen op 4,20 m beuk



Zomerhuis



Referenties Zomerhuis



Zomerhuis

Eenvoudig hoofdvolume

Topgevel aan de straat is rijk geornamenteerd

Zijgevel is ondergeschikt aan topgevel

Raamopening zijn symmetrisch in de 
topgevel gepositioneerd

Plint / trasraam

Symmetrische gevelopbouw Rijk geornamenteerde topgevel



Zomerhuis - plattegrond



Zomerhuis - plattegrond



Zomerhuis - doorsnede



Zomerhuis - woningplattegronden



Maquette foto

…komt


