Wonen op een Knooperf |
inspiratie van 5 architecten

Wilt u buitenaf wonen in plaats van in een woonwijk? Zoekt u rust en ruimte, zonder
‘alleen’ te zijn? Wilt u een woning die past in het landschap? En wilt u eraan bijdragen dat
dit landschap mooi blijft? Dan is wonen op een Knooperf iets voor u. Een Knooperf is een
voormalig boerenerf dat volop ruimte biedt aan wonen en werken in een landelijke omgeving.
Bewoners hebben er hun eigen woning en delen er een groot gemeenschappelijk erf.
Daarnaast zorgen ze ook gezamenlijk voor behoud, versterking en beheer van beplantingen
en publiek toegankelijke routes in het omliggende landschap.
Op de plek waar jarenlang een boerderij en met schuren en stallen stonden, komt een
buurtschap dat de uitstraling houdt van het oorspronkelijke erf. Zo blijft de cultuurhistorie
behouden. De woningen komen in de voormalige boerderij en in de schuren en stallen.
Dat is misschien moeilijk voor te stellen, maar ze zijn zo luxueus als u maar wilt.
Hoe een Knooperf er precies uitziet? Dat moet nog blijken. In Langeveen (gemeente
Tubbergen) wordt gewerkt aan Knooperf De Veldboer. Vijf architecten zijn op deze plek
gaan kijken en laten in dit boek zien wat zij ervan zouden maken. Met dit boek heeft u
een bron van inspiratie in handen voor nog veel meer Knooperven!

Knooperven is een project van de gemeente Tubbergen,
de provincie Overijssel, InnovatieNetwerk en
Van Paridon x De Groot landschapsarchitecten
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Veel mensen dromen van een huis in het landelijk gebied. Vanwege
de rust tegenover het hectische leven. Vanwege de ruimte tegenover
de benauwdheid van ons volle land. En vanwege het landschappelijk
schoon tegenover de overdaad aan steen en asfalt.
Maar rust, ruimte en landschappelijk schoon zijn schaars. Daar moeten we zuinig op zijn. Wonen in het landelijk gebied is daarom niet
onbeperkt toegestaan.

gebied weer toegankelijk. Ook andere oude landschapselementen
worden hersteld. En het bijzondere is: de nieuwe bewoners van het
Knooperf worden er eigenaar én beheerder van.
Er kunnen maximaal negen huishoudens wonen op Knooperf De
Veldboer. Ook dat is bijzonder. Combinaties van wonen en werken zijn
ook mogelijk. Tegelijkertijd kunnen de buurboeren hun bedrijf blijven
uitoefenen.

Tegelijkertijd is er in het landelijk gebied zelf ook iets gaande. Steeds
meer boeren stoppen met hun agrarische bedrijf. Hun land verkopen
ze misschien aan een buurboer, maar het erf komt leeg te staan. De
gebouwen verloederen. Of ze komen in eigendom van particulieren.
Die bouwen op het erf een fraai optrekje, waarbij er niet altijd evenveel oog is voor behoud van cultuurhistorische elementen. En die
vormen juist zo’n belangrijk kenmerk van het gebied.

Hoe een Knooperf er precies uitziet, bepalen de kopers. Dit boek
toont de ideeën van vijf ervaren architectenbureaus. We vroegen ze zo
creatief mogelijk te zijn, maar wel binnen de grenzen van het bestemmingsplan van de gemeente Tubbergen. Dit boek bestaat dus niet uit
‘zomaar’ wat ideeën, maar is gebaseerd op wat daadwerkelijk mogelijk is.

Kan het ook anders? Is er een manier om tegemoet te komen aan de
woonwensen van mensen, terwijl het platteland er ook beter en mooier van wordt? Wij denken van wel. Drie partijen werken aan een concept dat Knooperven heet. InnovatieNetwerk (een initiatief van het
ministerie van EL&I) doet dat omdat het hier een grensverleggende
innovatie betreft. De provincie Overijssel omdat Knooperven aansluiten bij de provinciale Omgevingsvisie waarin ruimtelijke kwaliteit centraal staat. En de gemeente Tubbergen omdat Knooperven op een
moderne manier bijdragen aan vitalisering van het landelijk gebied.
Het uitgangspunt is dat er meer woon- en werkmogelijkheden komen
in het landelijk gebied, op voorwaarde dat de bewoners kwaliteit toevoegen aan erf en landschap. Het Knooperf voldoet hieraan.
Het prachtige Noordoost-Twente geldt als ‘proefgebied’. In het dorp
Langeveen (gemeente Tubbergen) wordt momenteel het eerste
Knooperf gerealiseerd: Knooperf De Veldboer. De gemeente heeft
alle voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat daar een zeer
fraai erf komt, inclusief herstel van het authentieke landschap.
Herstel van paden die er van oudsher al liggen, maakt het buiten-
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De provincie Overijssel, InnovatieNetwerk en de gemeente Tubbergen geloven dat het concept Knooperven zeer waardevol is. We willen
graag dat dergelijke erven op meer plekken ontstaan. Niet alleen in
Noordoost-Twente, maar ook elders in Nederland.
Wij hopen dat dit boek daartoe inspireert.

Gedeputeerde Overijssel | Hester Maij

Directeur InnovatieNetwerk | Ger Vos

Wethouder gemeente Tubbergen | Jos Harmelink
			

Wat is
een
Knooperf?
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Van oudsher liepen verschillende paden over een boerenerf, die het
verbond met andere erven en met een dorpskern. Het erf was dus
een soort knooppunt. Daar is de naam Knooperf aan ontleend. Het is
bedacht voor het landschap van Twente, maar ook elders in het land
kunnen Knooperven ontstaan.
Een Knooperf geeft aan een voormalig boerenerf een nieuw leven.
Het biedt volop ruimte aan wonen en werken in een landelijke omgeving. Bewoners hebben er hun eigen woning en hun eigen tuin. Daarnaast delen ze een gemeenschappelijk erf en een flink stuk grond.
Samen zorgen de bewoners voor behoud, versterking en beheer van
beplantingen en voor publiek toegankelijke routes op hun gemeenschappelijke grond.
De landbouwgrond rondom het Knooperf, die van oorsprong bij het
boerenerf hoorde, is in handen van boeren uit de omgeving. Die maken hun bedrijven op die manier toekomstbestendiger. Wat ook kan,
is dat deze landbouwgrond wordt benut voor natuurontwikkeling.
Op het Knooperf staan karakteristieke, soms monumentale gebouwen, aangevuld met nieuwbouw op de plek van in onbruik geraakte
schuren en stallen. De oude gebouwen krijgen een nieuw leven: als
woning of als bedrijfsruimte. Het erf behoudt een agrarische uitstraling, passend in het landschap. Alleen bevinden zich onder de kenmerkende kappen geen stallen en schuren, maar ruime en comfortabele woningen en werkruimten.

Meerdere belangen
Knooperven dienen de belangen van woonconsumenten én het algemene belang van een fraai, toegankelijk en leefbaar platteland.
Nogal wat mensen dromen van een woning buitenaf in plaats van in
een woonwijk. Ze zoeken rust en ruimte, maar zonder ‘alleen’ te zijn.
En ze voelen zich betrokken bij de schoonheid van het landschap. Tot
dusverre blijft het vooral bij ‘dromen’. Onder meer doordat regels in
de weg staan. Maar ook doordat wonen in het buitengebied voor de
meeste mensen onbetaalbaar is.
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Knooperven brengen daar verandering in. Door meer bewoning toe
te staan op een voormalig boerenerf ontstaat een klein buurtschapje,
met een ideale combinatie van privacy en gemeenschapszin.
De overheid (gemeenten, provincies) is niet voor niets streng voor
iedereen die iets wil in het buitengebied. We moeten immers zuinig
zijn op karakteristieke landschappen. Het mag geen rommeltje worden. Daarnaast zijn er milieuregels, die ervoor zorgen dat boeren en
burgers geen last hebben van elkaar.
De overheid is weliswaar streng, maar ziet ook dat het landelijk gebied
verandert. Elke dag stoppen zes boeren met hun bedrijf. Ze laten hun
erven achter. Soms verloederen die. In andere gevallen worden ze
doorverkocht aan vermogende particulieren, die de boerderij restaureren of er iets laten bouwen naar eigen smaak.
De landbouwgrond die de vertrekkende boer achterlaat, gaat naar
de boeren in de omgeving. Hun belang is vooral zoveel mogelijk opbrengst uit het land te halen. Allerlei karakteristieke elementen (bosjes, paden, houtwalletjes) staan een zo economisch mogelijk benutten
van de grond in de weg.
Zo komen de toegankelijkheid, de economie, de cultuurhistorie en
landschap en natuur van het landelijk gebied onder druk te staan.
De essentie van Knooperven is dat boeren, burgers, cultuurhistorie,
natuur en landschap niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist
versterken. De boeren die vertrekken, verkopen hun grond aan
boeren die hun bedrijf zo gezonder kunnen voortzetten. Tegelijkertijd
komen er nieuwe bewoners op het verlaten erf die zorgen voor
behoud van de karakteristieke bebouwing, versterking en duurzaam
onderhoud van het landschap en vergroting van de toegankelijkheid.
Knooperven zijn niet langer alleen maar een goed idee. De gemeente
Tubbergen, de provincie Overijssel en InnovatieNetwerk werkten het
idee uit in de dorpskern Langeveen. Daar ontstaat op dit moment
Knooperf De Veldboer.

te koop

Iedere dag stoppen in Nederland 6 boeren

Knooperven worden ontwikkeld uit vrijkomende
middelgrote agrarische erven

...direct gekoppeld aan zorg
voor het omringende landschap

Ook de buurboeren profiteren

Overijsselse erven waren van oorsprong door
beplantingen en routes aan elkaar verbonden...

...maar door schaalvergroting verdwenen veel
kleinschalige elementen

Knooperven borduren voort op
het historische erfkarakter...

Knooperven:
om te beginnen in Overijssel

Knooperven verbinden opnieuw
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Knooperven: nieuw leven in het buitengebied
Knooperven:
nieuw leven in het buitengebied
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Knooperf
De Veldboer
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Net buiten het dorp Langeveen, in een schitterend landschap van
glooiende landerijen en bossen, ligt het voormalige boerenerf De
Veldboer. Al zeker 200 jaar. Begin juni 2009 kocht de gemeente Tubbergen het erf, om er ‘s lands eerste Knooperf te ontwikkelen. Op
de plek waar jarenlang een boerderij met schuren en stallen stonden,
komt een buurtschap dat de uitstraling houdt van het oorspronkelijke
erf. Of beter gezegd: geen buurtschap, maar een noaberschap. In de
traditie van Twente delen de toekomstige bewoners van Knooperf De
Veldboer namelijk veel met hun buren. Natuurlijk hebben ze er hun
eigen huis met een privétuin. Tegelijkertijd zijn ze gezamenlijk eigenaar van maar liefst 3,3 hectare grond, bestaande uit bos, weide en
landelijke, openbaar toegankelijke paden. Samen worden de nieuwe
bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van dit gezamenlijke
deel. Eigentijds noaberschap dus.
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Na veel juridische en technische voorbereiding startte half oktober
2011 de verkoop van de negen kavels die op het erf beschikbaar zijn.
De kaveloppervlakten variëren van 243 tot 3285 m2. Ze liggen rondom de vier bouwlocaties op het erf, waarop de kopers hun woning
(en eventueel bedrijfsruimte) kunnen bouwen: de oude boerderij
met daarnaast een nieuw deel; de hoge schuurvilla; de lage schuurvilla; en de kapschuurwoning. Het gaat om grote bouwvolumes, waar
gemakkelijk meerdere woningen in passen, maar ook combinaties
van wonen en werken. Ze hebben de uitstraling van het voormalige
boerenerf, maar de woningen die erin komen zijn zo modern en luxueus als de koper wil.
Er is ruimte voor maximaal negen woningen in de vier bouwlocaties.
Een koper mag alle kavels kopen die horen bij dezelfde bouwlocatie.
Maar één kavel kopen mag natuurlijk ook.
De gemeente bouwt op de plek van de voormalige stierenstal een
gemeenschappelijke parkeerschuur. Bij elke kavel horen twee parkeerplekken in de parkeerschuur. De schuur biedt ook gemeenschappelijke ruimte voor onder meer gereedschap, afvalbakken, et cetera.
Verder is er de mogelijkheid om er een eigen berging of hobbyruimte
in te maken.

Na veel juridische en technische voorbereiding startte half oktober
2011 de verkoop van de negen kavels die op het erf beschikbaar zijn.
De kaveloppervlakten variëren van 243 tot 3285 m2. Ze liggen rondom de vier bouwlocaties op het erf, waarop de kopers hun woning
(en eventueel bedrijfsruimte) kunnen bouwen: de oude boerderij
met daarnaast een nieuw deel; de hoge schuurvilla; de lage schuurvilla; of de kapschuurwoning. Het gaat om grote bouwvolumes, waar
gemakkelijk meerdere woningen in passen, maar ook combinaties
van wonen en werken. Ze hebben de uitstraling van het voormalige

Knooperf De Veldboer biedt een uitgelezen mogelijkheid om wonen
en werken te combineren. Dat kan binnen de woning die de koper
laat bouwen of door bijvoorbeeld twee kavels tegelijk te kopen. Natuurlijk mogen bewoners op Knooperf De Veldboer niet elk beroep
uitoefenen of elk type bedrijf beginnen. Het karakter van het erf en
zijn directe omgeving mogen niet worden aangetast. En het werken
moet ondergeschikt blijven aan het wonen.
Vertaald naar het nu geldt dat vrije en aan huis verbonden beroepen
op Knooperf De Veldboer veelal mogen worden uitgeoefend.
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Bij elkaar bestaat Knooperf De Velboer uit:
• Een stuk privégrond met ruimte voor een woning en een eigen tuin;
• Desgewenst een privéterras in of aan de woning, met vrij uitzicht
over het landschap;
• Gemeenschappelijke Knooperfdelen: het binnenerf, de paden, een
bosweide en een parkeerschuur;
• Publiek toegankelijke Knooperfdelen: het binnenerf en de paden;
• De woningen en bedrijfsruimten van mede-Knooperfbewoners.

Het bestemmingsplan
In het bestemmingsplan voor Knooperf De Veldboer staan alle spelregels nauwkeurig beschreven. Ze passen bij wat de gedachte is achter een Knooperf: ruime woonmogelijkheden, onder de voorwaarde
dat de kwaliteit van het buitengebied omhoog gaat.
Samengevat:
• Het erf en zijn bebouwing moeten de kwaliteit van het landschap
versterken;
• Het bos wordt weer gezond gemaakt door onder andere uitheemse
soorten te verwijderen en inheemse soorten aan te planten;
• Paden die van oudsher door het landschap liepen, worden in ere
hersteld. Ze zijn openbaar toegankelijk waardoor nieuwe ‘ommetjes’
ontstaan;
• De bebouwing op het erf houdt de uitstraling van een boerenerf. De
boerderij en de schuren krijgen dezelfde type kappen als voorheen.
Onder die kappen kunnen moderne woningen worden gebouwd;
• Doordat Knooperf De Veldboer buiten de milieucirkels ligt van de
agrarische bedrijven in de omgeving, kunnen de nieuwe eigenaren
op het erf wonen en werken zonder dat zij en de ‘buurboeren’
elkaar belemmeren.
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Bebouwing
Voor de gebouwen op het erf staan in het bestemmingsplan nauwkeurige beschrijvingen, omdat ze de kwaliteit van een boerenerf moeten uitstralen:
• Eenheid: Ook als er meer dan één woning komt op één bouwlocatie, moet het gebouw er als een eenheid uitzien.
• Bouwvolumes: De woningen hebben een groot volume. Binnen dit
volume mag de koper ook een hobbywerkruimte, een schuur of
bijvoorbeeld een inpandige garage creëren. De nieuwe eigenaar
beschikt over flink wat flexibele ruimte binnen het bouwvolume. Die
kan hij meteen benutten, maar hij mag ook later een extra kamer of
werkruimte inbouwen.
• Entree: De entrees naar de woningen grenzen aan het gemeenschappelijke binnenerf. Aan de kant van het landschap ligt de privétuin, zodat de bewoners volop kunnen genieten van hun privacy
en het prachtige uitzicht.
• Parkeren: Bij elke kavel horen twee parkeerplekken in de parkeerschuur. Daarnaast mag de eigenaar zijn woning ook zo laten ontwerpen dat hij een eigen inpandige garage heeft. Voor bezoekers
of medewerkers van de kleine bedrijfsruimten zijn op het binnenerf
nog extra parkeerplekken beschikbaar.
• Daken: Kenmerkend voor bebouwing in het Twentse landschap zijn
de grote dakvlakken van boerderijen en schuren. De kappen lijken
bijna door te lopen tot op het maaiveld. Dat geldt ook voor de bebouwing op Knooperf De Veldboer. De boerderij behoudt de originele dakhoogte, de kappen op de drie andere bouwlocaties passen
eveneens in het Twentse land.
Het dak van de oude boerderij bestaat uit dakpannen. Alle andere
woningen (ook de nieuwe boerderij) krijgen een golfplatendak.
• Bouwmaterialen: De oude boerderij moet zowel bij renovatie als bij
nieuwbouw worden uitgevoerd in baksteen met een ongeglazuurd
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pannendak. Bij de andere bouwlocaties zijn baksteen en pannen
juist niet toegestaan. Ze worden uitgevoerd in eenvoudige, robuuste materialen: (zwart of onbehandeld) hout, beton en glas.

Architecten
Aan vijf architectenbureaus is gevraagd hun visie te geven op ‘wonen
op een Knooperf’. In het vervolg van dit boek laten ze hun ideeën
zien. Om te voorkomen dat de architecten iets zouden ontwerpen wat
in werkelijkheid niet kan of mag, hebben ze de regels voor Knooperf
De Veldboer zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Maar de uitwerkingen gaan niet alleen over De Veldboer. Ze bieden inspiratie aan
iedereen (particulieren en overheden) die de gedachte achter Knooperven omarmen.

Inspiratie
voor duizend
bloeiende
Knooperven

inspiratieboek_p15

Aequo

Een geschuurd

Aequo uit Assen heeft een voorliefde voor ontwerpen in
de landschappelijke setting. Het herinterpreteert de
kernwaarden van schuren en past deze toe in nieuwe woonconcepten. Sterke kapvormen, eenvoudige materialisering
en detaillering vormen de basis. Hierbij is de leefstijl van
de bewoners en de samenhang tussen binnen en buiten
essentieel.

Aequ0
Knooperven bieden ruimte voor leven. In de breedste zin van het woord.
Het gezamenlijk wonen op deze landelijk gelegen erven geeft ruimte om te delen,
te koesteren, om je veilig te voelen en te genieten van het uitzicht.

landschap
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Aequo

Aequo ziet wonen op een Knooperf als een unieke
kans om je thuis te voelen in een prachtige omgeving.
Alle woonhuizen op het erf bestaan uit volumes die
doen denken aan een boerenerf. Een ensemble van
schuren met grote kappen en houten draagstructuren,
verbonden door een gedeeld erf. De rangschikking en
de ligging in een royale landschappelijke setting garanderen dat iedereen eerste rang zit.
De typologie van een schuur geeft de mogelijkheid om
heel specifiek te wonen binnen de contour van de kap.
Door de ruime kap en de constructie van houten spanten ontstaat een flexibel en vrij in te delen oppervlak en
zijn talloze indelingen denkbaar. Hierdoor zijn er vele
mogelijkheden om individuele woonwensen te realiseren, wellicht in combinatie met werken aan huis. Ook
is het mogelijk meer dan één woonhuis te realiseren
onder de kap.
De woonhuizen grenzen aan de ene kant aan het semiopenbare erf, aan de andere kant aan het omringende
landschap. Zowel het erf als het landschap rondom lopen deels door onder de kap. Hierdoor zijn de grenzen
tussen binnen en buiten grillig en naar wens aanpasbaar. Het volume onder de kap zorgt voor de overgang
van het gezamenlijke erf naar de persoonlijke ruimte
met een geweldig uitzicht. De organisatie van de verschillende woon- en/of werkfuncties regelt de relatie
met het erf en de omliggende natuur.
De materialisering en detaillering van het ensemble ziet
Aequo in alle eenvoud. Passend bij het karakter van
het landelijk wonen op een Knooperf. De houten gevels zijn deels gesloten en gaan deels over in vaste of
beweegbare verticale of horizontale lamellen waarmee
de mate van zichtbaarheid, lichttoetreding en privacy
kan worden beïnvloed. Het geheel is terughoudend
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Een vogelvlucht over het Knooperf. Het woonhuis op de voorgrond geeft een beeld
van de openheid naar het landschap.

Een impressie van de schuurwoningen in het landschap. Het woonhuis rechts laat
zien hoe Aequo omgaat met de kap, transparantie en verdieping in het landschap.

De opbouw van de woonschuren.
Een grote kap met spanten geeft ruimte voor een
uitermate flexibele invulling (blauw).
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Aequo

in zijn kleurstelling. De kolommen en spanten kennen
een basale maar subtiele detaillering, de kap heeft een
sterk overstek zonder goten. Grote ramen en schuifdeuren zorgen voor licht en zicht en een grote mate van
openheid naar het landschap.
De functies die meer privacy verlangen, hebben een
gesloten karakter en bevinden zich aan de erfzijde.
Zij hebben een houten gevel, al dan niet voorzien van
verticale en vaste lamellen of geïntegreerde luiken ter
plaatse van raamopeningen. Zij bieden tegelijkertijd
rugdekking aan de functies die meer gericht zijn op
de omgeving en het uitzicht, zoals de woonkamer en
de eetkamer.
Deze zijn voorzien van grote glazen gevels. Hierdoor ontstaan lichte ruimtes met een panoramisch uitzicht op de
omgeving. De gevels zijn terugliggend ten opzichte van
de grote kap waardoor, grenzend aan deze ruimtes, een
overdekte buitenruimte ontstaat. Via brede schuifdeuren wordt de buitenruimte moeiteloos bij de woonkamer,
eetkamer of keuken betrokken. Tussen de overdekte
buitenruimte en de omliggende natuur bevinden zich
schermen van horizontale en beweegbare houten lamellen. Deze schermen bieden geborgenheid en hebben
een zonwerende functie. Om het woonhuis volledig bij
de natuur te betrekken, kunnen de lamelschermen eenvoudig verschoven worden.
Om onder de lage kappen van de schuren de beperkte
hoogte goed te kunnen benutten voor een extra verdieping, kan de begane grondvloer deels worden verdiept.
Via de eveneens verdiepte aangrenzende terrassen
ontstaat een spannende relatie met het omringende
landschap. De woonruimte ligt letterlijk in het landschap, dat daardoor intens wordt beleefd.
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Aequo

Onze uitwerking van een schuurwoning op het Knooperf laat een aaneenschakeling van ruimtes zien met
een subtiele vertaling van geborgenheid en ruimtelijkheid. Via een terugliggende entree wordt het woonhuis aan de erfzijde betreden. Centraal in de verdiepte
woning staat een haard welke aan twee zijden open
is. De woonkamer en de eetkamer zijn gekoppeld aan
de haard, de keuken ligt op een hoger niveau in het
verlengde van de eetkamer. Vanuit alle ruimtes is het
mogelijk om via schuifdeuren in een glazen pui naar de
deels overdekte buitenruimte te gaan. Om het landschap volledig te laten doordringen in het interieur kunnen de houten lamellen in de gevel verschoven worden. Zittend in de woonkamer, bij de haard, waan je je
buiten in het landschap.

Links plattegronden met een mogelijke indeling voor
twee woningen onder de kapschuur.
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Boven en rechts beelden van een gerealiseerde
schuurwoning in Loenen aan de Vecht. In dit woonhuis
is gebruik gemaakt van dezelfde ingrediënten: een
zichtbare spantconstructie onder een uitkragende kap
met een sterke binnen-buiten relatie.
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Aequo

Robert Warmenhoven & Caroliene van Stigt

Een schiereiland,
Loenen a/d Vecht

Robert: “In de schuur staat een huis, zo moet je het
zien. Voor ons huis hoeven we niet alles van de schuur
te gebruiken, maar als we dat zouden willen, kan het
wel. Het is een prachtig flexibel concept.
De architecten van Aequo presenteerden hun ontwerp
destijds met een ontroerende overtuiging. Die ontroering ervaren wij nog elke dag nu het ontwerp ons huis
is geworden.”
Caroliene: “Wij zijn graag zoveel mogelijk buiten – weer
of geen weer. Daarom wilden we een woning waarin
buiten onderdeel werd van binnen. Dankzij een bijzondere lamellenconstructie kunnen we ons helemaal
openstellen voor het landschap. Maar we kunnen ons
ook afsluiten, afhankelijk van onze gemoedstoestand.”
Robert: “Welstand van de gemeente, gaf het ontwerp
meteen een tien met een griffel. Het is modern, maar
heeft de contouren van een schuur. Ten opzichte van
de boerderij hiernaast, heeft onze woning een nederige
uitstraling. Dat sprak ook de gemeente aan. Lastiger
werd het met het bestemmingsplan. Dat schreef voor
dat we geen rechte nok mochten hebben. Wij wilden
geen verspringende nok, omdat ons dat te boerderetterig over kwam. Dus hebben we nu een schuin oplopend dak. Het ziet er prachtig uit.”
Caroliene: “Ons huis staat op een schiereiland, naast
de oude boerderij waarvan wij oorspronkelijk de eigenaar waren. Hier stond eerst een seniorenwoninkje
waarin de voormalige boer en boerin oud zijn geworden. We vonden het belangrijk om dat woninkje te kopen, omdat we als de dood waren dat er iets protserigs gebouwd zou worden. Mijn gevoel zei dat we het
aanzien van een boerenerf moesten handhaven. Alleen
de functie veranderde. Zo is het gegaan. De boerderij
hebben we verkocht en wij wonen in de schuur, in stijl
met het landschap.”
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DP6 architectuurstudio

Een lichte won
met volledige

ning
flexibiliteit
DP6 architectuurstudio werkt met een enthousiast team
deskundige mensen aan architectuuropdrachten op
het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, interieur- en
stedenbouw in binnen- en buitenland.
In de ontwerpen staan locatie, de opdrachtgever/gebruiker
en maatschappelijk ondernemerschap centraal.

DP6
Lichte en flexibel in te richten woningen, op zowel de begane grond als de
eerste verdieping, met een kern waarin zich toiletten, de badkamer, installaties
en inbouwkasten bevinden. Zo ziet DP6 de schuurwoning(en) op het Knooperf.
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DP6 architectuurstudio
De open tuinzijde van de kapschuur

Ruimte, natuur en betrokkenheid bij het erf zijn volgens
DP6 de belangrijkste kernwaarden van leven op een
Knooperf. Deze drie kernwaarden hebben wij vertaald
naar een flexibel en duurzaam woonconcept met een
houten constructie, die op elke schuurvorm kan worden toegepast.
Het woonconcept bestaat uit 3 elementen:
1 Een bouwsysteem met houten spanten en een centrale kern waarin de installaties, badkamer, toiletten
en keuken zijn ondergebracht. De woning is daardoor vrij indeelbaar.
2 Slaapverblijven die als volumes in de nok van de
schuur hangen. Op de begane grond zorgt dit voor
veel ruimtelijkheid en licht. Het aantal slaapkamers
kan variëren.
3 De naar het gemeenschappelijke erf gerichte zijde
van een woning is meer gesloten; bekleed met
houten latten en met kleinere ramen. De naar de
privétuin gerichte zijde is juist open en transparant,
met grote ramen voor een optimaal uitzicht en een
optimale lichtinval.
Bij de kapschuur zijn verschillende scenario’s mogelijk.
De schuur kan in drieën worden gedeeld: op de hoeken twee woningen en daartussen een riante werkruimte voor een van de twee kopers. Ook een scenario
met drie woningen van gelijke grootte is mogelijk.
Elke woning heeft een kern met daarin op de begane
grond het toilet, de keukenkasten met apparatuur en
de openhaard en op de eerste verdieping de badkamer.
Installaties en inbouwkasten zitten ook weggewerkt in
deze kern. De trap loopt naast de kern.
Op de begane grond is de ruimte rondom de kern vrij
indeelbaar. De koper kan ervoor kiezen de ruimte volledig open te laten, als in een loftwoning. Maar ook
een werkkamer, een gesloten keuken of slaapkamer
behoren tot de mogelijkheden.
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wonen
slapen
kern met installaties, toilet, keukenkasten etc.
kantoor / werkruimte

DP6 architectuurstudio

Het aantal slaapkamers op de verdieping is eveneens
flexibel. De kamers hangen als volumes onder het dak
en kunnen de gehele ruimte in de nok vullen. Ook kan
er voor gekozen worden om een deel open te laten.
Hierdoor wordt er meer ruimtelijkheid en licht gecreëerd in de woningen.
De woningen hebben een gesloten en een open zijde.
De naar het erf gerichte zijde is het meer gesloten
deel. Hier bevinden zich onder andere de entree, de
berging en de slaapkamers. Door wat kleinere ramen
is privacy ten opzichte van het gemeenschappelijke erf
gegarandeerd. De naar de tuin gerichte zijde is open
en transparant en heeft grote ramen. Dit zorgt voor
veel licht en geeft een optimaal uitzicht op de prachtige
omgeving. Dit samenspel van openheid en geslotenheid maakt de woning zowel spannend als prettig om
in te leven.

Kapschuur aan het bos

Lage schuurvilla aan de weide

Hoge schuurvilla in de zon

Details van de houten constructie en
gevelbekleding.
Boerderij in boomwei
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DP6 architectuurstudio
De woning heeft een open indeling met veel licht en
ruimtelijkheid...

...en een vaste ‘kern’, met rechts daarvan de zithoek.

Rechts Villa Schipper de Leeuw, Driebergen.
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DP6 architectuurstudio

Tjalling van der Zee

Dubbelwoonhuis,
Den Hoorn

“We woonden al lang in de binnenstad van Delft, op
een ‘postzegel’. Vanwege de kinderen zochten we iets
met een behoorlijke tuin. Van oorsprong kom ik uit het
noorden van het land en ik herinner me nog goed hoe
heerlijk het is om als kind naar buiten te kunnen. Dus
ik wilde dat landelijke terug.
Ik ben van het moderne, mijn vrouw meer van de jaren
dertigstijl. Het lukte dus maar niet om een geschikte
woning te vinden. Wat mij opviel, is dat de bouwstijl
tegenwoordig zo dertien in een dozijn is.
Uiteindelijk kwam ik via een nieuwsbank een schets
van deze dubbele woning tegen. Ik hoorde dat DP6
bezig was met het ontwerp en dus zochten we daar
contact mee. Toen bleek dat de architect er zelf ook
ging wonen. Dat geeft wel vertrouwen ja.
Samen vielen we voor de buitenkant. De achterkant is
helemaal van glas en kijkt vrij uit over water en tuinen.
Geen bakstenen muur met ramen, maar een vloeiende
overgang tussen binnen en buiten. Er zit één grote
schuifdeur in, die een doorgang van een meter of drie
breed naar de tuin geeft. Dat is echt heerlijk. De voorkant is meer gesloten, want gericht op de openbare
weg. En heel bijzonder is natuurlijk het golfplaten dak.
Dat past bij de stijl van de boerenschuren die je in deze
streek nog veel ziet.
De buitenkant was dus ontworpen, maar van binnen
was nog van alles mogelijk. Wij hadden speciale wensen voor het kookgedeelte en voor de trap naar boven.
Onze buren hebben het heel anders aangepakt. Ondanks de eenheid aan de buitenkant zijn het zo twee
geheel verschillende woningen geworden.
Dat maakt dit dubbelwoonhuis zeer speciaal.”

inspiratieboek_p34

inspiratieboek_p35

Schipperdouwesarchitectuur

Oog voor omge
sfeer en milieu

eving,
Schipperdouwesarchitectuur werkt aan opdrachten waarbij
concept, materiaal, kleur, regelgeving, situatie, budget,
thema en vorm een belangrijke rol spelen in het ontwerpproces. Daarnaast heeft schipperdouwesarchitectuur oog
voor duurzaamheid, energiehuishouding en omgeving.
Het bureau wil op een prettige manier samenwerken met
de opdrachtgever, om samen iets moois te maken.

Schipperdouwesarchitectuur
Thuiskomen op het Knooperf wordt een bijzondere belevenis.
Het bewust worden en ervaren van de omgeving, de plek en het gebruik
zijn bepalend voor een prettig woonklimaat.
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Schipperdouwesarchitectuur

Het Knooperf is een (ontmoetings)plek voor bewoners
en passanten. ‘Noaberschap’ is kenmerkend voor wonen op een Twents erf. Overdekte entrees aan het erf
en grote overstekken kunnen plek bieden om te schuilen voor de regen of een praatje te maken met buren
en passanten. Daarnaast wordt dit contact versterkt
door zichtrelaties op het erf, terwijl de balans tussen
private en publieke ruimte gewaarborgd blijft.
In het ontwerp kan de beleving van het erf op vele manieren zichtbaar gemaakt worden. Zo bestaat de basis
van het voorstel uit een karakteristieke gebintenstructuur. Deze constructie biedt grote indelingsvrijheid in
woning en werkruimte en is tevens een herkenbare
verwijzing naar de historie van de Twentse schuur.
Door de verblijfsruimtes zo open mogelijk te houden
en bijvoorbeeld de keuken aan de erfzijde te plaatsen,
ontstaan duidelijke zichtrelaties tussen verschillende
ruimtes, het landschap en het erf. Deze zichtlijnen en
de karakteristieke structuur zijn zowel in het interieur
als exterieur herkenbaar aanwezig en vormen de basis
voor de sfeer en uitstraling van de woning.
Naast de woning bevindt zich de werkruimte waaraan
op verschillende manieren vorm gegeven kan worden.
De verdeling tussen wonen en werken is flexibel, bijvoorbeeld door een carport of onderdoorgang te introduceren. Ook kan het volume opgesplitst worden in
twee woningen.

karakteristieke gebintenstructuur
flexibel en streekeigen

contact en zichtrelaties door
open ruimtes en niveaus

De glooiing in het landschap en de niveauverschillen
van het erf zijn binnen aanwezig in de ruimtelijke indeling van de woning. Vanaf het erf komt men via de
ruime entree in de open woonkeuken, waarbij de lager gelegen woonruimte aan het landschap zichtbaar
is. Bij binnenkomst daalt men via de lager gelegen
woonruimte af richting het landschap. Door dit niveau-
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het zuidelijke dakvlak gebruiken
t.b.v. energieopwekking en daglicht

Schipperdouwesarchitectuur

wonen/werken met onderdoorgang

structuur met dubbele functie:
kolom = gevelindeling
kolom = kozijn
kolom = constructie

verschil ontstaat ook een hoge leefruimte die door de
lage ligging meer privacy biedt. Het centrale element
ter plaatse van het niveauverschil dient hierbij als kastruimte in de keuken, trap, zitplek, en openhaard.
De oriëntatie en vormgeving van de woning zijn optimaal voor toepassing van duurzame technieken. Het
zuidelijke dakvlak biedt voldoende ruimte voor zonnepanelen voor het opwekken van energie, en zonnecollectoren voor warmwatervoorziening. Daarnaast kan
men in de kelderruimte (onder de keuken) eenvoudig
een warmtepompinstallatie plaatsen, voorzien van buffervaten. De zuidelijke puien kunnen, door de dubbele
functie van de kolommen, worden uitgevoerd als zogenaamde klimaatgevels, eventueel in combinatie met
een serre in plaats van een terras. Hierdoor kan warme
lucht afgezogen worden en hergebruikt worden middels een warmte terugwininstallatie. Door een combinatie van systemen kan zo een zeer energiezuinige
woning gerealiseerd worden.

2x wonen met onderdoorgang

2/3 wonen en 1/3 werken

Een eigentijds vormgegeven woning op een karakteristieke plek met oog voor historie en toekomst biedt
vele mogelijkheden voor wonen en werken. Wonen op
het Knooperf is bewust kiezen voor een plek in het buitengebied met respect voor de omgeving. Thuiskomen
is meer dan beleving van ruimte en omgeving. Het gebruik van de woning, de toekomstbestendigheid ervan
en het bewust omgaan met materiaal en milieu is een
belangrijk thema binnen de ontwerpvisie

Dwarsdoorsnede van de woning
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Hoge Schuurvila
Schipperdouwesarchitectuur

twee-deling

Kelder

Begane grond

twee-deling

drie-deling

drie-deling

werken/wonen

wonen

open structuur

flexibele indeling

verwantschap

Eerste verdieping

hoge

lage

kapschuur-

boerderij-

schuurvilla

schuurvilla

woning

woning

Het uitgewerkte concept voor de hoge schuurvilla is op
vele manieren flexibel aan te passen aan de woon- en
werkwensen van de gebruiker. Het concept is zodanig
vormgegeven dat zowel de hoge schuurvilla, de lage
schuurvilla, de kapschuurwoning als de boerderijwoning op
dezelfde manier ontworpen kunnen worden. De flexibiliteit
van de gebintenstructuur leent zich uitstekend voor een
verscheidenheid aan indelingsvarianten in de verdeling
tussen wonen, werken of meerdere wooneenheden binnen de volumes.
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Schipperdouwesarchitectuur

Harald Droste

Woonhuis,
Langeveen

“Mijn vrouw en ik exploiteren ‘Droste’s dineren en logeren’ in Tubbergen. Daarnaast ontwikkelen we boerderijlodges op boerenerven in Twente. Dat zijn fraaie
vakantieverblijven in vrijgekomen agrarische gebouwen, zoals schuren of delen van oude boerderijen.
We hebben de plek waar we zelf sinds vier jaar wonen gekozen vanwege de fraaie omgeving. Er stond
een oud boerderijtje uit de jaren zestig. Het was te
vervallen om te restaureren. Samen met schipperdouwesarchitecten, waarmee we ook samenwerken bij het
herontwikkelen van agrarische gebouwen, zijn we gaan
nadenken. We wilden in de stijl van Twente blijven. Dat
betekent in ieder geval een hele grote kap. Verder is
het eerste wat je denkt als je nieuw mag bouwen: dan
wil ik er zoveel mogelijk in hebben. Die gedachte hebben we losgelaten. We zijn ons gaan afvragen hoe we
leven en waar we echt behoefte aan hebben. Eigenlijk
telden maar een paar uitgangspunten: licht, ruimte en
veel buiten.
Zo is het ook geworden. Door aan één zijde een hap
uit de woning te halen, is een glazen pui gecreëerd
waardoor we boven en beneden een geweldig uitzicht
hebben op het landschap. Van binnen is de woning
heel eenvoudig. De ‘natte ruimtes’ bevinden zich op
beide verdiepingen in het midden. Een badkamer hebben we niet. De vier slaapkamers komen uit op een
centrale hal waar zich onder meer de wc, de douche
en de wastafels bevinden. Op de begane grond vormt
op dezelfde plek de keuken een natuurlijke scheiding
tussen het eetgedeelte en de woonkamer.
We begonnen heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is
de woning heel simpel geworden. Ik vind het geweldig
mooi. Als ik huiswaarts rijd, heb ik het gevoel dat ik op
vakantie ga.”
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Ten Dam | De Leeuw Architecten

De boerderij:
een nieuwe to

Ten Dam | De Leeuw Architecten is een dynamisch bureau
dat zich bezighoudt met architectuur, stedenbouw, landschap
en interieur. Het is altijd op zoek naar de extra laag die een
gebouw bijzonder maakt en vertaalt die naar een functioneel
en duurzaam ontwerp, met karakter, ruimtelijke kwaliteit en
een verfijnde uitwerking.

Ten Dam | De Leeuw Architecten
Op elk boerenerf onderscheidt de boerderij zich architectonisch van de stallen
en schuren. Ook op het Knooperf blijft dit onderscheid intact. De combinatie
van woning en deel bieden geweldige mogelijkheden een combinatie van wonen
en werken.

ekomst
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Ten Dam | De Leeuw Architecten

De oorspronkelijke boerderij en de nieuwe schuurwoning daar tegenaan zijn een bijzonder duo op het
Knooperf. Van oudsher kenmerken erven zich door een
hiërarchische opzet met de boerderij als het hoofdgebouw binnen het ensemble van het erf. De boerderij
onderscheidt zich in volume, materiaalgebruik en rijkere details ten opzichte van de kleinere en eenvoudiger
uitgevoerde schuren.
Op het Knooperf De Veldboer onderscheidt de boerderij zich nog steeds door zijn metselwerk en enkele
typische kenmerken als de staldeuren, stalramen, witte
sluitstenen en de nog deels aanwezige gebinten.
Om praktische redenen stond de boerderij met de
zogeheten ‘mannelijke kant’, namelijk de deel, naar
het erf. De ‘vrouwelijke kant’, het voorhuis met siertuin, was gericht naar het landschap. Deze ‘klassieke’
tweedeling is in de boerderijwoning als basis voor de
plattegrond gebruikt. De deel kan worden ingevuld als
werkruimte aan huis, maar ook als een restmaat: bijvoorbeeld als een berging of hobbyschuur, die in de
toekomst nader kan worden ingevuld als kantoor, extra
slaapkamer of grote woonkamer.

Legenda begane grond
boerderij plus nieuwe schuurwoning

1
2
3
4
5
6
7
8
9

entree
wonen
eten
keuken
werken
terras
berging
bijkeuken
toilet

De oude gebinten worden daar waar mogelijk weer
zichtbaar gemaakt. Door herstelwerkzaamheden en de
vervanging van het voorhuis zijn verschillende tijdlagen
in het mestelwerk terug te vinden. De kop- en de zijgevel van de deel zijn historisch en esthetisch het meest
waardevol. Alle slechte en niet waardevolle delen van
de gevels worden ingevuld met passend metselwerk
waarin deze historische gevels zijn opgenomen. De
historische kopgevel met niendeuren, sluitstenen en
gevelijzers wordt gerenoveerd.
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Gebruiksmogelijkheden

Dwarsdoorsneden van beide woningen
30-9-2011 1 : 300 C708 Knooperf Langeveen

berging / schuur
woning 2

woning 1
OPTIE 1 OVERMAAT GROEI

werk aan huis
woning 2

woning 1
OPTIE 2 WERKEN AAN HUIS

woning 1

woning 2

OPTIE 3 OVERMAAT WONING

TEN DAM | DE LEEUW ARCHITECTEN
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Ten Dam | De Leeuw Architecten

De schuurwoning geeft de boerderij extra volume.
Doordat de woning er precies naast ligt, vormen de
gevels aan de erfzijde een sterk gevelfront. Gezien
vanuit de historische context is het vanzelfsprekend om
de nieuwe woning in contrasterend materiaal (hout) uit
te werken. Daarmee wint de oorspronkelijke boerderij
aan expressiviteit, doordat ze de uitzondering blijft binnen het erfensemble.
De nieuwe woning heeft alle nevenfuncties aan de
dichte zijde en de woonfuncties liggen aan de open
zijde en zijn gericht op het landschap.
Om te voorkomen dat de woningen zich afzonderen, is
er nadrukkelijk voor gekozen om de entrees en woonfuncties aan de erfzijde te leggen. Zo vormt zich samenhang tussen wonen en erf. Lange zichtlijnen versterken de samenhang. Aan de erfzijde wordt voor
beide woningen een zone gemaakt door een tweede
gevel terug te leggen. Er ontstaat een entreegebied
dat een zachte overgang maakt tussen de woning en
het publieke erf.
Een vergelijkbare subtiele overgang tussen privé en
openbaar komt terug in de gevels. In het nieuwe metselwerk worden patronen met gaten gemaakt waardoor men als het ware naar buiten spiekt. Bovendien
zorgen ze voor een bijzondere lichtinval. In de houten
gevel komen vlakken met verticale jaloezieën.

Legenda eerste verdieping
boerderij plus nieuwe schuurwoning

10
11
12
13

slapen
badkamer
inloopkast
overloop
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Impressies boerderij
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Ten Dam | De Leeuw Architecten

Rechts de schuurwoning.
Geheel rechts de boerderij.
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Impressies schuurwoning
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Ten Dam | De Leeuw Architecten i.s.m. Henry Betting

Faffie Reijntjes-Melief

Erve Nijland,
Diepenheim

“Het is een heel simpel, compact huis. Van binnen
open en naar buiten toe open. Hoewel ons huis rondom grote glazen puien heeft en er een openbaar wandelpad langsloopt, hebben we volop privacy. Ten eerste doordat het huis ongeveer een halve meter lager
ligt dan het maaiveld, ten tweede doordat het dak een
enorme overmaat heeft en daardoor ‘inkijk’ voorkomt.
Dat enorme dak heeft meer voordelen. Dankzij de
overmaat hebben we aan beide zijden van ons huis
overdekte terrassen. En in de zomer schijnt de zon
nooit rechtstreeks naar binnen, waardoor het ondanks
het vele glas aangenaam blijft.
Van buiten lijkt het een lage schuur, maar van binnen
is het 4 meter 70 hoog. Dat geeft een enorm ruimtelijk
gevoel.
Ons erf is onderdeel van Landgoed Westerflier en was
in gebruik door een varkensboer. Dankzij de ‘roodvoor-rood-regeling’ mochten twee schuren worden
vervangen door twee woningen. Zo kwamen hier bij
elkaar vijf woningen: twee in het voorhuis van de boerderij, een in de deel plus de twee nieuwe bungalows.
Wij vonden het ontwerp daarvan zo spectaculair, dat
we er graag een kochten.
We maken gezamenlijk afspraken over het erf. De
landschappelijke inrichting vinden we heel belangrijk.
Zo willen we zo min mogelijk schuttingen, je hoort een
erf in de wei open te houden. Verder hebben we gezamenlijk een parkeerterreintje ingericht, met een heg
eromheen, om te voorkomen dat er altijd blik voor de
woningen staat.
Gelukkig zitten de bewoners doorgaans op dezelfde
lijn. Zo vormen we samen een klein gehuchtje. We
gaan nog een Vereniging van Eigenaren oprichten, dat
een gezamenlijk potje beheert voor de dingen die we
van gemeenschappelijk belang vinden.
Voor ons is dit de ideale woonvorm. Met vijf gezinnen
buiten wonen. Niet als de beste vrienden, maar wel als
de beste buren.”
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Franz_Ziegler

Het dak als pa
voor tal van m

raplu
mogelijkheden
Franz_Ziegler, bureau voor architectuur en stedenbouw,
werkt al jaren aan opgaven in het landelijk gebied.
Traditionele rurale architectuur is inspiratiebron voor
eigentijdse ontwerpen. Deze architectuur voegt zich
naar het landschap waarin het is ingebed. Het bureau
heeft veel ervaring met collectief opdrachtgeverschap
en erftransformaties. Eenvoud en breed gedragen
oplossingen zijn daarbij het streven. Het leiden van
ontwerp- en bouwprocessen in dialoog met opdrachtgevers en gebruikers, is een specialiteit van het bureau.

Franz_Ziegler
De woningen op het Knooperf zijn geïnspireerd op de boerenschuren die er
oorspronkelijk stonden. Het mooie van een schuur is de overmaat aan ruimte.
Het grote dak op de schuur is altijd al een grote paraplu geweest voor de
diverse functies. Je kunt er ook prachtig onder wonen.
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Franz_Ziegler

Wie gaat er wonen op een Knooperf? Mensen die
graag buiten wonen, die houden van de schoonheid
van het landschap en die op zoek zijn naar een ruime
woning met overmaat en flexibiliteit.
De woning in de schuur is een zogenaamde ‘boerenloft’:
een grote ruimte onder een karakteristiek zadeldak, die
naar eigen behoefte is in te delen. In de toekomst is
de ruimte ook anders in te delen. Onder het grote dak
is nog ruimte om de woning verder uit te breiden. Een
extra slaapkamer of kantoorruimte kan zomaar worden
bijgebouwd (zonder ingewikkelde bouwvergunningprocedures). Een gedeelte van de schuur heeft niet meteen
zijn definitieve functie. De overmaat onder het dak wordt
opslagruimte, garage of klusruimte.

De schuur is de groeiruimte van de woning

In het volume van de schuur staan negen stalen spanten die het volume opdelen in acht gelijke beuken.
Deze spanten dragen het grote stalen golfplaten dak.
In 3 of 4 beuken wordt een grote ‘boerenloft’ gerealiseerd. Deze woning ligt 80 cm verdiept ten opzichte
van het erf. Dit heeft twee voordelen: een volwaardige
bovenverdieping past onder het dak en de woning ligt
op een mooie manier in het landschap verankerd, met
een verlaagd beschut terras.
De staalconstructie wordt aan de buitenzijde afgewerkt
met verticale houten latten. Aan de binnenzijde wordt
de woning geïsoleerd en het deel dat schuur blijft niet.
De isolatie en het glas van de woning zijn zo geplaatst
dat je binnen in de woning de stalen spanten niet meer
ziet. Er wordt op deze wijze zoveel mogelijk ruimte in
de woning gecreëerd met vlakke wanden. Het interieur
is als het ware een houten meubel met daarin de keuken, de trap, de badkamer en de slaapkamers.

Schematische ontwikkeling
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Woonverdieping en privé
terras liggen verdiept.

In de woningen zit een flexibel “inbouwpakket”
van hout waar de verdiepingsvloer op ligt.

inspiratieboek_p60

De woning biedt beschutting en uitzicht op
het landschap. De volle hoogte van de schuur
blijft open bij de kopgevel.
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Onder het grote dak kunnen ook twee woningen worden gerealiseerd. Omdat de beide woningen volledig
onafhankelijk zijn, kunnen ze in twee fasen worden gebouwd. Een van de twee woningen kan als het ware
later ingebouwd worden, met kleine aanpassingen aan
de gevel. Zelfs als de twee woningen in een keer gebouwd worden, blijft er ruimte over.

schuur

slaapkamer
kast
bad

slaapkamer

douche
kast

toilet

bijkeuken

keuken

woonkamer

terras (-1 meter)

entree

Dit ontwerp toont aan dat het wonen in een archetypische schuur vele mogelijkheden kent. Het uitgangspunt moet een hele heldere en economische constructie zijn. De gevels zijn neutraal om variëteit daarachter
mogelijk te maken. Het speciale aan deze woonkwaliteit is dat er naast een zeer comfortabel huis extra
ruimte is die men voor hobby’s en bedrijfsvoering kan
gebruiken. Dit is het markante verschil tussen buiten
wonen op een erf en wonen in een wijk.

Schematische weergave van de opbouw van de woning.
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Interieurperspectieven. De woning in twee fasen, met de mogelijke ‘inbreiding’ van een kantoor in de schuur.
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Annet van Mazijk

Erf Driemarke,
Heeten

“Zo’n bijzondere woning, daar groei je naartoe. We
moesten eerst wennen aan het ontwerp. Wij dachten
bijvoorbeeld in twee etages. Maar architect Franz Ziegler stelde dat je op dit erf niet de hoogte in moet gaan,
de boerderij moet het hoofdgebouw blijven.
We hebben er met iedereen over gesproken. Er kwam
een maquette. Op die manier ging het steeds meer
voor ons leven.
Inmiddels wonen we hier tweeënhalf jaar en het is echt
fantastisch. Door de grote hoeveelheid glas leven we
binnen en buiten. Elk seizoen heeft iets bijzonders.
Ruige, pikzwarte luchten die komen aanrazen, soms
gaan we daar echt voor zitten. Daartegenover staan
lieflijke kanten. Ons huis heeft inhammen, waar je al
snel in de luwte buiten kunt zitten. De lichtinval, overdag en ‘s nachts, is prachtig. En verder is het vooral
heel relaxed.
We hebben dit samen met onze buren gekocht: land,
schuren en boerderij. We kenden elkaar al wel, maar
waren niet hecht bevriend. Dat is een voordeel, je hebt
geen hooggespannen verwachtingen waardoor je openlijk kunt bespreken wat je van elkaar verwacht en wat
niet. Wat we gemeenschappelijk hadden, was de wens
om een eigen huis te bouwen, voor fitte vijftigers en
krakkemikkige tachtigers, in het boerenland. Vandaar
dat we vanaf het begin niet alleen bezig waren met wonen, maar ook met de vraag hoe we iets konden toevoegen aan het landschap.
We delen het erf nu met drie stellen, de boerderij hebben we verkocht aan mensen die we toevallig ook al
kenden. We hebben een pot voor het gemeenschappelijk bezit en we spreken klusdagen af. Dat loopt allemaal prima. We hebben al tegen elkaar gezegd dat
we hier blijven. Als we ooit bedlegerig worden, huren
we met z’n zessen zorg in.”
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Van idee
tot
realisatie
inspiratieboek_p66

inspiratieboek_p67

Vijf architecten mochten in dit boek hun visie geven op de inrichting
van een Knooperf. Ze deden dat op het moment dat in het dorp Langeveen (gemeente Tubbergen) negen kavels te koop kwamen voor de
realisatie van Knooperf De Veldboer. Daar is het aan de kopers om
zich te laten inspireren en een prachtig erf met comfortabele woningen (en misschien werkruimten) te ontwikkelen. Het doel van de initiatiefnemers reikt verder: de ontwikkeling van Knooperven elders. En
hopelijk een aaneenschakeling van meerdere Knooperven.
De bedenkers van Knooperven zijn Karen de Groot en Ruut van Paridon. Zij studeerden in 2003 cum laude af aan de Academie voor de
Bouwkunst in Amsterdam. Hun afstudeerscriptie heette ‘Tuinenrijk’.
In 2004 adopteerde InnovatieNetwerk (een initiatief van het ministerie
van Economie, Landbouw & Innovatie) het idee als een kansrijke vernieuwing voor het buitengebied. De naam ‘Tuinenrijk’ veranderde in
Knooperven: een verzameling van met paden verbonden erven, waar
burgers wonen en misschien werken, midden in het landelijk gebied.
Om tot een proef in de praktijk te komen, besloten InnovatieNetwerk,
de provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen samen te werken.
Berekeningen moesten uitwijzen, of het idee financieel haalbaar was.
Aan de ene kant zijn er kosten: de aankoop van het agrarische bedrijf,
het bouwrijp maken, bouwen en inrichten van het erf, et cetera. Aan
de andere kant zijn er opbrengsten: de verkoop van landbouwgrond,
woningen of bouwkavels. Hoe groter het boerenerf in z’n oorspronkelijke vorm, hoe meer woningen er kunnen worden gerealiseerd.
Het haalbaarheidsonderzoek toonde aan dat Knooperven financieel
haalbaar zijn.
Daarna besloten de initiatiefnemers om het concept Knooperven in de
praktijk te brengen. Op 4 juni 2009 kocht de gemeente Tubbergen
erve De Veldboer. Het ontwerpen van Knooperf De Veldboer begon in
april 2010: het aantal woningen, de ligging van de paden, de inrichting van het landschap et cetera. Daarna startte de procedure voor
wijziging van het bestemmingsplan.
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De gemeente Tubbergen zocht ondertussen voortdurend contact met
bewoners in de omgeving. Ze leverden een actieve bijdrage aan het
definitieve ontwerp voor het Knooperf.
De lange voorbereiding mondde op 4 juli 2011 uit in vaststelling door
de gemeenteraad van het bestemmingsplan voor Knooperf De Veldboer. Daarna werden voorbereidingen getroffen voor de verkoop van
negen kavels op het erf. De kavelverkoop zelf begon op 14 oktober
2011.
Ondertussen gingen de initiatiefnemers op zoek naar nieuwe potentiële Knooperven. In Tubbergen was het de gemeente die een boerenerf kocht, maar de gedachte is dat dit ook andere partijen kunnen zijn.
Een groep particulieren bijvoorbeeld, maar ook woningcorporaties of
zorginstellingen die bijzondere woonvormen willen realiseren.
Op deze manier zal langs verschillende wegen een familie van Knooperven ontstaan. Ze hebben gemeen dat ze bijdragen aan:
• De versterking én het duurzaam onderhoud van het landschap;
• De ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw in een kleinschalig landschap;
• De verbreding van het palet aan landelijke woon-, werk-, recreatie- en zorgvormen.
• De vergroting van de toegankelijkheid van het landelijk gebied;
• Het behoud en de ontwikkeling van het agrarisch erfgoed.

InnovatieNetwerk
Provincie Overijssel
Gemeente Tubbergen
November 2011
www.knooperven.nl
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Colofon
Knooperven is een project van de gemeente Tubbergen, de provincie Overijssel, InnovatieNetwerk en Van Paridon x De Groot landschapsarchitecten
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Idee en Initiatief

De architecten in dit boek
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Wonen op een Knooperf |
inspiratie van 5 architecten

Wilt u buitenaf wonen in plaats van in een woonwijk? Zoekt u rust en ruimte, zonder
‘alleen’ te zijn? Wilt u een woning die past in het landschap? En wilt u eraan bijdragen dat
dit landschap mooi blijft? Dan is wonen op een Knooperf iets voor u. Een Knooperf is een
voormalig boerenerf dat volop ruimte biedt aan wonen en werken in een landelijke omgeving.
Bewoners hebben er hun eigen woning en delen er een groot gemeenschappelijk erf.
Daarnaast zorgen ze ook gezamenlijk voor behoud, versterking en beheer van beplantingen
en publiek toegankelijke routes in het omliggende landschap.
Op de plek waar jarenlang een boerderij en met schuren en stallen stonden, komt een
buurtschap dat de uitstraling houdt van het oorspronkelijke erf. Zo blijft de cultuurhistorie
behouden. De woningen komen in de voormalige boerderij en in de schuren en stallen.
Dat is misschien moeilijk voor te stellen, maar ze zijn zo luxueus als u maar wilt.
Hoe een Knooperf er precies uitziet? Dat moet nog blijken. In Langeveen (gemeente
Tubbergen) wordt gewerkt aan Knooperf De Veldboer. Vijf architecten zijn op deze plek
gaan kijken en laten in dit boek zien wat zij ervan zouden maken. Met dit boek heeft u
een bron van inspiratie in handen voor nog veel meer Knooperven!

Knooperven is een project van de gemeente Tubbergen,
de provincie Overijssel, InnovatieNetwerk en
Van Paridon x De Groot landschapsarchitecten
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