
Dorps wonen 
Inspiratie voor een gevarieerd leven in Tiendhoek II, Lekkerkerk 
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1. Inleiding  
Wij Nederlanders zijn geneigd om overal een naamkaartje aan te verbinden. Ook in 
woonwijken is dat het geval. Zo bekijken we voor welke doelgroepen wij ontwikkelen.  
 
Bij welke doelgroep we ook horen: iedereen is uniek! Deze verschillen zijn we het liefst 
ook terug in onze woningen. Niet alleen het interieur verschilt per huis, maar ook de bui-
tenruimtes. Het liefst zouden we ook allemaal onze eigen gevel samen willen stellen. 
 
In oude dorp– en stadskernen zien wij deze diversiteit vaak terug. Niet alleen de schaal 
van bouwprojecten, maar ook de factor tijd speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Bij het realiseren van een nieuwe woonwijk hebben wij echter tijd noch geld om iedere 
woning geheel conform de wensen van de individuele bewoner te bouwen. Daarnaast 
kan maatwerk ook de flexibiliteit en duurzaamheid naar de toekomst beperken. 
 
Naast onze individualiteit hechten we echter ook veel belang aan het behoud van onze 
oorspronkelijkheid. Familiebanden en identificatie met de leefomgeving spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
 
Om het oorspronkelijke karakter van Lekkerkerk te behouden vinden wij het belangrijk om 
in de planvorming hierop in te spelen. Het dorpse karakter is uitgangspunt, zonder hierbij 
historiserend te zijn.  



Dorpse rooilijn: Sprongen. 

2. Dorps wonen 
Wat is dorps wonen? 
In een dorp staan de meeste huizen op een eigen erf. Vaak is er ruimte tussen de huizen 
en kun je tenminste aan één kant achterom lopen. Soms staat er naast het huis een ga-
rage of schuur. De meeste huizen liggen dicht bij de straat: de ondiepe voortuinen ver-
schillen in maat of ontbreken soms geheel. De voorgevels liggen niet op één lijn. 
 
Elk huis heeft een eigen gevel, maar de onderlinge verschillen zijn niet al te groot. De 
nokrichting kan wisselen. Ook de goothoogte kan per woningtype verschillen, terwijl de 
nokhoogte over het algemeen uniform is. Ook rijwoningen en appartementen hebben ar-
chitectonisch zichtbare verticale woningscheidingen, waardoor de individualiteit en verti-
caliteit van de woningen wordt benadrukt. Hierdoor ontstaat een rijk gevarieerd beeld en 
wordt de grote schaal van de bouwblokken minder sterk ervaren. 
 
De eventuele veranda’s, serres of andere aanbouwen zijn bij elk huis anders maar duide-
lijk ondergeschikt. De vorm en de afmeting van ramen, deuren en dakkapellen verschillen 
gradueel. De raampartijen benadrukken de verticaliteit van de woningen. De kleurnuan-
ces van het metselwerk, de dakpannen en het schilderwerk zijn beheerst. Er is een sfeer 
van sociale cohesie, het beeld is informeel. 
 
 

Kappen met ruime overstekken, wisselende nokrichtingen en verschillende dakpannen 
zijn voor een dorps karakter onontbeerlijk.  
 
Wij staan voor dat ook in de plannen voor Tiendhoek II meerdere nokrichtingen worden 
gebruikt. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan verschillende nokrichtingen per 
deelgebied, maar ook aan verschillende nokrichtingen per woning. Het daarbij incidenteel 
afschuinen van topgevels levert een dorpse en informele asymmetrie.  
 
Ook bij de appartementencomplexen kunnen dakkappen de individualiteit benadrukken.  
 
Bij een wisselende nokhoogte kan ook de goothoogte variëren.  

Dorpse verkaveling: 
pandsgewijze architectuur. 

Dorpse daken:  
Wisselende nokrichtingen. 

Dorps kleur– en materiaalgebruik: 
Aardetinten met accenten in een an-
dere kleur/afwerking. 

3. Daken  

Riante overstekken. 



Informele aanbouwsels, bergingen en erfafscheidingen dragen bij aan een dorps karak-
ter.  
 
De kopers van de woningen in Tiendhoek II kan een breed scala aan mogelijkheden wor-
den geboden. 
 
Terugliggende woningen kunnen worden voorzien van een houten pergola over de volle 
breedte. Het integreren van de pergola in het ontwerp geeft een raamwerk voor eventue-
le toekomstige aanpassingen van de woningen. Deze kan door de bewoner worden ge-
bruikt als onoverdekte buitenruimte (pergola). Door een kleine aanpassing kan deze ech-
ter ook als overdekte buitenruimte (veranda) of als overdekte binnenruimte (serre of ber-
ging) worden gebruikt.  
 
Voor het eventueel overkappen, kiest de bewoner uit glas, metaal met felsen (zink look-
alike) of dakpannen. Om er een binnenruimte van te maken bestaat de keuze voor de 
gevelinvulling uit houten of glazen delen.  
 
Ook ramen, deuren en dakkapellen in een dorp verschillen per woning. Om dit persoon-
lijke en speelse effect op een natuurlijke, niet van boven opgelegde wijze te bereiken 
wordt aan de toekomstige bewoners een aantal van te voren bepaalde opties aangebo-
den.  
 
Aan de straatzijde heeft de toekomstige bewoner keuze uit een raam op keukenhoogte of 
een raam tot op de grond. Beide al of niet voorzien van een  middenstijl.  
 
De pui naar de tuin kan bestaan uit één of meer schuifdeuren in combinatie met vast glas 
tot op de grond of uit openslaande deuren tussen twee kleinere ramen met borstwering.     
 
Op de verdieping bestaat de keuze uit ramen of Franse balkons in verschillende breed-
tes.  
 
Voor de zolderverdieping  mag de bewoner kiezen uit dakkapellen met verschillende 
breedtematen, verschillende hoogtematen en verschillende dakvormen.  
 
Het vooraf ontworpen en vastgestelde palet aan mogelijkheden biedt houvast bij het be-
oordelen van toekomstige wijzigingsvoorstellen van bewoners. 
 
 
 

4. Aan, op en bij de woning 

De veranda met een dak van glas 

De veranda als verlenging van de 
woonkamer 

De veranda als binnenruimte 

De veranda als buitenruimte 

De pergola biedt een raamwerk voor mogelijke aan-
passingen en wijzigingen. 



Dorpse gevels verschillen in kleur en materiaal, maar met mate.  
 
Een uniforme kleurstelling kan te saai worden. Allerlei verschillende kleuren geeft een 
erg druk en rommelig beeld. 
 
Het is daarom van belang vooraf een palet aan kleuren vast te stellen waarbinnen geva-
rieerd kan worden. Hiermee krijg je uniformiteit in de diversiteit. 
 
Het aangeboden kleurenpalet moet zo worden uitgekiend dat kleurverschillen, die naar 
verloop van tijd door wisselend onderhoud ongetwijfeld ontstaan, niet als storend ervaren 
worden.  
 
De kwaliteit van Tiendhoek II wordt benadrukt in het materiaalgebruik. Uit dit oogpunt is 
afwerking met beton, zoals betonnen metselstenen en dakpannen niet toegestaan.   
 
Uitgangspunt is een duurzame kwaliteit van de wijk. Producten die snel verouderen/
vervuilen en niet/nauwelijks schoon te maken zijn, moeten worden vermeden. In de de-
taillering dient ook rekening te worden gehouden met deze duurzaamheid. Stucwerk op 
de gevels wordt derhalve afgeraden. Ook lichte metselstenen worden vanwege de be-
smettelijkheid niet gestimuleerd, tenzij dit nodig is .om contrasten te versterken en ac-
centen te leggen. Eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd. 

5. Kleur en materialen 6. Consumentgerichtheid 
Consumentgerichtheid is een belangrijk speerpunt van zowel Van Wijnen als QuaWonen. 
 
QuaWonen streeft naar realisatie van woningen die niet alleen nu, maar vooral ook in de 
toekomst goed aansluiten op de woonwens van haar huurders. Met items wordt ook op 
de veranderende woonwens van haar huurders ingespeeld. 
 
Bij de ontwikkelingsprojecten van Van Wijnen is het gebruikelijk om naast de standaard 
meer- en minderwerklijst bij de verkoop van een woning een lijst met ruimtelijke meer-
werkopties te bieden. Hierdoor krijgen kopers de keuze om het gebruik van een ruimte te 
wijzigen, of zelfs nieuwe ruimtes aan de woning toe te voegen. Bij enkele woningen werd 
door deze ruimtelijke opties ook een hele nieuwe doelgroep aangeboord (van eengezins-
woning naar kangoeroewoning). 
 
Van Wijnen heeft in pagepark Gennep heeft kopers van een vijftal villatypes een nog uit-
gebreidere keuze geboden. De kopers kunnen na de keuze voor een kavel en vervolgens 
het woningtype de woning geheel naar wens laten aanpassen (uiterlijk en indeling). De 
kopers bespreken met aannemer en architect alle wensen en ideeën, die vervolgens 
(zover enigszins mogelijk) in het ontwerp worden verwerkt. 
 
Realisatie van vrije kavels in nieuwbouwwijken heeft ons geleerd dat kopers streven naar 
een optimaal gebruik van het bebouwingsoppervlak. Afstemming tussen de koperswen-
sen van naastgelegen kavels vindt niet/nauwelijks plaats. Voor kavels met voldoende op-
pervlak, zoals de kavels aan de Tiendweg, hoeft dit niet persé een probleem op te leve-
ren. 
 
Zodra je te maken hebt met kleinere kavels (minder dan 350 m2 voor een vrijstaande 
woning en minder dan 275 m2 voor een twee-onder-één-kap-woning), zoals in de overige 
deelplannen het geval is, is afstemming van naastgelegen woningen van essentieel be-
lang voor het welslagen van het plan. 
 
Dit betekent dat de vrijheid van huidige bewoners enigszins wordt beperkt om te voorko-
men dat de toekomstige bewoners in hun woongenot worden belemmerd. 
 
In de volgende fase van het ontwikkelingsproces moet nader worden bekeken welke vrij-
heden de kopers en huurders kan worden geboden binnen de financiële en vooral ook 
sociale randvoorwaarden.  



De appartementencomplexen aan de Weidelaan en op de noord-
oosthoek van het plangebied verdienen qua architectuur extra aan-
dacht. 
 
Dorps wonen en gestapelde bouw worden niet direct met elkaar ge-
associeerd. Differentiatie, verticale geleding en oog voor detail moe-
ten ervoor zorgen dat beide blokken niet massaal overkomen. 
 
Hierbij kan het binnengebied van beide bouwblokken een andere 
sfeer uitstralen dan de buitenzijde. De beide beelden in de linker on-
derhoek tonen hiervan een voorbeeld.  
 
Door het gebruik van duurzame natuurlijke materialen in zowel de 
gevel als het leefdek kan de leefbaarheid van het bouwblok voor nu 
en de toekomst worden gegarandeerd. 
 
Daarbij geldt voor beide blokken dat niet alleen oog voor de sociale 
veiligheid op, maar vooral ook onder het leefdek nodig is. 

7. Uitwerking per deelgebied 

B 

E E 

B 

E 

B 

D 



De vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen in het centrum van het plangebied vor-
men de ruggengraat van Tiendhoek. In deze woningen komen de overstekken, variatie in 
kleur en variatie in vorm binnen een vastgesteld palet tot uiting. Binnen de rijen kunnen 
verschillende architecten invulling geven aan het dorps wonen. De toekomstige bewo-
ners kunnen binnen een vastgesteld scala aan woningtypes kiezen en deze woningen zo 
nodig naar eigen wens nader uitwerken. 
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De woningen in de zuidoosthoek van het plangebied bestaan uit rijwoningen en gelijk-
vloerse woningen. Voor de gelijkvloerse woningen is men snel geneigd aan den woning 
zonder kap te denken. Juist door een kap op de woning te plaatsen kan de flexibiliteit van 
de woning worden vergroot. Hierdoor zijn de woningen niet alleen aantrekkelijk voor min-
der valide senioren, maar juist ook voor actieve senioren of gezinnen met een minder va-
lide gezinslid. Ook voor stellen met de behoefte voor een atelier– of werkruimte is een 
dergelijke woning aantrekkelijk. 
 
Het toevoegen van een kap aan de gelijkvloerse woningen zorgt ervoor dat de overige 
rijwoningen in het hof qua architectuur en detaillering gelijkvormig kunnen worden uitge-
voerd. 



De woningen aan het water vragen om een specifieke benadering. De extra kwaliteit die 
het wonen aan het water met zich mee brengt vraagt ook om een architectonische en 
functionele vertaling in het woningtype.  
 
De woningen aan de Weidestraat vragen om een weerspiegeling van de woningbouw 
aan de overzijde van de straat. Ten opzichte van de overige woningen betekent dit een 
meer ingetogen vormgeving en detaillering. 
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De woningen aan de Tiendweg vormen het meest vrije en individuele deel van Tiend-
hoek. Hoewel de kopers van de kavels aan de Tiendweg een persoonlijke invulling kun-
nen geven aan de woningen en de kavelinrichting moet toch in vormentaal en architec-
tuur aansluiting worden gezocht bij de overige woningen in Tiendhoek en vooral bij de 
naastgelegen woningen. 



Hoewel wij het vooral belangrijk vinden dat voorgenoemde items goed worden vertaald 
in een architectonisch ontwerp willen wij ook een aantal architectenbureau´s (in willekeu-
rig volgorde) noemen die ons inziens hiervoor in aanmerking komen. 
 
Om de diversiteit in het totale plangebied te garanderen staan wij voor een viertal archi-
tectenbureau´s in het plangebied te betrekken. Deze architecten werken voor meerdere 
deelgebieden een woningtype uit, waarna de consument zijn voorkeur voor een bepaal-
de architect uit kan spreken.  
 
A: S2 architecten 
Het dorps wonen, zoals zij dat onder andere in Brasserhout hebben gerealiseerd sluit 
goed aan bij ons beeld van dorps leven. 
 
B: Taneja Hartsuyker 
Het project in Haarlem waar Taneja Hartsuyker een vergelijkbaar project heeft gereali-
seerd als het appartementencomplex aan de Weidelaan laat zien dat individualiteit op 
allerlei schaalniveau´s in een project kan worden geïntroduceerd. 
 
C: Visser en Bouwman 
Beelden van de Groote Wielen in ´sHertogenbosch spreken ons aan. 
 
D: Inbo archtecten 
De veelzijdigheid van Inbo architecten zorgt ervoor dat ook zij de gewenste woonkwaliteit 
kunnen realiseren. 
 
E: Mulleners en Mulleners  
Ook voor Mulleners en Mulleners is niet alleen de woning, maar vooral ook de leefomge-
ving maatgevend bij het ontwerp van woningen. 
 
F: Topos Architecten 
Ook voor Topos architecten speelt de menselijke maat een belangrijke rol in hun ontwer-
pen.  
 
*Gebruikte referentiebeelden in deze presentatie worden aangegeven met de bovenge-
noemde letters. 

8. Architectenselectie 



 

 
 

Individuele wooneenheden 
 

Losse rooilijn 
 
 

Ruimte tussen de woningen 
 

Wisselende nokrichtingen 
 

Ruime overstekken 
 

Variatie in deuren, ramen en dakkapellen 
 

Vrijheid binnen een vastgesteld (kleuren)palet 
 

DORPS WONEN 
 

 

10. Colofon 

Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. 
Calandstraat 4 
Postbus 764 
3300 AT  DORDRECHT 
T: 078-633 39 11 
F: 078-633 39 18 
E: VWPW@VanWijnen.nl 
WWW.VANWIJNEN.NL 
 

Contactpersonen: 
J.N.C. van Oeveren 
C. van Overmeeren 

QuaWonen 
Postbus 79 
2920 AB Krimpen a/d IJssel 
T: 0180-331648 
F: 0180-510961 
E:info@quawonen.nl  
www.quawonen.com 
 
Contactpersoon: 
J.G. van Hattem 
 

9. Conclusie 




