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186        Woonhuis    Well



Project 186
Woonhuis Well
Heust, Well (gemeente Maasdriel)

Opdrachtgever:

Particulier

september 2011 - februari 2013

fotografie: René de Wit

Dwars door het dorpje Well slingert het oude dorpslint de 

Heust. De bebouwing aan dit lint is divers. Eeuwenoude 

boerderijen worden afgewisseld met eenvoudige 

schuren en jaren ‘70 woningen, rieten kappen wisselen 

af met pannen daken, kop- met langsgevels en dichte 

bebouwing met open velden. In dit lint wordt een 

verouderde boerderij met schuren gesloopt om plaats te 

maken voor een nieuwe woning. De locatie ligt tegenover 

de kasteeltuin van Kasteel Well wat vraagt om een open 

karakter aan de voorzijde. Aan de achterzijde heeft de 

woning een diepe tuin, met uitzicht over de velden.

Om aan te sluiten met de dorpse karakteristiek van 

het lint is een relatief klein hoofdvolume ontworpen, 

gericht op de straat. Dit volume heeft een typisch 

geknikte kap gekregen, gedekt met riet, om ook met de 

materialisering een afwisseling in het lint te houden. 

situatie

Een woonkeuken, een slaapkamer met bad- en kleedruimte en 

een garage zijn in lage volumes rond deze massa gevouwen. 

Grote openingen richten zich op de tuin waar de zon ondergaat. 

In de eetkeuken wordt een 3-delige schuifpui geplaatst zodat het 

contact met buiten optimaal is.

Passend in het dorpslint worden traditionele materialen als 

baksteen en riet toegepast.Door de eigentijdse vormgeving en 

de strakke detaillering is de woning bij nauwkeurige bestudering 

duidelijk herkenbaar als een nieuwe toevoeging en een 

hedendaagse tijdsmarkering van het oude lint.

analyse van de locatie en de kwaliteiten van het kavel



LEGENDA

1      entree
2      woonkamer
3      studiehoek
4      woonkeuken
5      hoofdslaapkamer
6      bijkeuken
7       carport
8      garage
9      slaapkamer
10    berging
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straatbeeld tijdens het bouwen, november 2012

begane grond verdieping
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entree van de woning met een doorzicht op de achtertuin, de lamellen in de topgevel zorgen voor privacy in de slaapkamers



het metselwerk van de schoorsteen kruist het riet van het dak het grote hoekraam in de woning geeft zich o9p de straat en de zijtuin



het eenvoudige en zorgvuldige ontwerp voegt zich goed naar de rustige buitenruimte



ontmoetingen van materialen en zichtlijnen



de badkamer op de begane grond heeft een hoog geplaatst raam zodat er zicht is op de hemel en het weer vanuit de douche



een grote driedelige schuifpui in de achtergevel maakt doorzichten tot in de voortuin mogelijk en laat binnen naar buiten doorlopen


