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Schuurwoningen

en meer...



Intro

Sinds 2003 bouwen we duurzame woningen met veelal ecologische 
materialen (hout). Van vakwerkhuizen tot moderne houtskeletbouw. 
Ook hebben we brede ervaring in houtstapelbouw. Dit kunt u allemaal 
bekijken op onze websites en brochures.

De interesse naar schuurwoningen is groot, vandaar onze brochure die 
aan deze vraag tegemoet komt. U ziet verschillende schetsontwerpen. 
Dit zijn bijna allemaal projecten die we aan het uitwerken zijn: 
van moderne schuurwoningen tot meer klassiekere stijlen. 

Onze collega¹s Jeroen Bezuijen (bou. architectuur), Esther de Bie 
(De Bie+De Bie architecten) en Jeroen van Mechelen (Studio JVM) 
kunnen u helpen richting te geven aan uw wensen. Veelal wordt er eerst 
een schetsontwerp gemaakt zoals u in dit boekje ziet. Een schets is een 
ontwerp van uw wensen èn budget, passend binnen de welstandseisen.

Mocht u vragen hebben over een schuurwoning in het algemeen of deze 
ontwerpen in het bijzonder dan kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen. 
Verdere uitwerkingen van deze ontwerpen zijn dan in te zien!

Met vriendelijke groet,

Guido Bruinsma
VG Loghouses BV/Zwolle





Architect

 

De houten schuur is waarschijnlijk de eerste behuizing die we kennen. 
Een overkapping voor mens en dier die, met name dubbel hoog, veel met ruimte 
doet. Als ook de constructie in het zicht blijft is de ruimtelijke beleving maximaal. 
Een groots volume met breed perspectief. 

Hout is een levend materiaal. Het ademt. Net als wij. Het geeft ons beschutting, 
een warm thuis. Om even bij op adem te komen in een druk bestaan. 

Jeroen Bezuijen
bou. architectuur, Roderesch



Ontwerp  bou. architecuur
Locatie	 Haren (Gr.)



Een typische schuurwoning in grof eiken gebinten en een rieten kap. Aan de 
achterzijde verbreed met een ‘krimp’ zodat het ook refereert aan een boerderij. 
Door ruime dakoverstekken in de zijgevels worden overdekte terrassen mogelijk. 
Optioneel uit te voeren met: achterdakschild, aangekapte dakkapel, vide voor-/
achterzijde, .. Een riante en luxe buitenwoning die het buitenleven viert. 
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1.      Archetype





Gelegen aan de bestaande Hullenweg in Roden met uitzicht over het landelijk 
gebied. Aan de westzijde opent de woning zich over de volledige langsgevel. 
Aan de straatzijde, met druk verkeer, geeft het beschutting door dwarswanden 
en smalle vensters. De gevel is uitgevoerd in verticale houten delen. De zon-
nepanelen zijn in één lijn opgesteld direct boven de goot.    
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2.      Roden (Dr.) 





3.      Buitenhuis

De glooiende, bosrijke rand van Rozendaal is de fraaie context van deze 
vrijstaande buitenwoning. In forse eikenhouten gebinten en met riet bedekt geeft 
het een warme en open uitstraling. Voor wonen aan de voorzijde schept een vide 
en een open gevel volledig licht, zicht en ruimte op een open veld in het bos.     
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4.      Rozendaal

Deze landelijke villa is fraai gelegen aan de bestaande De Del in de bosrijke en 
lichtglooiende context van Rozendaal, nabij Arnhem. In forse eikenhouten 
gebinten en met aangekapte dakkapellen geeft het een warme uitstraling. Aan 
de westzijde geeft een veranda beschutting tegen de zon.  

Architect  bou. architectuur, Roderesch





Met uitzicht op de kerktoren en vesting van het middeleeuwse stadje Brielle is dit 
een fraaie en unieke plek voor een schuurwoning. Om de zichtlijnen te behouden 
in dit oude polderlandschap is de woning dwars op de straat gezet. Als bij een 
boerderij verbreed het volume zich aan de achterzijde. Aan de voorzijde opent 
de gevel zich en is maximaal zicht op het oude polderlandschap.   
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5.      Brielle





6.      Rozendaal

Opdracht was een landelijk modern huis in Rozendaal te ontwerpen. De 
locatie ligt op een hogere helling, tegen een bosrand, met aan de achterzijde 
een fraai zicht op het dal richting Rozendaal. De openheid in de achtergevel is 
daardoor gewaarborgd met een extra balkon bij de slaapkamer op de 
verdieping. Door toepassing van hout en zink in de kopgevels ontstaat een rijk en 
vriendelijk volume die recht doet aan deze mooie plek. Een overdekte entree, die 
tevens ruimte schept voor een carport, heet de bezoeker/gebruiker welkom.  
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De Bie + De Bie wil elke opdracht benaderen vanuit een zo breed mogelijke 
invalshoek waarbij de ideeën en wensen van de opdrachtgever altijd het 
vertrekpunt zijn. Samen met de plek vormen ze de input voor het ontwerpproces. 

Onze aanpak is de opgave te interpreteren als een complexiteit van, vaak 
tegenstrijdige, belangen en deze niet tegen elkaar uit te spelen maar te vertalen 
in een altijd unieke synthese. Begrippen als vanzelfsprekendheid, herkenbaarheid 
en eigenzinnigheid zijn hierbij richtinggevend. 

Het begrip stijl wordt in onze opvatting alleen gehanteerd als een manier van 
werken en niet als een ontwerpsjabloon van voorspelbare architectuur en 
stedenbouw. Het resultaat moet tegelijkertijd verrassend en vertrouwend zijn, 
uitdagend en ingetogen. Ons oeuvre kenmerkt zich door eenvoud en helderheid 
in een grote mate van diversiteit op alle schaalniveaus.

Esther De Bie, 
De Bie + De Bie, Heeswijk Dinther
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In Herpt, met zicht op de omringende weilanden maakt deze woning onderdeel 
uit van een boerenerf. Zichtlijnen, bezonning en een combinatie van landelijk 
wonen met een warme touch hebben geleid tot dit ontwerp. Aan de voorzijde 
een aansprekende entree en aan de achterzijde openheid en contact met het 
landschap geven deze woning meerdere gezichten. 
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7.      Herpt





8.      Herpt 2

In een rustieke omgeving wordt een moderne vertaling van een schuurwoning
gerealiseerd. De strakke belijningen in samenhang met de warme
gevelbekleding geven een spannende combinatie tussen modern en landelijk.

Het wordt een duurzame houtskeletbouw woning met een mansardedak. 
We gebruiken houtvezelplaten voor de wanden en het dak. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van dampdichte folies, waardoor er een ademende wand/
dak¹ ontstaat. Hierdoor ontstaat een goede vochtregulerende werking.
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9.      Ospeldijk

Een landelijke villa met een moderne uitstraling. Landelijk door de gekozen
opzet met grote overstekken en accenten in hout. Modern door het toepassen
van een strakke gevelbekleding en grote raampartijen.

Een woning met een ruime living en riante garage! De afwisseling van strak
stucwerk en donker Zweeds rabat maakt deze woning speels in materialisatie
en kleur.

Deze woning wordt energie-neutraal gebouwd. Door deze bouwmethode
(houtskeletbouw) zijn de RC waardes makkelijk te behalen, zonder al te dikke
wanden. 

Architect  De Bie + De Bie, Heeswijk Dinther





Architect

Als ontwerper leg ik mij toe op hoogwaardig- en bewust duurzaam bouwen. 
Ik denk samen met de opdrachtgevers na over slimme investeringen voor de 
lange termijn.  

Wonen zie ik als het maken van inspirerende relaties tussen eigen interieur en de 
directe omgeving. Soms is dit een spectaculaire openheid, maar soms ook in een 
heel precieze ingreep, waar zon en uitzicht de beleving van de woning naar een 
hoger plan tillen. De schuurwoning is bij uitstek het middel hiervoor, omdat een 
eenvoudige bouwstijl veel ruimte laat voor bijzondere accenten. 

Binnen Studio JVM denken wij niet alleen duurzaam in laag energieverbruik en 
in slimme bouwmethodes, maar ook in fl exibel ruimtegebruik. Wij maken graag 
woningen die mogelijk weer kunnen transformeren en in andere wensen kunnen 
voorzien. 

Heldere communicatie in het ontwerpproces vinden wij belangrijk; 
maximale openheid en -creativiteit geven de beste garantie voor een prachtig 
eindresultaat waaraan u lang veel plezier zult beleven. Voor Studio JVM is wonen 
is een ruimtelijke beleving, en niet enkel een mooi bouwwerk.  

Jeroen van Mechelen,
Studio JVM, Amsterdam
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Architect





Onder één groot dak komt alles samen. Met eenvoudige modulaire elementen 
kan uw woning met één of meerdere volumes, schaalbaar naar een zelf 
opgegeven formaat, onder één kap worden gebouwd. De indeling en oriëntatie 
van de woning kunnen zo naar wens worden aangepast. Zo kan dit ontwerp 
een enkele woning zijn, een XL-woning, een levensloopwoning, een woning voor 
twee gezinnen, een kangoeroewoning, of een woning met een B&B. 

Een grote overdekte buitenruimte tussen de woonvolumes wordt onderdeel van 
de woning(en) zodat het ‘binnen-buitenleven’ vanzelfsprekend in elkaar 
overloopt. Het dak is van één materiaal en kleur, af te stemmen op de lokale 
eisen, en kan onderhoudsvrij worden uitgevoerd. De volumes eronder kunnen 
naar eigen smaak worden gematerialiseerd. Grote heldere vormen in de 
gevel- en glaspartijen geven de schuur een modern uiterlijk. De constructieve 
diagonalen van houten balken worden ruimtelijk in het zicht gelaten wat het 
gevoel van de traditionele schuur een belangrijke rol in het interieur geeft. 

Autonoom zijn, circulair bouwen en bij voorkeur ‘off-the grid’ wonen hoort voor 
ons bij een schuurwoning en het leven midden in de natuur. Studio JVM kijkt naar 
deze gebouweigenschappen op een eigentijdse manier en integreert slimme 
installaties op de meest effi ciënte en tevens meest eenvoudige manier; in dienst 
van comfortabel wonen, samen met de natuur. 
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10.     Kapschuur





Op Texel bouwden wij 6 luxe vakantievilla’s, geïnspireerd op de Texelse 
Schapenboet, de traditionele schapenschuur waarin schapen schuilen bij harde 
wind en regen. Anders dan bij de meeste vakantiehuizen is hier ingezet op 
ruimtelijke beleving, een actieve relatie met het landschap, en een duurzame, 
solide bouw die langdurig gebruik mogelijk maakt. Deze uiterst compacte woning 
met drie lagen is slim in het golvende landschap ontworpen zodat het souterrain 
een volwaardige verdieping is waar vanuit de omgeving steeds goed is te 
beleven. Een concept dat voor herhaling vatbaar is!

Door de speelse lijnen in het dak lijkt het volume boven de grond veel kleiner dan 
een gewone woning. Deze vakantiewoning, ontworpen voor 8 personen, kan ee-
nvoudig ook een permanente woning voor één gezin zijn, zodat bij verandering 
van economie of wetgeving de woning zijn waarde behoud. 

Natuurlijk hebben wij ook een speelse en eigentijdse interpretatie gegeven aan 
het uiterlijk van deze schuurwoning. Dit gaf ons de mogelijkheid om een mooie 
lichtval in de woning en een betere relatie tussen interieur en de omgeving te 
realiseren. Een zonovergoten souterrain, baden met uitzicht en de volledig te 
openen vouwwand van 7 meter breed zijn hiervan de meest spectaculaire 
voorbeelden. Deze woning is ook in geheel andere materialen, zoals donkere 
houten planken, zink, lei, shingles of stalen damwandplaat mooi te realiseren.
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11.     Schapenboet





12.     United Colors

Licht en uitzicht

De alternatieve positionering van hoofd- en uitbouw, namelijk in elkaar 
geschoven, creëert een compact maar erg ruimtelijk geheel. Op het snijpunt van 
hoofd- en uitbouw bevindt zich een vide. De vide zorgt in combinatie met de vele 
ramen voor continuiteit binnen de woning en tussen de woning en de natuurlijke 
omgeving. De woning heeft vanuit veel plekken doorzichten en uitzichten. 
Tevens dragen de vide (luchtcirculatie) en de compositie van de gevel-
openingen (positionering ten opzichte van de zon) bij aan een maximaal 
effi ciente energiehuishouding.

Landschap als drager

Door de kap en gevels als één huid te beschouwen komt de vorm van de woning 
met de ingeschoven uitbouw extra goed tot uitdrukking. De grotere gevel-
openingen worden gemaakt door die huid op te tillen. Door de dikte van het 
dak- en gevelpakket komen de ramen iets dieper te liggen dan de gevel of het 
dak waardoor de huid van het gebouw helder zichtbaar blijft. Doordat er geen 
onderscheid is tussen dak en gevel is de woning volledig verbonden met het 
landschap. 
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12.     Just in Case

De houten kisten 

Met slechts drie verschillende standaardafmetingen van Just in Case
vierkante kisten kunnen alle ruimtes van een persoonlijke woning worden
gerealiseerd. Zowel vloeren als wanden als ook het dak worden hieruit
opgebouwd. De kisten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt; als
gesloten hoog-isolerend bouwelement, als raam- of daklichtopening, als kast
of als plantenbak binnen en buiten op het terras of op het dak. In elke
situatie is de kist een constructief element.

De aansluitingen en afwerkingen van de kisten zijn zo vormgegeven dat elke
voorziening en elk detail hierin kan worden opgenomen. Stalen liggers voor
overstekken, aanslagen voor deuren, glaslatten voor ramen, de afdekking van
leidingen en armaturen voor verlichting zijn eveneens modulair en integraal
ontworpen t.b.v. fl exibiliteit en afwerking.
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JEROEN VAN MECHELEN
ARCHITECT



Colofon  
  

Voor het bestellen van deze uitgave kunt u contact opnemen met 
VG loghouses (www.vg-loghouses.nl/info@vg-loghouses.nl) 

In eigen beheer uitgegeven door VG loghouses (2017). 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.  



Ontwerp  Van Egmond Totaal Architectuur
Realisati	e  VG loghouses b.v.




