Eindhoven University of Technology

MASTER
Herbestemming Hulsthoeve

Hermans, K.
Award date:
2013

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Herbestemming Hulsthoeve
September 2013
Kristel Hermans - 0632753
www.kristelhermans.nl
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Architecture, Building and Planning
Richting Bouwtechniek en Architectuur
Dit afstudeerproject heeft plaatsgevonden
binnen studio ‘Slimbouwen VI’
Vakcode 7T545
Afstudeercommissie
Prof.dr.ir. J.J.N. (Jos) Lichtenberg
Ir. J.P.M. (John) Swagten
Dr.ir. S.P.G. (Faas) Moonen
Ir. M.P. (Marloes) Kursten
Prof.Dipl.-Ing. C. (Christian) Rapp
In opdracht van A. van Liempd

Samenvatting
2

Veel mensen koesteren een idyllisch beeld van
het platteland, waarin boerderijen verspreid
liggen in een landschap waarin agrarische
activiteiten en natuur elkaar afwisselen.
Het platteland wordt omschreven als ‘mooi’,
‘groen’, ‘rust’, ‘ruimte’ en ‘vrijheid’. (Sociaal en
Cultureel Planbureau, 2008) De werkelijkheid
blijkt weerbarstiger; de tijden zijn veranderd,
ook op het platteland. Boerenbedrijven worden
noodgedwongen uitgebreid met megastallen.
Andere boerderijen verliezen hun agrarische
functie en komen leeg te staan of worden
volledig in gebruik genomen als woning.
Leegstaande boerderijen verloederen en
hebben een negatief effect op het imago en
de leefbaarheid van het platteland.

De Hulsthoeve is zo’n niet monumentaal
gebouw op het Brabants platteland. Het
pand is tussen 1868 en 1878 gebouwd en
heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt;
veranderingen die waren gerelateerd aan
veranderend agrarisch gebruik, maar later
ook de verandering tot woonhuis. Met name
bij deze laatste ingreep is weinig tot niets meer
overgebleven van de vroegere boerderij. De
huidige Hulsthoeve wordt sindsdien volledig
gebruikt als woonhuis en representeert in
haar uiterlijk dan ook de ontwikkeling die nu
zichtbaar is op het platteland; het gebouw
refereert nog aan de langgevelboerderij, maar
in alle details is zichtbaar dat het gebouw
geen agrarische functie meer dient.

Monumentale
boerderijen,
met
veel
authentieke details, zijn in staat de herinnering
aan het boerenverleden in stand te houden.
Er zijn veel boerderijen die niet monumentaal
zijn en die juist het voorbeeld zijn van de
dynamiek van het platteland. Ze zijn keer
op keer verbouwd, waarbij het agrarische
verleden er langzaam uit is verdwenen.
Toch schuilt er in deze gebouwen een grote
potentie; het zijn juist deze gebouwen waarin
de huidige tijdsgeest van de plek tot uiting
komt. Deze gebouwen zijn uitermate geschikt
om een volgende stap in de ontwikkeling te
maken en het gebied gereed te maken voor
de toekomst zonder de binding met het nu en
met de plek te verliezen.

De Hulsthoeve is gelegen in Het Groene
Woud, een nationaal landschap binnen de
stedendriehoek die wordt gevormd door de
steden Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.
Nationale
landschappen
zijn
unieke
kenmerkende landschappen waarover het
Rijk in de Nota Ruimte heeft vastgelegd
dat ze zich sociaaleconomisch moeten
blijven ontwikkelen, terwijl kernkwaliteiten
worden behouden of versterkt (CBS, PBL,
Wageningen UR). De Streekraad heeft dat
verder uitgewerkt in een ontwikkelingsvisie
voor Het Groene Woud, welke is gericht op
een samenwerking tussen Het Groene Woud
en de drie eerder genoemde steden. Het is
de opgave van het gebied om de kwaliteiten
meer te etaleren en beleefbaar te maken.
De kwaliteiten van de stad en het platteland
kunnen door samenwerking een waardevolle
aanvulling op elkaar zijn.

Links: fig. 00.01 De Hulsthoeve

De Hulsthoeve zal worden herbestemd
tot
vakantiewoning
met
congres-/
workshopruimte. Deze functies ondersteunen
de ontwikkelingsvisie van Het Groene Woud
en maken het gebied beter beleefbaar.
De congres-/ workshopruimte richt zich op
afdelingen en teams van bedrijven uit de
steden die een externe locatie zoeken voor een
brainstormsessie of teambuilding activiteiten.
Het herbestemde gebouw biedt faciliteiten
voor het houden van een presentatie of
bespreking, maar biedt tevens een grote
multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld een
yogales of workshop. De activiteiten binnen
de Hulsthoeve kunnen worden afgewisseld
met activiteiten in en rond het informatiepunt
dat wordt ingericht in de oude stal op de kavel
van de Hulsthoeve. Het is mogelijk om in de
bijbehorende weilanden te overnachten in
Trek-ins.
Bij gebouwen zonder monumentenstatus
ontbreekt een waardebepaling, waardoor
het onduidelijk is welke delen bij een
herbestemming
dienen
te
worden
behouden. Uit onderzoek naar de context,
de geschiedenis en de huidige staat van
de Hulsthoeve is gebleken dat vooral het
aanzicht vanuit de straatzijde waardevol is
in relatie met de omgeving; behoud van het
aanzicht zorgt ervoor dat het nieuwe ontwerp
binding houdt met de plek. Uit het onderzoek
blijkt tevens dat de kenmerken van de huidige
ruimtes niet overeen komen met de kwaliteiten
die gewenst zijn voor de nieuwe functies en
dat de bouwtechnische en bouwfysische
eigenschappen van de schil niet conform

het huidige Bouwbesluit zijn. Het vraagt om
ingrijpende veranderingen om het gebouw
een nieuwe toekomst te kunnen garanderen.
Het meest oorspronkelijke gedeelte van
de Hulsthoeve wordt herbestemd tot
vakantiewoning, omdat het gesloten karakter
de privacy biedt, welke gewenst is voor een
woonfunctie. Zelfs wanneer het tijdelijke
bewoning betreft zoals bij een vakantiewoning
het geval is. De ruimte op de kavel die achter
de woning schuil gaat is een prettige privé
buitenruimte. Op de andere helft van de
kavel is het nieuwe congres-/ workshopruimte
ontworpen. De ruimte is tegen de achtergrens
van de kavel geplaatst en biedt dus uitzicht
over het landschap met rivier de Dommel. Er
ontstaat een vrije ruimte vooraan op de kavel,
welke zich uitstekend leent voor het parkeren
van auto’s, waardoor de nieuwe functie een
betere bereikbaarheid krijgt.

Rechts: fig. 00.02 De stedenbouwkundige inbedding van
de functieverdeling en het ontwerp

Fig. 00.03 Het bestaande aanzicht is opgenomen in het
nieuwe ontwerp en zorgt voor de binding met de plek

buitenruimte verbonden aan de nieuwe
congres-/ workshopruimte. Onder deze
buitenruimte bevinden zich nog de muren van
twee oude ruimtes. De oude binnenruimtes
blijven omsloten door de oorspronkelijke
muren, maar zowel het oude dak als het
nieuwe dak zijn plaatselijk verwijderd om deze
ruimtes tot beschutte buitenruimtes te maken
(fig. 00.05). De tuin vormt de volgende stap
en is een besloten buitenruimte, omdat deze
door een oude tuinmuur van het Dommeldal
wordt gescheiden. Toch zijn er verschillende
plekken waar, over de muur, het landschap
in gekeken kan worden. In het Dommeldal
kan het Brabants landschap in de meest pure
vorm worden beleefd.

Fig. 00.04 Impressie van de binnenruimte in de

Zij zijn op subtiele wijze opgenomen
in het nieuwe ontwerp. Nieuwe delen
worden gerealiseerd met materialen welke
afkomstig zijn uit sloopprojecten (fig. 00.06).
De vernieuwde Hulsthoeve wordt het
visitekaartje van opdrachtgever A. van Liempd
Sloopbedrijven en dochteronderneming 2LifeArt, welke willen laten zien dat sloopmaterialen
de grondstoffen voor nieuwe gebouwen
kunnen zijn. Naast de beleving van de plek,
wordt de herbestemde Hulsthoeve dus ook
een beleving van oude en nieuwe delen,
materialen en details. Hoe kan meer recht
gedaan worden aan de plek en het bestaande
gebouw, dan het in de toekomst op zo veel
verschillende manieren beleefbaar te maken
voor een groot publiek?

vakantiewoning

Fig. 00.06 Het samengaan van bestaande delen en

De vakantiewoning is ondergebracht in
een binnenruimte achter het bestaande,
gesloten, aanzicht (fig. 00.03 en 00.04)
Aan de achterzijde van de kavel bevindt
zich een groots uitzicht op het landschap.
In het nieuwe ontwerp is een gradatie
aangebracht waarbij de gebruiker, naar
gelang de weersomstandigheden en eigen
voorkeur, kan kiezen hoever hij/ zij zich
binnen of buiten wil bevinden. Het gedeelte
dat wordt behouden wordt met een overdekte

Hulsthoeve, aanschouwt vanuit de privé buitenruimte

hergebruikte materialen tot het nieuwe ontwerp voor de

Fig. 00.05 Impressie van de beschutte buitenruimte
binnen de bestaande muren

Daar waar van waarde, zijn delen van de
bestaande bebouwing behouden.

De leegstand op het platteland is actueel
in het hele land, maar er zijn veel
verschillende boerderijtypologieën. Hoewel
de herbestemming van iedere typologie een
aantal specifieke uitdagingen met zich mee
brengt, kan de methode die is ontwikkeld voor
de waardebepaling van de Hulsthoeve dienen
als case study voor de waardebepaling van
andere niet monumentale boerderijen op het
platteland.

Summary

Many people have an idyllic idea of the
countryside, with farms spread over the
landscape
and
agricultural
activities
alternating with nature. The countryside is
described as being ‘beautiful’, ‘green’, ‘quiet’,
‘spacious’ and ‘free’. (Sociaal en Cultureel
Planbureau ‘The Netherlands Institute for
Social Research’, 2008) Reality turns out to
be more unruly; times have changed, even
in the countryside. Farming businesses
expand by establishing mega stables out of
necessity. Other farms lose their agricultural
function and become vacant or are made into
dwellings. Unoccupied farms deteriorate and
have a negative effect on the image and the
quality of life in the countryside.
Monumental farms, with many authentic
details, are able to preserve the memory
of the agricultural past. But many nonmonumental farms exist that are the example
of the countryside dynamics. They have been
renovated over and over again, the agricultural
past slowly disappearing from them. These
buildings, however, do have great potential;
it is these buildings in which the current
zeitgeist is reflected. These buildings are ideal
for making a next step in the development
and preparing the area for the future without
losing the link with this moment in time and
the location.
The Hulsthoeve is one of these nonmonumental buildings in the Brabant
countryside. The building was constructed
Left: fig. 00.01 The Hulsthoeve

between 1868 and 1878 and has gone
through many developments: changes related
to a changing agricultural use, but also the
transformation into a house. Especially after
the latter, not much was left of the former
farm. The entire existing Hulsthoeve has since
been used as a residence and thus reflects
the development that can now be seen in the
countryside in its appearance. The building
still refers to the long-fronted farmhouse, but it
can be seen in all details that the building no
longer has an agricultural function.
The Hulsthoeve is located in ‘Het Groene
Woud’, a national landscape in the tri-city
area of Tilburg, Den Bosch and Eindhoven.
National landscapes are unique, characteristic
landscapes designated by the Dutch State, in
its policy document on spaces, to continue to
develop socio-economically, while preserving
or strengthening the core qualities (CBS, PBL,
Wageningen UR, 2013). The regional council
has elaborated on this in a development vision
for ‘Het Groene Woud’, aimed at cooperation
between ‘Het Groene Woud’ and the three
cities mentioned above. The task of the region
lies in an increased showcasing and liveability
of the qualities. The qualities of the city and
the countryside can complement each other in
a valuable way through cooperation.
The Hulsthoeve will be made into a holiday
home with a congress/workshop space.
These functions are in agreement with the
development vision of ‘Het Groene Woud’ and
make the area more liveable. The congress/
workshop space focusses on departments and

teams of businesses from the cities, looking
for an external location for a brainstorming
session or teambuilding activities. The
reallocated building offers facilities for
organising a presentation or meeting, but also
features a large multifunctional space for, for
example, yoga lessons or workshops. The
activities at the Hulsthoeve can be alternated
with activities at and around the information
point that will be established in the old barn
on the plot of the Hulsthoeve. It is possible to
spend the night in sustainable hikers cabins in
the associated fields.
Buildings without a monument status lack
a valuation, making it unclear which parts
need to be preserved during a reallocation.
Research into the context, the history and
the current state of the Hulsthoeve shows
that especially the view from the street side
is valuable in relation to the surroundings; the
preservation of the view ensures that the new
design maintains a link with the location. The
research also shows that the characteristics
of the current spaces do not match the
qualities needed for the new functions and
that the detailling and physical properties of
the envelope are not in agreement with the
current building regulations. This means that
radical changes are necessary to guarantee a
new future for the building.
The most original part of the Hulsthoeve will
be turned into a vacation home, because the
closed character offers the privacy desired
for a residential function. This also counts
when it concerns a temporary residence, as

is the case with vacation homes. The space
on the plot behind the house is a nice private
outdoor space. A new volume is designed for
the other half of the plot. The space is placed
against the rear boundary of the plot and thus
offers a view of the landscape and the river,
‘de Dommel’. A free space is created in the
front of the plot, which is ideal for parking cars,
making the new function better accessible.

Fig. 00.02 The urban embedding of the allocation of
functions and the design

Fig. 00.03 The existing view has been incorporated into the
new design and provides the link with the location

Underneath this outdoor space, the walls
of two old spaces, from which the roof is
interrupted, are still present. The old indoor
spaces are still enclosed by the original walls,
but both the old roof and the new roof have
been removed locally to make these spaces
into sheltered outdoor spaces (fig. 00.05). The
garden is an enclosed outdoor area, because
it is separated from the Dommeldal by an old
garden wall. Yet, in several places, you can
look over the wall to see the landscape of the
Dommeldal. There, the Brabant landscape
can be experienced in its purest form.

Hulsthoeve will be the showpiece of client A.
van Liempd Sloopbedrijven and its subsidiary
2Life-Art. They want to demonstrate that
demolition materials can be the raw materials
for new buildings. In addition to the perception
of the place, the reallocated Hulsthoeve will
therefore also be a perception of the materials
and details. How can more justice be done
to the place and the existing building than by
making it liveable in so many different ways
and for a wide public in the future?

Fig. 00.06 The merging of existing and re-used materials
in the new design of the Hulsthoeve, seen from the private
outdoor space

Fig. 00.04 Impression of the indoor space in the vacation
home

The vacation home is housed in an indoor
space behind the existing, closed view (fig.
00.03 and 00.04). At the back of the plot,
there is a grand view of the landscape.
A gradation is applied in the new design,
allowing the user to decide, according to
the weather conditions and own preference,
to what extent he or she wants to be inside
or outside. The part that is preserved will be
connected to the new congress/workshop
space by means of a covered outdoor space.

Fig. 00.05 Impression of the sheltered outdoor space
enclosed by the existing walls

Where valuable, parts of the existing building
have been preserved. They have been
incorporated into the new design in a subtle
way. New parts are built with materials from
demolition projects (fig. 00.06). The new

The vacancy rate is a current issue in the
whole country, but there are many different
farm typologies. Although the reallocation of
every typology results in a number of specific
challenges, the method developed for the
valuation of the Hulsthoeve can serve as a
case study for the valuation of other, nonmonumental farms in the countryside.

Voorwoord

Waarschijnlijk heeft een mens zoiets als een
culturele biotoop – nou ja, bio, meer een
cul-toop; laten we zeggen een Natuurlijke
Culturele Omgeving, een NCO. In mijn
NCO zijn boerderijen van voor de Tweede
Wereldoorlog een vanzelfsprekend element.
Er zijn mensen die zich het best thuis voelen
in een stad, hun NCO is een stad, liefst met
meer dan 500.000 inwoners. We kennen ook
mensen die zich verreweg het best voelen in de
ongerepte natuur, in hun NCO komt de C niet
voor. Maar velen van ons genieten het meest
van een harmonieuze mengeling van natuur
en cultuur, van een natuur-/ cultuurlandschap
waarin de hand van de mens verantwoorde
accenten heeft gezet, heeft ingegrepen op een
manier die de natuurlijke waarden versterkt of
hieraan minstens geen afbreuk doet.”
Jan Terlouw, 2002

Fig. 00.07 Mijn NCO

Zoals Jan Terlouw stelt zijn er mensen die
zich thuis voelen in de stad, anderen houden
juist van de ongerepte natuur. Laat mij maar
zijn op een plek daar tussenin; waar woningen
en boerderijen worden afgewisseld met
akkers, weilanen en natuurlijk groen. Toch
hebben mijn projecten in de afgelopen jaren
zich vaak afgespeeld in een stedelijke context
waar dus vooral de C in voorkwam. De enkele
uitzondering hierop was de Trek-in, welke in
die (bijna) ongerepte natuur werd geplaatst.
Dit afstudeerproject heeft betrekking op
het herbestemmen van een veelvuldig
verbouwde boerderij op het platteland tussen
de Brabantse dorpen Sint-Oedenrode en
Liempde. De opgave sprak me dus meteen
aan. Ik wilde graag de uitdaging aangaan om
een project in deze context te ontwerpen.
Daarnaast hebben herbestemmingsprojecten
een bijzonder verhaal; een gelaagd verhaal
wat diepgang met zich meebrengt, maar
vooral ook een aantal extra uitdagingen om
oud en nieuw te combineren.
Gedurende mijn hele studie heb ik de
combinatie van architectuur en techniek
opgezocht en is dit het verslag geworden
van een gecombineerd afstudeerproject in
de richtingen Bouwtechniek & Architectuur.
Ik ben van mening dat een ontwerp pas
maximaal tot haar recht kan komen als het
door de detaillering wordt ondersteund.
Andersom wordt het detail pas optimaal
benut als het naast wind- en waterdichtheid,
ook een bijdrage en diepgang levert aan de

vormgeving. Het is die wisselwerking tussen
het ontwerp, de materialisatie, de detaillering
en de maakbaarheid die mij zo aanspreekt.
Samen met de opdracht om de herbestemming
mogelijk te maken met hergebruik van
sloopmaterialen, leken me dat mooie
architectonische en technische uitdagingen
om op af te studeren. Ik heb er een jaar
lang met heel veel plezier aan gewerkt en
presenteer u graag dit verslag waarin ik laat
zien hoe de uitdagingen hebben geleid tot een
integraal ontwerp voor de herbestemming van
de Hulsthoeve.
Kristel Hermans

Dankwoord
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Er zijn heel veel mensen die me geholpen
hebben met dit afstudeerproject en het was
zondermeer een geweldige ervaring om
zoveel enthousiaste en geïnteresseerde
reacties van iedereen te mogen ontvangen.
Toch zijn er een aantal mensen die ik graag
even persoonlijk wil benoemen.
Allereerst wil ik Arie van Liempd en Jacqueline
Lips bedanken voor deze praktijkopgave waar
ik mijn afstudeerproject van heb kunnen
maken en voor alle mogelijkheden om de
Hulsthoeve te bezoeken, te fotograferen
en in te meten. Harry van Kuijck van de
Heemkundekring van Sint-Oedenrode en
Wim Beelen, bouwhistoricus bij Gemeente
Eindhoven, wil ik bedanken voor de informatie
over oude (langgevel-)boerderijen. De
organisatie van het Jaar van de Boerderij
2013 en Stichting de Brabantse Boerderij
voor de interessante referentie projecten
die ik met hen heb mogen bezoeken tijdens
twee studiedagen en de getoonde interesse
in de herbestemming van de Hulsthoeve.
Daarnaast wil ik de architecten en bewoners
bedanken die me allen vol trots en met veel
plezier een rondleiding wilde geven door de
door henzelf verbouwde boerderijen.
Ook wil ik zeker Loes Janssen en Marieke
Adrichem van de Tijd in Ruimte Tafel (dTiRT)
bedanken voor de uitleg over hoe zij proberen
de geschiedenis van een plek inzichtelijk te
maken. Het verhaal heeft me geïnspireerd
om een methode te gaan bedenken hoe ik de
Fig. 00.08 Fotograferend tijdens een locatiebezoek

huidige situatie van de omgeving in kaart zou
kunnen brengen en hoe deze me zou kunnen
helpen met de waardebepaling van de
Hulsthoeve. De inzichten die met de analyse
zijn verkregen, zijn heel waardevol geworden
voor dit project omdat ze te interpreteren
waren dankzij de toelichting van bewoners
van het gebied. Ze stopten in hun voorbijgaan
omdat ze nieuwsgierig waren waarom ik met
fotocamera en schetsblok door het gebied liep
en waren allemaal zeer bereid me te helpen
met m’n vragenlijst.
Er zijn nog een aantal mensen die absoluut niet
vergeten mogen worden, omdat ze allemaal
op hun manier hebben bijgedragen aan dit
afstudeerproject; met makkelijke en moeilijke
vragen, met tips, met inspirerende verhalen,
referenties en positieve woorden. Daar wil
ik graag mijn begeleiders en medestudenten
voor bedanken.
In het bijzonder wil ik Mam, Pap en Wim
bedanken omdat ze me hebben geleerd om
te dromen en te kiezen voor de dingen die ik
heel graag wil doen. Ze hebben er alles aan
gedaan om me te helpen om deze uitdaging
tot dit resultaat te kunnen brengen.

Inhoudsopgave
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01.1 Opdrachtbeschrijving
Dit afstudeerproject is gebaseerd op een
vraagstuk uit de praktijk. A. van Liempd
Beheer is in het bezit van een woning aan de
Hulst te Sint-Oedenrode. Deze woning, de
Hulsthoeve, en een stal zijn gelegen op een
ruim kavel op het platteland tussen de kernen
van de dorpen Sint-Oedenrode en Liempde.
Dit afstudeerproject heeft betrekking op het
gedeelte van de kavel met de woning en de
ommuurde tuin. Parallel hieraan is door A.
van Liempd Beheer en Brabants Landschap
een plan ontwikkeld voor de toekomst van de
naastgelegen en bijbehorende weilanden en
de stal.
De Hulsthoeve wordt tijdelijk bewoond om
leegstand en verloedering te voorkomen, maar
er wordt gewacht op een geschikt voorstel
voor een herbestemming. In de toekomst
moet het gebouw gebruikt kunnen worden
als vakantiewoning (‘besloten recreatief
gebruik’ (A. van Liempd Beheer, 2013)) en
moet er een congres- en workshopruimte zijn
voorzien. Deze functies zijn nog niet nader
gespecificeerd.
A. van Liempd Beheer is gerelateerd aan
A. van Liempd Sloopbedrijven en 2Life-Art.
2Life-Art is een dochteronderneming van het
sloopbedrijf en maakt interieurelementen en
kleine gebouwen van de sloopmaterialen die
Links: fig. 01.01 De Hulsthoeve

worden gewonnen door het moederbedrijf.
Een voorbeeld hiervan is de Trek-in, de
nieuwe duurzame Trekkershut.

Fig. 01.02 De Trek-in
De Trek-in een gebouwtje van 30 m2 dat ruimte biedt aan
zes personen om in de natuur te kunnen verblijven en
overnachten.

De herbestemming van de Hulsthoeve dient
als visitekaartje voor zowel 2Life-Art als het
sloopbedrijf en moet mensen (onbewust)
de potentie en de herbruikbaarheid van
sloopmaterialen tonen. Daarnaast zal het
resultaat een experiment zijn voor het
toepassen van sloopmaterialen in een bouwproject op een grotere schaal dan de Trek-in.

01.2 Aanpak en doelstelling
Monumentale
panden
zijn
voorzien
van
een
monumentenbeschrijving
en
monumentenkaart. In deze documenten is
vastgelegd welke delen beschermd zijn en op
grond waarvan. Daarnaast staat vermeld wat
het algemene belang is van behoud van het
betreffende monument. De documenten zijn
richtinggevend bij veranderingen.
(Monumentenfonds)
De Hulsthoeve is geen monumentale boerderij,
dus is nog onbekend wat de kwaliteiten of
waardevolle delen van het gebouw zijn. Toch
is het vaststellen van de uitgangspunten
een voorwaarde voor een goede uitvoering
van een herbestemmingsproject (van Dintel,
2011).
Er zullen een aantal aspecten worden
onderzocht waarvan wordt gedacht dat
deze de kwaliteiten van de Hulsthoeve aan
het licht kunnen brengen. Deze aspecten
zijn samengenomen met de belangrijkste
aspecten uit de opdrachtbeschrijving en
vormen de doelstelling:
Het met gebruikte materialen herbestemmen
van de Hulsthoeve met bewustzijn van de
context, de kavel en zowel de geschiedenis
als de huidige situatie van de bebouwing met
het oog op de toekomst.
De doelstelling impliceert deelonderzoeken
naar de context, de kavel, de bebouwing en de
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toekomstige functie. Onafhankelijk daarvan
wordt onderzoek gedaan naar het hergebruik
van sloopmaterialen. Dit vooronderzoek moet
de handvaten bieden om een ontwerp te
maken voor de herbestemming. Het ontwerp
zal tot op detailniveau worden uitgewerkt.

01.3 Opbouw verslag
Deel I van dit afstudeerverslag vormt het
vooronderzoek waarin de waarde van de
Hulsthoeve wordt bepaald aan de hand van
de aspecten welke zijn opgenomen in de
doelstelling.
Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de context
van de Hulsthoeve. Daarin wordt de directe
omgeving geanalyseerd om bewustzijn voor
de context te creëren en de Hulsthoeve in een
referentiekader te kunnen plaatsen. Uit de
verhouding van het gebouw tot de gebouwen
in de directe omgeving wordt opgemaakt of
de Hulsthoeve een uitzondering of juist een
kenmerkend gebouw is voor het gebied.
In hoofdstuk 3 wordt verder ingezoomd op
de Hulsthoeve; een onderzoek naar het
ontstaan en de veranderingen gedurende
de geschiedenis, zal worden opgevolgd met
een beschrijving van de huidige situatie wat
betreft de kavel en de woning. Het hoofdstuk
zal worden afgesloten met een paragraaf
waarin scenario’s van de toekomstige functies
worden geschetst.
Hoofdstuk 4 is een literatuuronderzoek naar
het hergebruik van (bouw-)materialen, om
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden
van materialen welke afkomstig zijn uit
sloopprojecten.
De deelconclusie van het vooronderzoek
(deel I) komt aan bod in hoofdstuk 5. Hierin
wordt een aanbeveling gedaan voor het
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behouden van bepaalde gebouwdelen tijdens
het ontwerpproces.
Deel II van dit afstudeerverslag toont het
ontwerp van de herbestemming, waarbij wordt
uitgegaan van de informatie die is verkregen
uit het (voor)onderzoek naar de aspecten
welke zijn opgenomen in de doelstelling.
Hoofdstuk 6 geeft mijn visie op het
herbestemmen in het licht van de
ontwikkelingen op het platteland en de
relevantie van dit project voor Studio
Slimbouwen VI, welke als ondertitel voert
‘Exploring sustainable building’.
De daarop volgende hoofdstukken tonen de
daadwerkelijke herbestemming.
In hoofdstuk 7 wordt het concept toegelicht,.
In hoofdstuk 8 wordt ingezoomd
verschillende aspecten van het ontwerp.

op

Hoofdstuk 9 bevat de technische uitwerking.
Dat betekent overigens niet dat architectuur
ophoudt waar de technische uitwerking
begint, net zoals niet geldt dat er tijdens
het ontwerpproces nog niet gedacht is aan
het materiaalgebruik en hoe de gewenste
ingrepen mogelijk gemaakt kunnen worden.
Om dit integrale proces, waarin architectuur
en techniek sterk verweven zijn, inzichtelijk
te maken, is ervoor gekozen om in dit
verslag in te zoomen en vanuit context, via
gebouwniveau tot detailniveau te komen.
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02 Context
4

02.1 Het Groene Woud
De Hulsthoeve is gelegen in Het Groene
Woud, een nationaal landschap binnen de
stedendriehoek die gevormd wordt door de
steden Tilburg, Den Bosch en Eindhoven (fig.
02.02).
In het Compendium voor de Leefomgeving
(CBS, PBL, Wageningen UR)
wordt
toegelicht dat: “nationale landschappen
gebieden zijn met internationaal zeldzame
of unieke en nationaal kenmerkende
landschapskwaliteiten, en in samenhang
daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve
kwaliteiten bevatten. Het Rijk heeft in de
Nota Ruimte vastgelegd dat de nationale
landschappen
zich
sociaaleconomisch
voldoende moeten kunnen ontwikkelen,
terwijl de kernkwaliteiten worden behouden of
versterkt.”

Links: fig. 02.01 Uitzicht over de omgeving van de
Hulsthoeve vanaf uitkijk-toren ‘t Meulke, gemaakt in de

Fig. 02.02 Het Groene Woud, de locatie van de Hulsthoeve

zomer.

is hierin aangegeven met een pijl
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02.1.1 Kernkwaliteiten
Binnen Het Groene Woud is een grote
diversiteit in natuur- en cultuurlandschappen
aanwezig. Het is als het ware een collage van
gebieden met verschillende landschappelijke
kenmerken. Karakteristieke dorpen liggen
verspreidt in een groot groen gebied waarin
landgoederen, oude en jonge ontginningen,
beeksystemen en natte, drassige en droge
natuurgebieden elkaar afwisselen. Deze grote
variatie op kleine schaal is uniek in Nederland.

Legenda
Droge natuurgebieden
Natte en drassige
natuurgebieden
Landgoederen
Oude ontginningen
Jonge ontginningen
Beeksystemen
Boomteelt
Stedelijke gebieden

Fig. 02.03 Landschappelijke kenmerken binnen Het
Groene Woud
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Het huidige landschap verteld nog steeds de
geschiedenis van een gebied dat zich heeft
gevormd naar het water. Een groot gedeelte
van Het Groene Woud ligt in een centrale
slenk, waardoor waterlopen en kwelstromen
het gebied altijd nat gehouden hebben,
dat wordt versterkt door de aanwezigheid
van leem in de grond. De natte grond heeft
een bijzondere natuur tot stand gebracht
en ruilverkaveling tegengehouden. Het
cultuurlandschap is onder andere hierdoor
altijd kleinschalig gebleven en de hoeveelheid
bebouwing vrij minimaal.
De Hulsthoeve is gelegen tussen De Geelders
en De Scheeken (met een pijl aangegeven
in fig. 02.02). Dit gedeelte van Het Groene
Woud is een goed voorbeeld van een oude
ontginning waar de kleinschaligheid in grote
mate is behouden; het is “een kleinschalig,
halfopen mozaïek landschap met graslanden,
vochtige loofbossen, broekbossen, beken en
populieren”, zoals de omschrijving van de
Streekraad luidt.
Het zijn vooral de kleinschaligheid en het
halfopen karakter die tegenwoordig onder
druk komen te staan door schaalvergroting
en de opkomst van de boomteelt. (Streekraad
Het Groene Woud, 2011)

02.1.2 Ontwikkelingsvisie
“In de Nota Ruimte is vastgelegd dat de
nationale
landschappen
zich
sociaaleconomisch voldoende moeten kunnen
ontwikkelen, terwijl de kernkwaliteiten
worden behouden of versterkt.” (CBS, PBL,
Wageningen UR) De Streekraad heeft in
een ontwikkelingsvisie beschreven wat dat
specifiek betekent voor nationaal landschap
Het Groene Woud. De ontwikkelingsvisie is
gericht op samenwerken en het versterken
van de ruimtelijke kwaliteit, de beleving, de
biodiversiteit en de regionale economie.
(Streekraad Het Groene Woud, 2011)
Het samenwerken heeft betrekking op de
steden en platteland. Het Groene Woud
heeft bepaalde kwaliteiten, welke compleet
verschillend zijn van de kwaliteiten van de
drie grote steden aan de rand van het gebied.
De kwaliteiten van het platteland blijken
echter nog onbekend voor veel mensen uit
de steden. Het is een belangrijke opgave
voor Het Groene Woud om haar kwaliteiten
beter te etaleren en de kwaliteiten beleefbaar
te maken. Zowel de steden als Het Groene
Woud moeten meer in de (beleefbaarheid
van hun) eigen kwaliteiten gaan investeren,
waardoor deze worden versterkt. Door de
samenwerking zullen de kwaliteiten van beide
gebieden optimaal gebruikt en beleefd worden
en zijn de steden en het platteland juist een
hele waardevolle aanvulling op elkaar.

De grondgebonden veehouderij en de
landbouw, waaronder ook de boomteelt,
zijn belangrijk voor de regionale economie.
Deze sectoren hebben echter ontwikkelingsmogelijkheden nodig om hun voortbestaan
te kunnen waarborgen. Hierbij kan een
onevenwichtige situatie ontstaan waarin
landschappelijke kenmerken van het gebied
verloren gaan door de grote ruimteclaim
van de bedrijven. In de ontwikkelingsvisie
wordt de opgave neergelegd om Het Groene
Woud in zones te verdelen; enerzijds
moeten
kwetsbare,
maar
kwalitatief
hoogwaardige plekken in het landschap
worden aangewezen die behouden dienen
te blijven, maar anderzijds moeten plekken
worden aangewezen die ruimte bieden voor
ontwikkeling. Door zowel voor natuur als
voor veehouderij/ landbouw bewust gebieden
aan te wijzen, wordt een balans gecreëerd
waarbij een gezonde economische situatie
kan bestaan zonder dat karakteristieke
landschappelijke kenmerken verloren gaan.
Als projecten worden gerealiseerd volgens
de richtlijnen van de ontwikkelingsvisie moet
dat resulteren in “een transformatie van een
monofunctioneel agrarisch gebied in een
afwisselend en aantrekkelijk landschap voor
boeren en burgers” van het platteland en uit
de steden. (Streekraad Het Groene Woud,
2011)
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Deelgebieden
Iets
specifieker
bezien
bevindt
de
Hulsthoeve zich in het Dommeldal, tussen de
natuurgebieden De Geelders en De Scheeken.
(De locatie is met een pijl aangegeven in fig.
02.02.)

Andere opgaven zijn het slechten van barrières
zoals de spoorlijn en het verbinden van De
Mortelen en De Scheeken met nabijgelegen
grote natuurgebieden als De Kampina en De
Geelders, oftewel: het doorkruisbaar maken
van het Dommeldal.

De Geelders, De Scheeken en De Mortelen
vormen samen een deelgebied. In paragraaf
02.1.1 is al toegelicht dat dit gebied
karakteristieke, kwetsbare eigenschappen
bezit die onder druk staan door de afname
van de grondgebonden veehouderij en de
toename van de boomteelt. Het is namelijk
zo dat weilanden garant stonden voor het
halfopen karakter, maar dat steeds meer
weilanden worden ingezet voor boomteelt.
Het landschap krijgt hierdoor juist een meer
gesloten karakter. Het is daarom noodzakelijk
om de ontwikkeling te sturen en er andere
gebieden voor aan te wijzen, waardoor dit
kwetsbare, karakteristieke gebied kan worden
behouden.
Het deelgebied heeft de kwaliteiten om een
visitekaartje te zijn voor Het Groene Woud,
het wordt echter nauwelijks geëtaleerd. Het
gebied zou op de kaart gezet moeten worden
als een uniek cultuur- en natuurlandschap. De
algemene opgave om de kwaliteiten van het
gebied beleefbaar te maken is dan ook sterk
van toepassing op dit bewuste deelgebied.
Het vergroten van de beleefbaarheid dient
te worden gerealiseerd door het toevoegen
van recreatieve voorzieningen en het
uitbreiden van recreatieve routes, inclusief
parkeermogelijkheden.
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02.2 Stedenbouwkundige
situatie
In deze paragraaf zal verder ingegaan worden
op de directe omgeving van de Hulsthoeve
(fig. 02.05). Het gebied is afgebakend door
de dorpen Liempde (in het westen) en SintOedenrode (in het noord-oosten). Aan de
noordzijde vormt de Dommel een geografische
barrière en aan de zuidzijde splitst een drukke,
doorgaande weg het gebied van een ander
groen gebied dat daardoor meer op Boskant
georiënteerd is. De ‘directe omgeving’ betreft
dus de percelen die zijn gelegen aan de
Hulst, de Liempdseweg, de Broekdijk, de
Hezelaarsestraat, de Meulekensweg en de
kleinere wegen en paden daarbinnen.

Fig. 02.04 Het Groene Woud krijgt een meer gesloten
karakter door de opkomst van de boomteelt

Rechts: fig. 02.05 De directe omgeving van de Hulsthoeve
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02.2.1 Stedenbouwkundige kaarten
Ontsluiting
Gemotoriseerd verkeer (fig. 02.06)
Het geanalyseerde gebied bevindt zich op
enkele kilometers van de A2 en A50, welke
respectievelijk Eindhoven - Den Bosch en
Eindhoven - Arnhem met elkaar verbinden.
De grootste wegen die door het gebied lopen
zijn de Broekdijk en de Liempdseweg, welke
in elkaars verlengde liggen. Deze wegen
verbinden Liempde en Sint-Oedenrode met
elkaar, waardoor over deze weg redelijk
veel gemotoriseerd verkeer komt. De
andere wegen worden enkel gebruikt door
bestemmingsverkeer. Een aantal wegen
binnen het geanalyseerde gebied zijn
onverhard en worden daardoor enkel gebruikt
door boeren die met traktoren naar hun
akkers of weilanden gaan. De dikte van de
lijnen in fig. 02.06 representeert de intensiteit
van gemotoriseerd verkeer op de wegen.

Fietsers en voetgangers
Hoewel de Streekraad in de ontwikkelingsvisie
de wens uitspreekt om meer fiets- en
wanderlroutes te creëren, zijn er toch
op dit moment ook al velen voorzien. De
wandelroutes zijn als gekleurde lijnen
afgebeeld in fig. 02.07. Over iedere (zand-)
weg gaat praktisch wel een fietsroute, deze
zijn aangegeven in het figuur door middel van
een fietsje.
Mensen die van ver naar deze plek toe komen
om hier te fietsen of wandelen kunnen de
kernen van de omliggende dorpen per trein,
per bus of met de auto bereiken. Er bevinden
zich parkeerplaatsen in de kernen van
Liempde en Boskant. Ook in de kern van SintOedenrode is hier gelegenheid voor, maar
deze bevindt zich op grotere afstand tot het
betreffende gebied rondom de Hulsthoeve.

Er komt relatief weinig gemotoriseerd verkeer
in het gebied (de Broekdijk en Liempdseweg
buiten beschouwing gelaten), maar het profiel
van de wegen is dan ook vrij minimaal; de
Hezelaarsestraat heeft twee rijstroken, de
Meulekensweg en de Hulst slechts één.
Openbaar vervoer
Vanuit (stoptrein-)stations Best en Boxtel
rijden bussen naar de kern van Liempde en
Boskant. Deze bushaltes bevinden zich op
een loopafstand van 30 tot 40 minuten van de
Hulsthoeve. Het duurt ruim een uur om te voet
de bushaltes in Sint-Oedenrode te bereiken.
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Rechts: fig. 02.06 Verkeersstroom: gemotoriseerd vervoer
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Groen
De directe omgeving van de Hulsthoeve
heeft een heel groen karakter met een grote
diversiteit in gebruik. Akkers, weilanden,
percelen met boomteelt, bos, natuurgebieden
en overstroomgebieden langs de Dommel
wisselen elkaar af (fig. 02.13). Fig. 02.08 t/m
02.12 geven daar een impressie van.

Links: fig. 02.07 Verkeersstromen: fietsers en wandelaars
Rechts: fig. 02.08 t/m 02.12 Impressie van het landschap
rondom de Hulsthoeve in het najaar
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02.2.2 Stedenbouwkundig
onderzoek
Methodologie
Een onderdeel van de waardebepaling
van de Hulsthoeve is het creëren van een
referentiekader. Dit referentiekader wordt
ontwikkeld op basis van een onderzoek naar
de andere gebouwen in de directe omgeving
van de Hulsthoeve. Het doel is om uitspraken
te kunnen doen over hoe de Hulsthoeve zich
verhoudt tot deze andere gebouwen.
De gebouwen zijn onderzocht op hun relatie
met de kavel en op gebouwkenmerken,
daarbij is uitgegaan van het belangrijkste
gebouwde volume (hoofdvolume) per kavel.
Er zijn zes aspecten onderzocht die betrekking
hebben op de relatie van de kavel met het
hoofdvolume, namelijk:

Functie (per kavel, niet
per gebouw)

Oriëntatie van het woongebouw ten opzichte van
de weg

Links: fig. 02.13 Overzicht van het grondgebruik in de

Ligging op de kavel

Materialisatie gevels

Percentage bebouwd
Kleur van de luiken
Aantal gebouwen

Herkenbaarheid van de
perceelgrenzen

Dakvorm

Er zijn negen aspecten onderzocht die
betrekking hebben op kenmerken van het
hoofdvolume, namelijk:

Dakbedekking

Vorm

Dakopeningen

Ontsluiting

Monumentenstatus

Herkenbaar stalgedeelte

directe omgeving van de Hulsthoeve
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Per aspect zijn de situaties beschouwd die
voorkomen, deze zijn onderverdeeld in twee
tot vijf categorieën. Een categorie is een
groep van mogelijke situaties die erg dicht
bij elkaar liggen of praktisch aan elkaar gelijk
zijn. Per kavel of object is geïnventariseerd
welke categorie van toepassing is, waardoor
per aspect kan worden bepaald hoe vaak
een categorie voorkomt in het geanalyseerde
gebied en dus ook welke categorie het meeste
voorkomt. Categorieën die een significant
klein aandeel hebben in het totaal, worden
gezien als uitzondering. In sommige gevallen
betreft het hier enkel de ene categorie die
het minst voorkomt, maar het kan ook enkele
kleine categorieën betreffen.
Er liggen 52 gebouwen in het geanalyseerde
gebied. Daarbij is de focus gelegd op het
meest belangrijke volume op de kavel. Twaalf
gebouwen zijn echter opgesplitst in twee
woningen, waardoor er sprake is van één
gebouw, maar twee woningen en twee kavels.
De twee woningen hebben in dat geval vaak
dezelfde uiterlijke kenmerken, waardoor
het voor bepaalde aspecten zou leiden tot
een vertekend beeld wanneer het gebouw
twee maal wordt meegeteld. Bij sommige
aspecten is er daarom voor gekozen om maar
52 objecten te beschouwen in plaats van
64. Om de aspecten onderling met elkaar te
kunnen vergelijken, ondanks het verschillend
totaal aantal objecten, zijn absolute getallen
omgezet naar percentages.
De aspecten zijn uitgezet op de horizontale
as van de tabel, de objecten zijn verdeeld
16

over de verticale as. Dit is essentieel, omdat
hierdoor niet alleen conclusies kunnen worden
getrokken per aspect (kolommen), maar ook
per object (rijen) en waardoor makkelijker
onderlinge verbanden te herkennen zijn.
Vanwege de afmetingen van de tabel (fig.
02.14) is ervoor gekozen om de inventarisatie
in dit verslag inzichtelijk te maken in de vorm
van cirkeldiagrammen per aspect. De taartpunt
van de categorie waartoe de Hulsthoeve
behoort, is uitgelicht uit het diagram. Aan de
percentages is te zien welke categorie de
uitzondering vormt, deze categorie is tevens
cursief gedrukt in de legenda. Conclusies
die kunnen worden getrokken per object
worden textueel toegelicht bij een van de
cirkeldiagrammen.

Rechts: fig. 02.14 Schematische weergave van de
inventarisatie

Rehabilitation Hulsthoeve
Objective

Context

Hulsthoeve

Stedenbouwkundig niveau

Conclusion

Planning

Discussion/ questions?

Analyse op gebouwniveau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Straatnaam
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Helstraat 4
Helstraat 6
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Wessendijk
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat 28
Sortestraat
Sortestraat
Sortestraat
Sortestraat
Sortestraat
Sortestraat
Sortestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Hezelaarsestraat
Meulekensweg
Hezelaarse Akker
Meulekensweg
Beekelakkerweg
Hulst

Functie (per kavel)
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning en niet-agrarisch bedrijf
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning en niet-agrarisch bedrijf
bewoning
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning

Orientatie van het woongebouw t.o.v. de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
loodrecht op de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 5
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 9
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 14
lange zijde parallel aan de weg
loodrecht op de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 18
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 28
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg (indien de weg verlengd wordt)
lange zijde parallel aan de weg (indien de weg verlengd wordt)
zie 33
lange zijde parallel aan de weg
zie 35
lange zijde parallel aan de weg
zie 37
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 42
lange zijde parallel aan de weg
zie 44
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg

ligging op de kavel
in het midden, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, achter op het kavel
zie 5
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in een hoek, dicht tegen de weg
zie 9
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
zie 14
in het midden, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in het midden, dicht tegen de weg
zie 18
in het midden van de kavel
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in het midden, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
zie 28
in het midden, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
zie 33
in een hoek, dicht tegen de weg
zie 35
in het midden, dicht tegen de weg
zie 37
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden, dicht tegen de weg
zie 42
in het midden van de kavel
zie 44
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in het midden, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg

percentage bebouwd
246/ 709 x 100% = 35%
216/ 2465 x 100% = 9%
353/ 1663 x 100% = 21%
1314/ 6395 x 100% = 21%
121/ 2083 x 100% = 6%
155/ 2982 x 100% = 5%
769/ 2891 x 100% = 27%
301/ 4855 x 100% = 6%
190/ 912 x 100% = 21%
348/ 1339 x 100% = 26%
233/ 7759 x 100% = 3%
1767/ 4904 x 100% = 36% (b)
341/ 2772 x 100% = 12%
308/ 2101 x 100% = 15%
182/ 874 x 100% = 21%
760/ 3193 x 100% = 24%
2071/ 6205 x 100% = 33% (b)
88/ 1451 x 100% = 6%
215/ 683 x 100% = 31%
346/ 1982 x 100% = 17%
361/ 3238 x 100% = 11%
167/ 1129 x 100% = 15%
842/ 3086 x 100% = 27%
645/ 2781 x 100% = 23%
705/ 3592 x 100% = 20%
343/ 2079 x 100% = 16%
302/ 2315 x 100% = 13%
168/ 1719 x 100% = 10%
175/ 1755 x 100% = 10%
454/ 1979 x 100% = 23%
45/ 693 x 100% = 6%
654/ 4556 x 100% = 14% (b)
738/ 3472 x 100% = 21% (b)
186/ 3881 x 100% = 5%
420/ 1490 x 100% = 28%
296/ 1102 x 100% = 27%
211/ 817 x 100% = 26%
511/ 4165 x 100% = 12%
692/ 3565 x 100% = 19% (b)
3170/ 6854 x 100% = 46% (b)
334/ 3368 x 100% = 10%
295/ 1357 x 100% = 22%
300/ 1449 x 100% = 21%
116/ 1587 x 100% = 7%
255/ 1620 x 100% = 16%
249/ 1321 x 100% = 19%
322/ 5223 x 100% = 6%
467/ 3246 x 100% = 14%
2292/ 8766 x 100% = 26% (b)
904/ 4829 x 100% = 19%

aantal gebouwen
2
1
1
4
1
2
3
2
2
3
1
4
2
5
3
2
3
1
2
1
2
2
4
3
4
2
1
2
2
3
1
5
4
3
2
2
2
5
4
4
2
2
2
3
4
2
3
3
4
4

duidelijke perceelgrenzen
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting en omheining
gedeeltelijk
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
ja, d.mv. Beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, door verschil in gebruik
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
ja, door verschil in gebruik
gedeeltelijk
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
ja, door verschil in gebruik
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
gedeeltelijk
gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting
ja, door omheining
ja, door verschil in gebruik
gedeeltelijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

vorm
2x rechthoekig (in elkaars verlengde)
rechthoekig, verbonden met garage
rechthoekig met overkapping (a)
2x rechthoekig (in elkaars verlengde)
rechthoekig
zie 5
u-vorm
rechthoekig
rechthoekig
zie 9
rechthoekig met aanbouw (a)
rechthoekig
rechthoekig, verbonden met garage
zie 15
rechthoekig, verbonden met garage
rechthoekig met twee aanbouwen (v en a 1)
2x rechthoekig (in elkaars verlengde)
rechthoekig met aanbouw (a), verbonden met garage
zie 18
rechthoekig
2x rechthoekig (loodrecht op elkaar)
rechthoekig, verbonden met garage
rechthoekig
rechthoekig
rechthoekig
rechthoekig met aanbouw (a)
rechthoekig met aanbouw (a), verbonden met garage
rechthoekig met aanbouw (a)
zie 28
rechthoekig met aanbouw (a)
rechthoekig met aanbouw (a)
rechthoekig
t-vormig
zie 33
rechthoekig met aanbouw (a)
zie 35
rechthoekig, verbonden met garage
zie 37
rechthoekig
2x rechthoekig (in elkaars verlengde)
rechthoekig met aanbouw (a)
rechthoekig met aanbouw (v), verbonden met 2 garages
zie 42
rechthoekig, verbonden met garage
zie 44
rechthoekig
rechthoekig, verbonden met garage
rechthoekig
rechthoekig
rechthoekig met vele aanbouwen (a)

ontsluiting
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de kopse gevel
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 5
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 9
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 14
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 18
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de kopse gevel
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 28
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 33
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 35
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 37
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 42
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 44
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde

herkenbaar stalgedeelte
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja
nee
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 5
nee
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja, zichtbaar woonfunctie door vast glas in staldeuren
zie 9
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 14
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee
nee
zie 18
nee
nee
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja
ja
ja
nee, is een oud bakkershuisje
nee
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 28
ja
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja
ja, maar 2e voordeur toegevoegd
zie 33
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 35
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 37
ja
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 42
nee, door 2 families bewoond (2x uiterlijk woning)
zie 44
ja
nee
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja
nee, woonhuis herkenbaar, maar stal niet afleesbaar

materialisatie gevels
rode baksteen, ged. hout
rode baksteen
rode baksteen
wit geschilderd/ gestuct
rode baksteen
zie 5
grijs-blauw geschilderd
rode baksteen
rode baksteen
zie 9
gele baksteen
gele baksteen
gele baksteen
rode baksteen
zie 14
rode baksteen
rode baksteen
wit geschilderd
zie 18
rode baksteen
rode baksteen
gele baksteen
rode baksteen
rode baksteen
rode baksteen
rode baksteen, ged. hout
rode baksteen
rode baksteen
zie 28
rode baksteen, ged. hout
rode baksteen
rode baksteen
rode baksteen
zie 33
rode baksteen
zie 35
rode baksteen
zie 37
rode baksteen
gele baksteen
gele baksteen
rode baksteen
zie 42
rode baksteen
zie 44
rode baksteen
rode baksteen
rode baksteen
rode baksteen
wit gestuct

dakvorm
zadeldak
zadeldak
schilddak met één wolfseind (met afhang)
zadeldak
wolfsdak
zie 5
zadeldak
zadeldak
wolfsdak
zie 9
zadeldak
zadeldak
zadeldak
mansardedak
zie 14
wolfsdak
zadeldak met één wolfseind
wolfsdak
zie 18
zadeldak
wolfsdak
zadeldak
schilddak met één wolfseind (met afhang)
wolfsdak
zadeldak
zadeldak met één wolfseind
schilddak met één wolfseind
wolfsdak
zie 28
schilddak met één wolfseind
zadeldak
zadeldak
zadeldak
zie 33
wolfsdak
zie 35
schilddak met één wolfseind
zie 37
wolfsdak (met afhang)
zadeldak
zadeldak
zadeldak
zie 42
zadeldak
zie 44
wolfsdak
zadeldak
zadeldak
wolfsdak
wolfsdak

dakbedekking
grijze dakpannen
rode dakpannen
rode dakpannen
grijze golfplaten
rode dakpannen
zie 5
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
zie 9
grijze golfplaten
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
zie 14
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
zie 18
grijze dakpannen
rode dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
rode dakpannen
zie 28
riet met onderaan grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
rode dakpannen
zie 33
grijze dakpannen
zie 35
riet met onderaan grijze dakpannen
zie 37
riet met onderaan grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
rode dakpannen
zie 42
rode dakpannen
zie 44
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
rode dakpannen

kleur van de luiken
n.v.t.
donker
donker
donker
n.v.t.
zie 5
n.v.t.
donker
n.v.t.
zie 9
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
donker
zie 14
n.v.t.
donker
donker
n.v.t.
n.v.t.
donker
n.v.t.
donker
donker
donker
donker
vertaald naar grijze vlakken
donker
zie 28
donker
n.v.t.
donker
donker
n.v.t.
donker
zie 35
donker
zie 37
donker
donker
donker
donker
zie 42
n.v.t.
zie 44
donker
donker
n.v.t.
donker
donker

dakopeningen
beide
nee
nee
nee
beide
zie 5
ja, een dakvenster
ja, een dakkapel
beide
zie 9
nee
ja, een dakvenster
nee
ja, dakkapellen
zie 14
ja, een dakkapel
ja, een dakkapel
nee
zie 18
nee
ja, een dakkapel
nee
ja, dakvensters
ja, een dakvenster
beide
beide
ja, dakvensters
beide
zie 28
ja, een dakvenster
nee
nee
ja, dakvensters
zie 33
ja, dakvensters
zie 35
beide
zie 37
nee
ja, een dakvenster
nee
beide
zie 42
ja, dakvensters
zie 44
nee
ja, dakvensters
nee
ja, dakvensters
nee

monumentenstatus*
nee
nee
nee
nee
nee
zie 5
nee
nee
nee
zie 9
nee
nee
nee
nee
zie 14
nee
nee
nee
zie 18
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
zie 28
nee
nee
nee
nee
zie 33
nee
zie 35
nee
zie 37
nee
nee
nee
nee
zie 42
nee
zie 44
nee
nee
nee
gemeentelijk monument - langgevelboerderij 4
nee

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Hulst
Hulst
Hulst
Hulst
Hulst
Hulst
Huygensweg
Huygensweg
Hulst
Hulst
Hulst
Hulst
Liempdseweg
Liempdseweg

bewoning en niet-agrarisch bedrijf
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning en niet-agrarisch bedrijf
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning
bewoning en agrarisch gebruik
bewoning
bewoning
bewoning en niet-agrarisch bedrijf

loodrecht op de weg
lange zijde parallel aan de weg
loodrecht op de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 55
lange zijde parallel aan de weg
loodrecht op de weg
lange zijde parallel aan de weg
zie 59
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg
lange zijde parallel aan de weg

in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden van de kavel
in het midden van de kavel
in een hoek, dicht tegen de weg
aan een zijde, in het midden
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg
zie 59
in een hoek, dicht tegen de weg
in het midden, dicht tegen de weg
in het midden, dicht tegen de weg
in een hoek, dicht tegen de weg

461/ 4470 x 100% = 10%
416/ 3227 x 100% = 13%
154/ 1452 x 100% = 11%
448/ 3452 x 100% = 13% (b)
150/ 1897 x 100% = 8%
611/ 2741 x 100% = 22%
165/ 1126 x 100% = 15%
1760/ 10202 x 100% = 17% (b)
418/ 4494 x 100% = 9%
370/ 3732 x 100% = 10%
951/ 5588 x 100% = 17% (b)
398/ 3702 x 100% = 11%
371/ 1345 x 100% = 28%
2427/ 20040 x 100% = 12%

2
2
2
2
1
4
1
4
4
3
2
3
2
2

gedeeltelijk
ja, d.m.v. beplanting en omheining
ja, d.m.v. beplanting
ja, door verschil in gebruik
ja, door verschil in gebruik
ja, door omheining
ja, door omheining
ja, door verschil in gebruik
ja, door verschil in gebruik
ja, door verschil in gebruik
ja, gedeeltelijk door beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, d.m.v. beplanting
ja, door verschil in gebruik

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

rechthoekig
rechthoekig
rechthoekig met aanbouw (v)
rechthoekig
rechthoekig, verbonden met garage
zie 55
rechthoekig met twee aanbouwen (v en a 1)
rechthoekig met aanbouw (v)
rechthoekig
zie 59
rechthoekig met aanbouw (v)
rechthoekig met aanbouw (v)
rechthoekig
2x rechthoekig (in elkaars verlengde)

in de lange zijde
in de kopse gevel
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 55
in de lange zijde
in de lange zijde
in de lange zijde - 1 pand wordt door 2 fam's bewoond
in de lange zijde - zie 59
in de lange zijde
in de kopse gevel
in de lange zijde
in de lange zijde

ja
ja
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja, zichtbaar woonfunctie door vast glas in staldeuren
zie 55
nee, bungalow
ja
ja, zichtbaar woonfunctie door vast glas in staldeuren
zie 59
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
nee, voldoet niet aan de typologie van een boerderij
ja, zichtbaar woonfunctie door vast glas in staldeuren
ja

wit geschilderd
rode baksteen
rode baksteen
rode baksteen
gele baksteen
zie 55
gele baksteen
rode baksteen
rode baksteen
zie 59
rode baksteen
rode baksteen
gele baksteen
rode baksteen

schilddak
zadeldak
zadeldak
zadeldak
schilddak met één wolfseind
zie 55
zadeldak
wolfsdak
wolfsdak
zie 59
zadeldak
zadeldak
wolfsdak
zadeldak met één wolfseind

riet met onderaan grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze dakpannen
grijze golfplaten
grijze dakpannen
zie 55
grijze dakpannen
rode dakpannen
riet met onderaan rode dakpannen
zie 59
grijze dakpannen
grijze leien
grijze dakpannen
grijze dakpannen

donker
donker
donker
n.v.t.
donker
zie 55
n.v.t.
donker
n.v.t.
zie 59
n.v.t.
n.v.t.
donker
n.v.t.

ja, dakvensters
nee
beide
nee
nee
zie 55
nee
ja, dakvensters
ja, een dakvenster
zie 59
ja, een dakkapel
nee
ja, dakvensters
beide

beeldbepalend pand - boerderij 3
beeldbepalend pand - Fratershoeve 3
nee
nee
nee
zie 55
nee
nee
rijksmonument - boerderij 1
zie 59
nee
nee
beeldbepalend pand - langgevelboerderij 3
nee

10x 1
26x 2
12x 3
13x 4
3x 5

35x ja, door bepl./ omheining
10x ja, door verschil in gebruik
19x gedeeltelijk

In totaal 64 woningen in 52 gebouwen
Legenda
de omlijste resultaten komen overeen met de huidige situatie van Hulsthoeve
tekst
tekst

Verdeling

in het rood de uitzonderingen die verwerkt zijn in de kaart, deze waardes wijken significant van de overige af dat zij geselecteerd zijn
komt het meeste voor
12x bewoning en agrarisch gebruik
5x bewoning en niet-agrarisch bedrijf
47x bewoning

5x loodrecht op de weg
47x lange zijde parallel aan de weg

27x in een hoek, dicht tegen de weg
17x 0-10 %
13x in het midden, dicht tegen de weg
22x 11-20 %
12x onbeoordeeld 11x in het midden van de kavel
20x 21-30%
1x aan een zijde, in het midden
4x 31-40 %
1x in een hoek, achter op het kavel
1x > 40 %
11x onbeoordeeld

Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
is geen uitzondering
Hulsthoeve
is geen uitzondering

18x rechthoekig
4x in de kopse gevel
6x twee rechthoekige vormen
60x in de lange zijde
8x rechthoekig, verbonden met garage
14x rechthoekig met aanbouw (v)
3x rechthoekig met aanbouw en (twee) garage(s)
2x anders = 'bijgebouwen' in orde grootte van woning
1x rechthoekig met vele aanbouwen
12x onbeoordeeld

Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is weliseen
wel
een Hulsthoeve
is weliseen
wel
uitzondering
een uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is weliseen
wel
uitzondering
een uitzondering
Hulsthoeve
is geen uitzondering
Hulsthoeve
is geen
uitzondering
Hulsthoeve
isHulsthoeve
wel een
Hulsthoeve
is wel een uitzondering
Hulsthoeve
is wel een uitzondering
uitzondering
uitzondering
uitzondering

Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
is geen uitzondering

18x ja
34x nee

9x gele baksteen
35x rode baksteen
12x onbeoordeeld 3x rode baksteen, ged. hout
4x wit geschilderd/ gestuct
1x grijs-blauw geschilderd
12x onbeoordeeld

47x nee
3x beeldbepalend pand
1x mansardedak
10x rode dakpannen
32 x donker (groen/ blauw/ zwart)
10x beide
1x gemeentelijk monument
26x zadeldak
33x grijze dakpannen
21x n.v.t. (geen luiken)
6x ja, dakkapellen
1x rijksmonument
3x zadeldak met één wolfseind
5x riet met onderaan grijze/ rode dakpannen
1x vertaald naar grijze vlakken
17x ja, dakvensters
1x schilddak
4x grijze golfplaten/ leien
in de ramen
19x nee
6x schilddak met één wolfseind
12x onbeoordeeld
10x onbeoordeeld
12x onbeoordeeld
15x wolfsdak
12x onbeoordeeld

12x onbeoordeeld

Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is weliseen
wel
een
wel
uitzondering
een uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is weliseen
wel
uitzondering
een uitzondering
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
is geen
is geen
Hulsthoeve
Hulsthoeve
is geen
is geen
uitzondering
uitzondering
Hulsthoeve
is geen uitzondering
Hulsthoeve
isHulsthoeve
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Inventarisatie en
conclusies m.b.t.
de aspecten
Functie
De functie is beschreven per object, niet
per gebouw, omdat bepaalde functies twee
keer voor komen terwijl er maar sprake is
van één gebouw. Dit is een voorbeeld van
een aspect waarin alle 64 de objecten zijn
meegeteld. Deze objecten zijn verdeeld in
drie categorieën:

Oriëntatie van het woongebouw
ten opzichte van de weg
Het totaal aantal beschouwde objecten voor
dit aspect is 52; van 12 objecten is het namelijk
logisch dat zij per tweetal dezelfde oriëntatie
hebben ten opzichte van de weg omdat het
één gebouw betreft.
De volgende categorieën zijn mogelijk:
loodrecht op de weg
parallel aan de weg

aan een zijde, in het midden van de
kavel
aan een zijde, achter op de kavel
Hier moet bij worden vermeld dat het logisch
is dat de opgesplitste woningen zich tegen
een grens van de kavel bevinden, omdat het
één gebouw op twee kavels betreft. Het is
dus discutabel hoe deze objecten meegeteld
moeten worden.

bewoning en agrarisch gebruik
bewoning en niet-agrarisch gebruik
bewoning

Hoewel de hoeveelheid akkers en weilanden
(fig. 02.13) suggereert dat de analyse
betrekking heeft op een heel agrarisch
gebied, wordt slechts 19% van de objecten
gecombineerd gebruikt voor wonen en een
agrarisch bedrijf. Dat betekent dat slechts
enkele boeren de zorg dragen voor de vele,
kleinschalige akkers en weilanden.
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Ligging op de kavel
In de inventarisatie is onderscheid gemaakt naar de ligging
in de diepte en breedte van
de kavel, dat heeft geresulteerd
in verschillende situaties welke zijn terug
gebracht tot vijf categorieën:
aan een zijde, voor op de kavel
in het midden, voor op de kavel
in het midden van de kavel

Onafhankelijk van de ligging in de breedte
van de kavel kan gesteld worden dat het
merendeel van de woningen, 51 + 24 = 75%,
zich voor op de kavel bevindt.
Wat betreft de relatie tussen het hoofdvolume
en de kavel blijken de aspecten ‘oriëntatie’
en ‘ligging’ tot het meest significante verschil
in de grootte van categorieën te komen en
kan gezegd worden dat een object duidelijk
afwijkt van de overige objecten wanneer het
hoofdvolume zich niet parallel aan de weg en
niet voor op de kavel bevindt. De Hulsthoeve
vormt bij geen van deze aspecten een
uitzondering.

Percentage bebouwd
0-10%
11-20%
21-30%

31-40%
> 40%

Slechts bij 8% van de objecten, vijf objecten,
blijkt 31% of meer van de kavel te zijn
bebouwd. Van de vijf objecten hebben er drie
een agrarische functie, de andere twee worden
uitsluitend voor bewoning gebruikt. Het is dus
niet zonder meer zo dat, ondanks de grote
stallen bij agrarische bedrijven, een hoog
percentage bebouwd oppervlak automatisch
betekent dat het om een agrarisch bedrijf
gaat.
Het blijkt ook niet zo te zijn dat een groot
aantal gebouwen (vijf) betekent dat een kavel
volgebouwd is (31% of meer).

Aantal gebouwen
De stedenbouwkundige analyse
is voornamelijk gericht op het
hoofdvolume per kavel. In dit aspect zijn de
bijgebouwen globaal beschouwd. Het totale
aantal, incl. hoofdvolume, varieert van één tot
vijf.
één
twee
drie

vier
vijf

Herkenbaarheid van de
perceelgrenzen
Een perceel kan zijn:
duidelijk begrensd door
beplanting en/ of omheining
duidelijk begrensd door gebruik
slechts gedeeltelijk herkenbaar
begrensd

Vroeger bestonden er geen of slechts zachte
grenzen tussen het erf en de omliggende
gronden. Uit de analyse blijkt dat de meeste
kavels nu duidelijk begrensd zijn. Toch is het
resultaat op dit aspect niet eenduidig; uit het
cirkeldiagram blijkt dat ‘herkenbare grenzen
door middel van het grondgebruik’ in de
minderheid zijn. Als echter wordt gekeken
naar herkenbare of slechts gedeeltelijk
herkenbare perceelgrenzen, vormt de
categorie ‘gedeeltelijk’ de minderheid.
Desondanks is het aspect toegevoegd aan
de analyse om het bebouwd percentage van
de kavels te kunnen relativeren; volgebouwde
kavels met slechts gedeeltelijk herkenbare
perceelgrenzen komen waarschijnlijk minder
vol over dan wanneer de grenzen duidelijk
gemarkeerd zijn. Uit de analyse blijkt dat
drie van de vijf vol gebouwde kavels (31%
of meer) slechts gedeeltelijk herkenbare
perceelgrenzen hebben en dus waarschijnlijk
niet als zo extreem volgebouwd worden
ervaren.
Alvorens wordt ingegaan op de aspecten die
betrekking hebben op kenmerken van de
hoofdvolumes, wordt een impressie gegeven
van de gebouwen in de directe omgeving van
de Hulsthoeve.
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Vorm
De volgende categorieën zijn
mogelijk wat betreft de vorm:
rechthoekig
twee rechthoeken
rechthoekig, verbonden met garage
rechthoekig met aanbouw
rechthoekig met aanbouw en (2)
garage(s)
bijgebouwen in orde grootte van de
woning

Hoewel de rechthoekige plattegrond het
meeste voorkomt, zijn er drie categorieën
welke eigenlijk een aanvullingen zijn op de
grootste categorie. Slechts bij de gebouwen
waarbij de bijgebouwen in orde grootte van
de woning zijn, is een duidelijk afwijkende
plattegrond zichtbaar via kaarten of Google
maps. De veranderende vorm is niet altijd
waarneembaar op locatie.
Fig. 02.15 Impressie van de bebouwing in de directe
omgeving van de Hulsthoeve

De vorm is één van de aspecten waarbij
slechts 52 objecten zijn meegeteld.
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Ontsluiting
De ontsluiting betreft de
voordeur van de woning,
deze kan zich bevinden:
in de kopse gevel
in de lange zijde

Een woning wijkt significant af van woningen in
de omgeving als de hoofdingang zich bevindt
in de kopse gevel. Zelfs in alle gevallen waarin
een woongebouw is opgesplitst in twee
afzonderlijke woningen, is een extra toegang
toegevoegd in de langsgevel.
Herkenbaar stalgedeelte
In dit gebied was vaak
sprake van een langgevelboerderij. De stal en het
woonhuis bevonden zich onder één dak en
waren afleesbaar in de gevel. Het woonhuis
had een toegangsdeur met aan weerszijde een
raam. Daarnaast bevond zich het stalgedeelte
met grote staldeuren en kleinere stalramen.
Dit type zal verderop in het verslag nader
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toegelicht worden. Dit aspect beoordeelt of
het vroegere stalgedeelte nog herkenbaar is:
ja
nee

Voor dit aspect geldt wederom dat het
landschap agrarisch aandoet, maar dat
het aantal objecten met een herkenbaar
stalgedeelte in de minderheid is. Een
verbouwing kan de oorzaak zijn waardoor
het stalgedeelte niet meer herkenbaar is. Er
zijn echter ook een aantal objecten die niet
voldoen aan de typologie van een boerderij,
dus waarvan niet waarschijnlijk is dat er zich
ooit een stal heeft bevonden in hetzelfde
volume als de woning.
Ook bij dit aspect zijn slechts 52 objecten
meegeteld.

Materialisatie gevels
De volgende categorieën zijn
aanwezig in het gebied:
gele bakstenen
rode bakstenen
rode bakstenen, gedeeltelijk hout
wit gestuct/ geschilderd
grijs geschilderd

Als de gevels niet van schoon metselwerk
gemaakt zijn, wijken deze significant af van
de andere hoofdvolumes in het gebied.
Kleur van de luiken
Niet alle gebouwen hebben luiken,
dat maakt dit tot de mogelijke
categorieën:
donker geschilderde luiken
geen luiken
abstracte vertaling

Er is een grote diversiteit wat de dakvorm
betreft, toch komt het zadeldak verreweg het
meeste voor, gevolgd door het wolfsdak. De
andere categorieën komen slechts voor bij
enkele objecten. Het platte dak komt niet voor
in het geanalyseerde gebied.
Dakbedekking

Het is vaak onduidelijk of de donker
geschilderde luiken donker blauw, donker
groen of zwart zijn.

rode dakpannen
grijze dakpannen
riet met onderaan
dakpannen
grijze golfplaten of leien

Dit aspect is dus enkel een weergave van de
zichtbare dakopeningen. Deze komen voor in
twee vormen of gecombineerd, wat leidt tot de
volgende vier categorieën:
beide
dakkapellen
dakvensters
geen

Dakvorm
Dit aspect is opgedeeld in
zes categorieën:
Mansardedak
Zadeldak
Zadeldak met één wolfseind
Schilddak
Schilddak met één wolfseind
Wolfsdak
Er is geen duidelijk verband te herkennen
tussen bijvoorbeeld de materialisatie van de
gevels en het dak of tussen de vorm van het
dak en de materialisatie.
Dakopeningen
De dakopeningen zijn bepaald
op basis van zichtbaarheid
tijdens een locatiebezoek, wat
wil zeggen dat in veel gevallen
slechts één dakvlak aanschouwd kon worden.

De objecten zonder dakopeningen vormen
de grootste categorie. Wanneer de vraag
wordt gesteld of objecten wel of geen
dakopnenigen hebben, dan zijn de objecten
met dakopeningen sterk in de meerderheid
(62%). Omdat ook dit aspect niet eenduidig
is, zal ook deze buiten beschouwing worden
gelaten bij het trekken van verdere conclusies.
Monumentenstatus
Er zijn vier mogelijke categorieën:
geen monumentenstatus
beeldbepalend pand
gemeentelijk monument
rijksmonument
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Conclusies m.b.t. de objecten
Uit de inventarisatie blijkt welke categorieen
in de minderheid zijn en zodoende als
uitzondering per aspect worden beschouwd.
Door de manier waarop de tabel (fig. 02.14)
is samengesteld, is terug te gaan welke
objecten een uitzondering vormen op een
bepaald aspect.

De meerderheid van de gebouwen wordt niet
op een lijst weergegeven als ‘extra waardevol’.
Hierbij moet in gedachten gehouden worden
dat dit aspect niet ingaat op de reden van het
toekennen van de monumentenstatus of de
benoeming tot beeldbepalend pand. Het is niet
zonder meer zo dat deze 10% (5 objecten) op
basis van hun uiterlijk zijn geselecteerd.
(Gemeente
Boxtel)
(Gemeente
SintOedenrode)
De vijf objecten die de uitzondering vormen
op dit aspect hebben allemaal een nog
herkenbaar stalgedeelte. Slechts één van de
vijf wordt nog daadwerkelijk voor agrarische
doeleinden gebruikt.
Er is geen duidelijke relatie tussen de
monumenten/ het beeldbepalend pand en de
kenmerken op gebouwniveau van de overige
bebouwing. Met uitzondering van het feit dat
ze alle vijf geen dakkapel hebben.

De uitzonderingen zijn gerelateerd aan de
objecten en zichtbaar gemaakt in kaarten.
Daarbij zijn de aspecten die gerelateerd zijn
aan de kavel gescheiden van de aspecten die
aan de bebouwing zijn gerelateerd. (Ook deze
zullen later weer samengebracht worden.)
De kaart die in gaat op de uitzonderingen met
betrekking tot de relatie tussen het gebouw
en de kavel is gebaseerd op vijf aspecten.
De herkenbaarheid van de perceelsgrenzen
bleek tot een discutabel resultaat te leiden,
dit aspect heeft wel de resultaten van
andere conclusies kunnen nuanceren,
maar is zodoende niet meegenomen bij het
samenstellen van de kaart (fig. 02.16).
41%
van de geanalyseerde objecten
(26 objecten) is minstens op één van de
vijf aspecten een uitzondering. Ook alle
(agrarische) bedrijven vallen daaronder. Er zijn
zoveel woningen bijgebouwd of boerderijen
tot woning verbouwd, dat de agrarische
functie in de minderheid is geraakt. Nog in
bedrijf zijnde boerderijen worden daardoor
automatisch op één aspect tot uitzondering
geteld en opgenomen in deze kaart.

De Hulsthoeve behoort tot de krappe
meerderheid
van
objecten
zonder
uitzondering. Opvallend is wel het aantal
gebouwen op de kavel van de Hulsthoeve;
met drie bijgebouwen en vier gebouwen in
totaal behoort het object niet tot de grootste
categorie, maar ook niet tot de uitzondering.
Het aantal gebouwen op de kavel is te
relativeren aangezien de Hulsthoeve ook
niet tot de uitzondering behoort wat het
percentage bebouwd oppervlak betreft;
hoewel het aantal redelijk groot is, blijken
ze relatief klein van oppervlak te zijn. De
Hulsthoeve onderscheidt zich op basis van
de vijf geanalyseerde aspecten niet van de
overige bebouwing.
Ook bij de kaart die betrekking heeft op de
uitzonderingen wat betreft gebouwkenmerken,
is één aspect buiten beschouwing gelaten.
Net als de herkenbaarheid van de perceelsgrenzen zijn de resultaten van de dakopeningen niet eenduidig. De kaart (fig. 02.17)
met uitzonderingen is dus samengesteld op
basis van acht aspecten.

Fig. 02.16 De uitzonderingen wat betreft de relatie van de
bebouwing met de kavel
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29 van de 52 objecten vallen minstens één maal
in de categorie die tot de uitzonderingen wordt
berekend wat betreft een gebouwkenmerk.
Dat is 56%.
Er zijn geen duidelijke relaties te ontdekken
tussen de uitzonderlijke aspecten per object.
De Hulsthoeve behoort tot de uitzonderingen
bij twee aspecten, de vorm en de materialisatie
van de gevel. Dat de vorm afwijkt van de
andere gebouwen in de omgeving komt
doordat de vorm van de plattegrond wordt
bepaald door de aanbouwen die allemaal aan
de rechthoekige basisvorm zijn geschakeld.
Dit komt nergens anders in het gebied voor
in zo’n extreme vorm. De materialisatie is niet
zo extreem afwijkend als de vorm, maar wel
een duidelijke uitzondering. Er zijn slechts
vier andere gebouwen geschilderd. Wat de
dakvorm en de dakbedekking betreft hoort de
Hulsthoeve niet tot de grootste categorie, maar
wel tot een categorie die nog ruimschoots
vertegenwoordigd is in het gebied.
73% van alle volumes in het geanalyseerde
gebied is op minstens één aspect een
uitzondering. Het meest opvallend is
Hulst 21, welke op zeven aspecten tot de
uitzonderingen hoort. (Hulst 21 is benoemd
een beeldbepalend pand.)
Wanneer van alle aspecten de meest voor
komende categorie wordt samengenomen
Fig. 02.17 De uitzonderingen wat betreft de gebouwkenmerken

Fig. 02.18 Hulst 21

ontstaat het gebouw zoals is geschetst in
fig. 02.19. Dit gebouw komt echter op deze
manier helemaal niet voor in het gebied.
Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om de
meest voorkomende categorieën samen
te nemen in het nieuwe ontwerp, omdat
dan een gebouw wordt gecreëerd wat toch
weer zal afwijken van alle anderen, omdat
er geen enkel ander gebouw is waarin deze
combinatie van aspecten zo samenkomt.
Reflectie
Uit bovenstaande conclusie blijkt wel dat
de categorieën eigenlijk zo hadden moeten
worden verdeeld dat er slechts één ‘regel’ en
één uitzondering zouden zijn geweest, zonder
een aantal extra categorieën. Doordat er nu
een aantal categorieën zijn die niet tot deze
twee groepen behoren is het mogelijk dat er
geen enkel gebouw aan de ‘regel’ voldoet,
terwijl ze toch niet allemaal zijn gemarkeerd
als uitzondering.
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Vragenlijst
Methode
In de analyse is vastgelegd wat de meest
voorkomende categorieën zijn en wanneer
een gebouw een uitzondering vormt. Ook is
bepaald hoe de Hulsthoeve zich verhoudt tot
de andere gebouwen. Dit staat los van de
beleving en het beeld dat mensen hebben van
het gebied, zo is bijvoorbeeld vanuit de straat
niet te zien dat de woningplattegrond van de
Hulsthoeve zo sterk afwijkend is. Aan de hand
van een vragenlijst wordt getracht om een
beleving te koppelen aan deze feitelijkheden
om tot een waardebepaling te komen.
In de vragenlijst zijn de volgende vragen
opgenomen:
1. Heeft u gevoelsmatig meer aansluiting bij
Liempde/ Sint-Oedenrode of beschouwt u de
omgeving als een apart gebied?
2. Komt dat door sociale contacten en
voorzieningen of door de kenmerken van het
landschap zoals bebouwing en beplanting?

5. Beschouwt u uzelf als onderdeel van het
geanalyseerde gebied?

misschien zelfs heel karakteristiek vinden of
dat het uit de toon valt.

6. Zijn er gebouwen die volgens u minder
goed in dit gebied passen?

De manier waarop de vragen worden gesteld,
evenals de volgorde waarin ze worden gesteld
en de (volgorde van de) geselecteerde
foto’s kunnen de reacties van de mensen
beinvloeden. Er wordt verwacht dat de reacties
desondanks een inzicht zullen verschaffen in
de belevening van de bewoners van de plek,
waardoor waarde toegekend kan worden aan
de eerder gevonden feitelijkheden.

7. Kunt u benoemen waar dat aan ligt?
Bijvoorbeeld de kavel, de beplanting of het
uiterlijk van het gebouw.
De eerste vragen hebben betrekking op het
gebied dat is afgebakend voor de analyse
en moeten uitwijzen of bewoners van het
gebied dezelfde barrieres ervaren zoals die
zijn aangenomen. Verder wordt met deze
vragen geprobeerd om erachter te komen wat
bewoners de belangrijkste kenmerken van het
gebied vinden.
Vraag 6 en 7 gaan over de gebouwen in het
gebied. Het zijn open vragen die misschien
lastig te beantwoorden zijn voor iemand die
geen bouwkundige is en niet op deze manier
bezig is met de gebouwde omgeving.

4. Waar liggen voor u de grenzen van
dit gebied? (Indien van toepassing: wie
beschouwt u als uw buren?)

Daarom worden daarna foto’s getoond van 16
objecten. Twee daarvan hebben één of meer
uitzonderingen met betrekking tot de relatie
van het hoofdvolume met de kavel, negen
objecten hebben één of meer uitzonderingen
met betrekking tot de gebouwkenmerken,
vier objecten zijn op geen enkel aspect
een uitzondering en 1 object heeft in beide
gevallen verschillende uitzonderingen.

Fig. 02.19 Een optelling van kenmerkende aspecten

Mensen mogen aan de hand van deze
foto’s bepalen of ze het betreffende object

3. Wat vindt u bijzonder aan de omgeving?
Hoe zou u de omgeving omschrijven voor
iemand die hier nog nooit geweest is?

Resultaten
De vragenlijst is beantwoord door zes
personen.
Persoon 1 woont aan de Hezelaarsestraat.
Hij vindt gevoelsmatig dat deze straat wel
een apart gebied is, wat onder andere voort
komt uit sociale contacten en gezamenlijke
activiteiten.
Deze persoon voelt zich niet zo sterk
verbonden met het geanalyseerde gedeelte
dat zich ‘achter de waterloop’ bevindt. De
natuur vormt daarbij de natuurlijke begrenzing
van het gebied dat hij tot zijn directe omgeving
rekent. De natuur is voor hem ook de grootste
kwaliteit van de plek. Onder natuur verstaat
deze persoon het landschap als combinatie
van natuurgebieden, weilanden en akkers.
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Fig. 02.19 Het gebied dat door persoon 1 als zijn directe
omgeving wordt ervaren

Het toepassen van keramische dakpannen en
het potdekselen van delen van de gevel past
volgens hem zeer goed in het gebied. Panden
waar veel aan is verbouwd worden minder
gewaardeerd.
Persoon 2 woont ook aan de Hezelaarsestraat, maar een stukje verder naar het
noorden dan persoon 1. Voor deze persoon
hoort de omgeving waarin hij woont bij
Liempde.
De ‘goede mensen die altijd willen helpen’
zijn voor hem het meest belangrijk. Van het
landschap vind hij eigenlijk “alles wel mooi”.
Persoon 3 is een meisje dat ook weer wat
verder op aan de Hezelaarsestraat woont.
Ze neigt meer naar Sint-Oedenrode vanwege
sociale contacten en voorzieningen.
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Als ze aan onbekenden zou moeten
omschrijven hoe haar woonomgeving eruit
ziet, zou ze antwoorden dat ze “woont tussen
de boeren”, iets wat volgens haar zeker zo
moet blijven. Strakke, moderne gebouwen
passen volgens haar dan ook niet in deze
omgeving.
Persoon 4 is een gepensioneerde man. Hij
woont elders, maar komt dagelijks in het
geanalyseerde gebied. Hij kan het groene
landschap erg waarderen, maar ziet liever
dat de boeren in het gebied blijven, dan
dat Brabants Landschap van alle akkers
natuurgebieden maakt. Hij realiseert zich wel
dat er andere groepen mensen zullen zijn die
juist blij zijn met die ontwikkeling.
Persoon
5
woont
net
voorbij
de
gemeentegrens. De school is gelegen in
Liempde, maar voor andere voorzieningen
wordt toch Sint-Oedenrode bezocht.
De rust en de ruimte in de omgeving vindt hij
de belangrijkste kwaliteiten van de plek.
Deze persoon kan concreet een gebouw
aangeven, zonder het zien van de foto’s,
waarvan hij van mening is dat het niet past
in deze omgeving. Het betreft een net
herbouwde boerderij, met grote ramen en
glazen zones, waardoor vanaf de straat de
hele begane grond van de woning gezien kan
worden.
De laatste twee personen beantwoorden de
vragenlijst samen. Ze wonen in het gedeelte

van het gebied dat officieel bij Sint-Oedenrode
hoort, maar voelen zich juist meer betrokken
bij Boskant.
Ze waarderen de sociale contacten; “ons
kent ons”, maar ook het voorpootrecht dat er
ooit in dit gebied was. Het hield in dat boeren
bomen mochten poten langs de wegen die
aan hun percelen grensden, die ze moesten
onderhouden en uiteindelijk ook mochten
rooien. Andere waardevolle landschappelijke
kenmerken zijn de bolle akkers die in Liempde
zijn gelegen en de waterberging/ natte natuur
rondom de Dommel. Ook het bos dat zich
midden in het geanalyseerde gebied bevindt
en de wederopbouwboerderijen worden als
positief beoordeeld.
Er is enige tijd geleden een modern, strak
gestuct huis gerealiseerd in het gebied, dat
gaat gevoelsmatig toch wat te ver.
Resultaten van het foto-onderzoek
Persoon 4 heeft enkel de vragenlijst
beantwoord, waardoor bij dit foto-onderzoek
maar de gegevens van vijf (in plaats van zes)
ondervraagden kunnen worden gebruikt.
De reacties op de foto’s zijn verwerkt in
tabellen. Per gebouw is daarin van iedere
ondervraagde aangegeven of hij/ zij deze (erg)
goed in het gebied vindt passen, neutraal, of
dat die persoon juist vindt dat het gebouw
niet in het gebied past. Het onderscheid
tussen ‘past goed’ en ‘past erg goed in de
omgeving’ is subjectief, maar omdat sommige
ondervraagden
het
verschil
maakten

zijn beide categorieën in de beoordeling
opgenomen. Beide zijn meegeteld als één
positieve reactie; ‘past erg goed’ krijgt dus
geen zwaardere weging dan ‘past goed in de
omgeving’.
Ieder gebouw is genummerd, deze nummers
komen overeen met de nummers die
gehanteerd zijn bij de eerdere analyse (fig.
02.14) Daarna is per gebouw aangegeven of
het bij die eerdere analyse een uitzondering
bleek te zijn en of het nog een herkenbaar
stalgedeelte heeft.

Object 3
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Heeft een herkenbaar stalgedeelte

persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
verbouwt in stijl
de linker muur is nog origineel
verbouwd, maar past toch goed
5/ 5

Legenda

Het is opvallend dat een uitzondering op gebouw-

past erg goed in het gebied
goed
neutraal
past niet in het gebied
onbekend

Object 1
- Heeft geen
uitzonderingen
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
verbouwt in stijl
het hout past niet in dit gebied

niveau toch door dat
alle vijf de
ondervraagden
als
Het is opvallend
een
uitzondering
goed passend wordt ervaren.
op gebouwniveau
toch door alle vijf de
ondervraagden als goed passend wordt
ervaren.

Object 4
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
dit is een schuur, geen woning
is oud
hoort erbij

2/ 5

4/ 5

In tegenstelling tot de reactie van de eerste
ondervraagde, geven twee anderen specifiek
aan dat dit gebouw altijd als woning is gebruikt.
Object 7
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
(dit is de eigen woning)
de kleur past niet in dit gebied
mooi gebouw, kleur past niet
de kleur past niet in dit gebied

2/ 5

De balans slaat net uit naar de negatieve
zijde, wat wordt versterkt doordat een van de
ondervraagden de bewoner van dit object is.
Object 12
- Uitzondering op
stedenbouwkundig
niveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling

nog origineel

4/ 4
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Een ondervraagde heeft geen duidelijke
mening uitgesproken.
Object 17
- Uitzondering op
stedenbouwkundig
niveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling

persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
ingreep kan wel, vorm is behouden
het is mogelijk om door de woning heen te kijken
het is mogelijk om door de woning heen te kijken
"in die omgeving kan dat wel"

Object 27
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

3/ 5

5/ 5

Object 18 en 19
- Heeft geen
uitzonderingen
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

Object 21
- Heeft geen
uitzonderingen
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij

beoordeling
mag wel, maar jammer dat het dicht op de weg ligt
mag wel, maar grote ramen passen niet bij boerderij
mooi gebouw, kleur (wit) past niet
dakkapel en gevelindeling horen niet

1/ 5

Object 26
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
boerderij-achtig'

4/ 4

één ondervraagde geeft aan dat dit object een
verbouwd bakkershuisje is.

beoordeling
contour is origineel, maar uiterlijk is over 't randje
hoeveelheid glas hoort niet bij boerderij
veel voortuin en veel glas is niet storend
glas had voorheen 6 vakken
verschrikkelijke' (transparante) garage
1/ 5

Het contour is behouden, maar de
gevelopeningen zijn bij de verbouwing sterk
veranderd; de hoeveelheid glas is enorm toegenomen. De ondervraagden blijken daar
moeite mee te hebben.
Object 28 en 29
- Heeft geen
uitzonderingen
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling

5/ 5
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persoon
1
2
3
5
6

Doordat deze boerderij tijdens het fotoonderzoek is getoond met object 30 op
de achtergrond, lijkt de aandacht te zijn
verschoven naar deze tweede. Dit lijkt
(enigszins) in het voordeel van object 28 en
29 te hebben gewerkt.
Object 30
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Heeft een herkenbaar stalgedeelte
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling

beoordeling

5/ 5

Object 50
Hulsthoeve
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Voldoet niet aan
de typologie van een
boerderij
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling

"echt een leuk huisje"

erg mooi gerestaureerd
5/ 5
5/ 5

De ondervraagden zijn zeer positief over het
behouden en restaureren van boerderijen
zoals dat bij dit object is gebeurd.
Object 39
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Heeft een herkenbaar stalgedeelte
persoon
1
2
3
5
6

Ondervraagde 5 geeft aan dat object 33, 34
en 50 samen onderdeel hebben uitgemaakt
van een (onbekend) landgoed.
Object 51
- Uitzondering op
zowel stedenbouwkundig- als gebouwniveau
- Heeft een herkenbaar stalgedeelte

persoon
1
2
3
5
6

beoordeling
past wel, maar wit geschilderde gevels zijn vreemd

4/ 5

Opvallend is dat de tweede ondervraagde van
dit object aangeeft dat de wit geschilderde
gevels niet passen in het gebied, terwijl dat
deze persoon daar bij object 18 en 19 en bij
de Hulsthoeve (object 50) geen opmerking
over heeft gemaakt.
Object 52
- Uitzondering op
gebouwniveau
- Heeft een herkenbaar stalgedeelte
persoon
1
2
3
5
6

beoordeling

prachtige kapconstructie

5/ 5

beoordeling

5/ 5

33

Conclusie m.b.t. het foto-onderzoek
Uit de reacties blijkt wederom dat er veel
verschillen zijn in het gebied en dat mensen
daar geen probleem mee hebben. Zeker van
het gedeelte dat bij de gemeente Boxtel hoort
werd vaker gezegt: “die is weer heel anders,
maar die past er eigenlijk ook goed tussen”.
Dit wordt bevestigd door het feit dat vijf van
de elf objecten (45%) die geen herkenbaar
stalgedeelte hebben, toch door alle vijf de
ondervraagden worden beoordeeld als ‘goed
passend in de omgeving’.
Meerdere ondervraagden geven aan dat de
gevoelsmatige grens wordt overschreden
wanneer van een boerderij een soort
doorzonwoning wordt gemaakt, dus wanneer
vanaf de straat volledig door de woning heen
gekeken kan worden door grote, tegenover
elkaar geplaatste gevelopeningen. Ze hechten
dus aan het van oorsprong gesloten karakter
van de bebouwing in het gebied.
Toch kan uit alle reacties worden geproefd dat
de ondervraagden liever de boerderij verkiezen
boven andere type woningen. In het fotoonderzoek waren vijf objecten opgenomen
welke een herkenbaar stalgedeelte hebben.
Van die vijf boerderijen zijn er vier (80%)
door alle vijf de ondervraagden beoordeeld
als ‘goed passend in de omgeving’. Het vijde
object is door vier van de vijf ondervraagden
positief beoordeeld. De vijfde persoon vond
de wit geschilderde gevels niet passen in de
omgeving, maar leek zich dat pas te beseffen
na het zien van deze een-na-laatste foto.
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(Bij eerdere foto’s van wit geschilderde
gebouwen is er geen opmerking over
gemaakt.)

02.3 Deelconclusie

De Hulsthoeve is één van de vijf objecten
welke geen herkenbaar stalgedeelte (meer)
heeft en toch door alle vijf de ondervraagden
(erg) goed passend in de omgeving wordt
bevonden. Gezien de aanwezige beplanting
is dat oordeel gebaseerd op het aanzicht op
het zuiden. De andere aanzichten, als ook de
totale vorm van het gebouw, wordt voor de
voorbijganger verborgen gehouden, zoals ook
blijkt uit fig. 00.01.

Om de context te kunnen betrekken in de
waardepaling van de Hulsthoeve is een
stedenbouwkundig onderzoek gedaan naar
de 52 gebouwen (64 objecten) in de omgeving.
Hieruit is gebleken dat 73% van de objecten
in het geanalyseerde gebied op minstens
één geanalyseerd aspect een uitzondering
vormt ten opzichte van de overige objecten.
De gebouwen in het gebied worden dus
gekenmerkt door een grote diversiteit. Er is
dan ook geen gebouw samen te stellen met
de meest voorkomende categorieën van alle
aspecten, dat daadwerkelijk de objecten in
het gebied representeert. Hoewel bepaalde
categorieën vaker voor kunnen komen dan
anderen, zijn eigenlijk alle gebouwen een
verschillende combinatie daarvan. Het feit
dat de Hulsthoeve op twee aspecten tot
de uitzondering behoort, is dan ook geen
opzienbarende conclusie. De Hulsthoeve
maakt dus eerder deel uit van de regel dan
dat het een uitzondering vormt in het gebied.

02.3.1 Waardebepaling

Het imago van een plek is de werkelijkheid
zoals iemand die beleefd. (Reinders, 2004)
(Bureau C) Dus zijn niet alleen de kenmerken
van de directe omgeving relevant, maar ook
de beleving daarvan. Uit de resultaten van
de vragenlijst blijkt dat de ondervraagden
inmiddels wel gewend zijn aan de diversiteit.
Zo heeft de Hulsthoeve geen herkenbaar
stalgedeelte, maar is het object toch door
alle vijf de ondervraagden beoordeeld als

‘goed passend in de omgeving’. Toch blijkt
uit de reacties dat ze de omgeving nog zien
als agrarisch gebied en dat de typische
langgevelboerderij hun referentiekader blijft
bij het beoordelen van de aan hen getoonde
objecten.
De beoordeling van de Hulsthoeve moet
volledig zijn gebaseerd op het aanzicht dat
op het zuiden is gericht (fig.00.01 en 02.20),
gezien het gebouw alleen langs deze zijde kan
worden benaderd en de andere aanzichten
worden afgeschermd door de beplanting.
Uit zowel het stedenbouwkundig- als het fotoonderzoek blijkt dus dat de Hulsthoeve in lijn
is met de andere gebouwen in de omgeving
en door de ondervraagden als zodanig positief
wordt gewaardeerd. Deze beoordeling berust
bijna volledig op het beeldbepalende aanzicht,
dus mag gesteld worden dat het aanzicht
belangrijk is voor het gebouw in relatie tot de
omgeving.
Door de grote diversiteit aan gebouwen in het
gebied, kunnen wel veranderingen worden
aangebracht zonder daarmee per definitie
de relatie met de andere bebouwing en de
waardering te verliezen. Er is slechts één
ingreep die door de ondervraagden echt niet
op prijs wordt gesteld in deze context. Dat
is wanneer de transparantie zodanig wordt
vergroot dat men vanaf de straat volledig door
de woning heen kan kijken.
Fig. 02.20 De beperkte zichtbaarheid van de Hulsthoeve
voor voorbijgangers vanuit de weg
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02.3.2 Ontwikkelingen
Behalve dat het referentiekader heeft
bijgedragen aan de waardebepaling van de
Hulsthoeve is een beeld ontstaan van de
ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied.
Imago
Het imago van een plek is iemands beleving
van de werkelijkheid, of te wel: “het imago is
wat gedacht wordt dat het is”. (Tuil, 2009, in
Kamperman, 2011) Om erachter te komen
wat het imago is van de directe omgeving,
zijn een vragenlijst en een foto-onderzoek
opgezet. Zes personen hebben de vragenlijst
beantwoord en vijf van hen hebben ook
deelgenomen aan het foto-onderzoek. Uit
de antwoorden bleek dat ze inmiddels wel
gewend zijn aan de gevarieerde bebouwing in
het gebied, maar dat zij hun directe omgeving
toch zien als een agrarisch gebied en de
typische langgevelboerderij gebruiken als
referentiekader bij het beoordelen van de
gebouwen op de foto’s.

Fig. 02.21 Bewoners kennen de omgeving van de
Hulsthoeve een agrarisch imago toe
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Identiteit
De ondervraagden omschrijven hun omgeving
als een heel agrarisch gebied. “De identiteit
van een plek is echter hoe het werkelijk is.”
(Tuil, 2009, in Kamperman, 2011) Het betreft
feitelijkheden welke in kaart gebracht zijn
middels een stedenbouwkundig onderzoek.
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal
boerenbedrijven in het gebied afneemt;
slechts 19% van de objecten in het
geanalyseerde gebied wordt gecombineerd
gebruikt voor wonen en een agrarisch bedrijf.
Er zijn nog enkele andere bedrijven in het
gebied gevestigd, maar de objecten worden
hoofdzakelijk enkel voor bewoning gebruikt
(cirkeldiagram blz. 18).
Het gebruik is vaak afleesbaar uit de gevel.
In de vroeger voor het gebied kenmerkende
langgevelboerderij bevonden het woonhuis
en de stal zich onder één dak. In de gevel
was dat afleesbaar door de voordeur met
aan weerszijde een raam, behorende bij het
woonhuis, en grotere deuren met kleinere
ramen in het stalgedeelte. Tegenwoordig
worden veel boerderijen gebruikt voor
(dubbele) bewoning omdat de agrarische
activiteiten zijn beëindigd. Die gedeeltelijke
functieverandering is in veel gevallen ook
waarneembaar in de gevel. In het aanzicht van
65% van de geanalyseerde objecten is geen
stalgedeelte meer te herkennen (cirkeldiagram
blz. 22). Daar dient wel bij te worden vermeld
dat dat kan zijn omdat de voormalige boerderij
is verbouwd om de woonfunctie te faciliteren
of omdat het object is gebouwd volgens een

hele andere typologie waar zich nooit een stal
in heeft bevonden.
Daarnaast is ook in de directe omgeving van de
Hulsthoeve zichtbaar dat de boomteeltsector
blijft groeien en steeds meer gebied in beslag
neemt ten koste van de grondgebonden
veehouderij.
De daadwerkelijke situatie is dus minder
agrarisch dan het door de ondervraagden
geschetste beeld suggereert.
Toekomst
Het Groene Woud is een nationaal landschap
en is dus een gebied “met internationaal
zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende
landschapskwaliteiten, en in samenhang
daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve
kwaliteiten. Het Rijk heeft in de Nota Ruimte
vastgelegd dat de nationale landschappen
zich sociaaleconomisch voldoende moeten
kunnen ontwikkelen, terwijl de kernkwaliteiten
worden behouden of versterkt.” (CBS, PBL,
Wageningen UR) De Streekraad heeft een
ontwikkelingsvisie opgesteld hoe dat in Het
Groene Woud bewerkstelligd kan worden.
In Het Groene Woud is het zorg om een goede
balans te ontwikkelen tussen veehouderij,
landbouw, waaronder ook boomteelt, en
natuurgebieden.

Dat zal betekenen dat het agrarisch gebruik zal
worden beperkt tot een vorm waarin het juist
bijdraagt aan de karakter van het landschap.
Voornamelijk de aanwezigheid van weilanden
voor grondgebonden veehouderij is belangrijk
voor het waarborgen van het halfopen
karakter. De ontwikkelingszones, waar
boerenbedrijven en ook zeker de boomteelt
sector de mogelijkheid krijgt om te groeien,
liggen elders.
Fig. 02.22 De gewenste balans tussen natuurbeleving,
landbouw en veehouderij

De boerenbedrijven willen kunnen uitbreiden
om zich verder te ontwikkelen, maar daardoor
komen de landschappelijke kwaliteiten
onder druk te staan. De Streekraad wil dat
aanpakken door ontwikkelingszones voor
agrarische bedrijven aan te wijzen op plekken
waar het landschap minder kwetsbaar en
karakteristiek is. Op die manier worden de
unieke delen van het gebied veilig gesteld en
kan er op deze plekken worden geïnvesteerd
om de landschappelijke kwaliteiten te
behouden en ze beleefbaar te maken.

Fig. 02.23 De bijzondere omgeving dient beleefbaar te
worden gemaakt

De omgeving van de Hulsthoeve is
voortgekomen uit oude ontginningen en
is een goed voorbeeld van een halfopen
mozaïeklandschap dat zijn kleinschaligheid
nog in grote mate heeft behouden. Het is één
van die kwetsbare, maar bijzondere locaties
welke het waard zijn om te worden geëtaleerd
als visitekaartje van Het Groene Woud.
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03 Hulsthoeve
38

03.1 Geschiedenis
Enkele gegevens over de geschiedenis van de
Hulsthoeve zijn bekend uit contacten met de
eerdere bewoners; mevrouw Sanders groeide
er op en heeft nog een eigendomsbewijs uit
1923 en enkele oude foto’s in haar bezit.
Mevrouw Everaerd woonde er later met haar
man en kinderen en schetste een beeld van
hoe zij er woonden en hoe de woning zich
heeft ontwikkeld vanaf 1968. Aanvullende
informatie is nodig om inzicht te krijgen in het
verleden van de Hulsthoeve.

03.1.1 Het ontstaan - geschiedenis
van de Hulsthoeve aan de hand van
oud kaartmateriaal

1811- 1832

Oude kaarten tonen het ontstaan en de
ontwikkeling van het gebied tussen Liempde
en Sint-Oedenrode, waar nu ook de
Hulsthoeve is gelegen. Hoewel de kaarten
niet specifiek gemaakt zijn om informatie over
dit gebouw te verstrekken, bieden ze wel een
aanknopingspunt in de zoektocht naar het
hele verhaal dat schuil gaat achter de huidige
Hulsthoeve.
De Dommel is een duidelijk punt van
herkenning op de oude kaarten; hoewel de
Dommel vroeger sterker meanderde kan toch
aan de hand van de krommingen worden
herleid waar het huidige Hulst 20 zich bevindt.
Hieruit blijkt dat de T-splitsing van de Hulst
met het huidige zandpad schuin tegenover
het pand ook een oriëntatiepunt is op de oude
kaarten.

Fig. 03.02 en 03.03 Kadastrale kaart en analyse van de
kaart uit 1811- 1832

Links: fig. 03.01 (Een oude foto van) de Hulsthoeve
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De kadastrale kaart toont nog maar een
gering wegenstelsel. De krommingen van de
Dommel en de vermelding van straatnaam
‘De Hulst’ bevestigen dat de T-splitsing,
links bovenaan op de kaart, overeen moet
komen met de T-splitsing in de huidige
situatie. Er bevindt zich nog geen bebouwing
rondom deze T-splitsing, wat betekent dat de
Hulsthoeve niet dateert uit het begin van de
19e eeuw.

De kaart van 1837- 1838 (fig. 03.04) bevestigt
dat die situatie voor het betreffende perceel
nog ten minste enkele jaren onveranderd is
gebleven. Zo herkenbaar als de T-splitsing
is gebleven, zo veel is er veranderd in de
omgeving; er zijn veel nieuwe wegen en
gebouwen ontwikkeld. Het is opvallend dat
de nieuwbouw van woningen zich beperkt
tot de directe omgeving van de al bestaande
gebouwen.

1837- 1838

1868
Ook in 1868, ten tijde van het maken van de
Kuyperkaarten, kent De Dommel nog steeds
de meanderende vorm zoals ook op eerdere
kaarten te zien was. Hierdoor is de globale
locatie van de Hulsthoeve eenvoudig te
bepalen. De Hulst kent echter een vreemde
onderbreking, waardoor de locatie van de
T-splitsing niet eenvoudig herleid kan worden
aan de hand van de krommingen in deze
straat. De locatie van de T-splitsing is terug
gevonden door overeenkomsten te zoeken in
de rest van wegennet op de kaarten uit 18371838 en 1868. Uit deze Kuyperkaart blijkt dat
er ook in 1868 nog geen bebouwing aanwezig
was rondom de T-splitsing.

Fig. 03.06 en 03.07 Kuyperkaart en analyse van de
Links fig. 03.04 en 03.05 Topografische kaart en analyse
van de kaart van Boxtel, Sint-Oedenrode e.o., 1837- 1838
Het geanalyseerde gebied heeft telkens de grootte van de
kadastrale kaart (fig. 03.02 en 03.03).
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Kuyperkaart van Sint-Oedenrode, 1868

1900

In 1900 is de situatie verder ontwikkeld en is
het wegennet weer verder uitgebreid. Als de
situatie in 1837- 1838 wordt vergeleken met
de situatie in 1868 en 1900 geeft dit toch
het vermoeden dat de Kuyperkaart minder
nauwkeurig getekend is. Dit kan het gevolg
zijn van de schaal waarop deze getekend
is; de schaal is groter waardoor het lastig is
om dezelfde mate van detail weer te geven.
Er staan veel wegen op de kaart uit 1900 die
duidelijk herkenbaar zijn op de kaart uit 18371838, maar ontbreken op de kaart uit 1868.
Ook de bebouwing is toegenomen, dat is het
duidelijkst herkenbaar in het gedeelte van de
kaart dat zich buiten de analyse (fig. 03.08)
bevindt.

1811- 1832

1837- 1838

Opvallend is dat de bijgebouwde woningen
zich bevinden langs de wegen en niet rondom
bestaande bebouwing zoals bij een eerdere
kaart het geval was. In 1900 bevindt zich
bebouwing op de plek waar zich nu, anno
2012-2013, de Hulsthoeve bevindt.
Deelconclusie
Uit oude kaarten blijkt dat er in de periode
tussen 1868 en 1900 voor het eerst gebouwd
is op de locatie waar zich nu, anno 2012,
de Hulsthoeve bevindt. Dit jaartal is (nog)
niet verder te specificeren, omdat bruikbaar
kaartmateriaal van de tussenliggende periode
ontbreekt.

1868

1900

Fig. 03.08 en 03.09 Bonneblad Boxtel en analyse van het
bonneblad uit 1900

Rechts fig. 03.10 Overzicht van het ontstaan van de
omgeving van de Hulsthoeve tot 1900
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03.1.2 Eigendom en gebruik geschiedenis van de Hulsthoeve aan
de hand van perceelgegevens

De kaart waarop de perceelnummers staan
vermeld toont twee gebouwen op perceel
1684. Het hoofdvolume is rechthoekig en is
ongeveer parallel aan de weg gelegen. Het
bijgebouw bevindt zich ten noordwesten van
het hoofdvolume en is tevens rechthoekig,
maar kleiner van omvang en loodrecht op het
hoofdvolume geplaatst. Het bijgebouw staat
los op de kavel.

Perceelsgegevens zijn verkregen uit onderzoek in het
Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch.

Wilhelmus van Rekum was een grondeigenaar
uit Dordrecht en kocht in 1839 landgoed ‘Den
Hulst’ voor zijn moeder, Catharina van Rekum.
In 1868 heeft hij samen met zijn vrouw en
dochters zijn intrek genomen op het landgoed
in Sint-Oedenrode. In 1878 koopt hij ook
herenhuis ‘Den Hulst’ en de bouwhoeve ‘de
Hulstsche hoeve’. (Lieshout, Bep van, 1994)

In 1923 werden de percelen verkocht aan
Nicolaas Fleskens. Eén van de dochters van
Wilhelmus van Rekum staat vermeld in het
geschrift dat de verkoop officieel maakt. Zij
woonde op dat moment in Vught, dus het is
mogelijk dat zij de Hulstsche hoeve niet zelf
bewoond heeft.

De naam van de bouwhoeve doet vermoeden
dat dit de boerderij is die op de plaats van
het huidige Hulsthoeve heeft gestaan.
Dit is geverifieerd door het combineren
van de gegevens over het eigendom van
Wilhelmus van Rekum en een oude kaart met
perceelnummers, beschikbaar gesteld door
Gemeente Sint-Oedenrode.
Uit de perceelsgegevens blijkt dat Wilhelmus
van Rekum onder andere perceel 1681 t/m
1689 in 1878 op naam van twee van zijn
dochters heeft laten zetten. Deze percelen
zijn gerelateerd aan de huidige locatie van de
Hulsthoeve (fig. 03.12). Perceel 1684 omvat
een huis, schuur, erf en stal. Het lijkt dan
aannemelijk dat dit huis de Hulstsche hoeve
werd genoemd. (Lieshout, Bep van, 1994)
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Fig. 03.11 en 03.12 Perceelnummer 1681 t/m 1689 (in het
groen weergegeven), met op perceel 1684 de Hulstsche
Hoeve en het bijgebouw

1923
Het ‘Eigendomsbewijs voor den Heer Nicolaas
Fleskens te Vught’ bevestigt de verkoop en
koop in 1923. Fleskens was getrouwd met
Johanna Maria (Marie) Sanders. Zij kochten
“een huis, schuur, erf, stal, bouwland, weiland
en opgaande boomen gelegen te Sint
Oedenrode op de Hulst en kadastraal aldaar
bekend in Sectie H, nummers 1681 t/m 1689,
7, 10 en 11 samen groot acht hectaren vijf en
negentig aren. Weg en opgaande boomen
kadastraal bekend gemeente Sint Oedenrode
Sectie H, nummer 2028 groot dertig aren
dertig centiaren. Bouwland gelegen te
Liempde genaamde ‘de Akkerdonken’
kadastraal bekend Sectie B, nummer 747
groot een hectaren negen en dertig aren
tachtig centiaren.” (Eigendomsbewijs)

Sanders en was landbouwer. Dat zou er op
kunnen duiden dat de boerderij in die tijd ook
een agrarische functie heeft vervuld.
Marie Sanders, inmiddels weduwe van
Nicolaas Fleskens, verkocht het huis in 1950
aan neef Marinus Anthonius (Mies) Sanders,
zoon van Jan Sanders.

Links: fig. 03.14 Eigendom van Nicolaas Fleskens,
perceelnummer 7, 10, 11, 1681 t/m 1689 en 2028,
uitgezonderd het bouwland in Liempde

Onduidelijk is of perceel 7, 10, 11, 747 en
2028 ook in het bezit waren van de familie
van Rekum, maar aangenomen wordt dat
dat het geval is, gezien de verkoop van al
deze percelen in één en dezelfde akte staan
vermeld met Sara Gertruda Louisa Johanna
van Rekum als verkopende partij.
De familie Fleskens had geen andere
percelen in bezit en moet dus zelf de boerderij
bewoond hebben. Op het eigendomsbewijs is
een aantekening gemaakt dat het betreffende
huis werd gehuurd door Jan Sanders en zijn
vrouw. Het is onduidelijk wanneer dat was
en waar de familie Fleskens op dat moment
verbleef. Jan Sanders was de broer van Marie

1950
In 1950 kocht Mies Sanders de boerderij.
Ook hij was landbouwer. Hoewel hij, samen
met zijn vrouw Allegonda van Lieshout, nog
een bouwland en twee huizen elders in bezit
had, hebben zij daadwerkelijk in het huis aan
de Hulst gewoond. Dochter Thea Sanders is
opgegroeid op de Hulsthoeve en heeft het
eigendomsbewijs uit 1923 en oude foto’s
beschikbaar gesteld. Hoewel op de papieren
staat vermeld dat het Hulst C138 betreft,
bevestigt zij dat het de Hulsthoeve betreft. Dit
is een tegenstrijdigheid in de gegevens, omdat
Hulst C138 volgens een oude adressenlijst
is omgenummerd tot Hulst 21. De huidige
Hulsthoeve heeft adres Hulst 20. De naam
M.A. Sanders, die bij de wijziging vermeld
staat, klopt wel. (Gemeente Sint-Oedenrode,
1964) Het is mogelijk dat de familie Sanders in
1964 verhuisd is naar het huidige Hulst 21, in
dat geval zou de nieuwe adressenlijst kunnen
zijn opgemaakt na de verkoop. De woonplaats
na de verkoop is echter onbekend.

Links: fig. 03.13 Eigendomsbewijs voor ‘den Heer Nicolaas
Fleskens te Vught’
43

1964
In 1964 verkocht Mies Sanders de percelen
zoals aangegeven in fig. 03.12 aan Petrus
Martinus (Piet) de Koning en Bernardus
Lambertus Verhoeven, beide landbouwers uit
Sint-Oedenrode. Zij verkopen de percelen in
1965 en 1966 aan verschillende personen.
De kopers voegen percelen samen waardoor
grotere percelen met nieuwe perceelnummers
ontstaan.
Het huis op perceel 1684 gaat al na drie
maanden over op Johannes Petrus Josephus
Maria de Koning en Petrus Franciscus
Henricus de Koning. Zij bezitten nog veel meer
dan dit ‘huis met tuin’, dus het is onduidelijk
of en hoe zij de Hulsthoeve gebruikt hebben.
Duidelijk is wel dat ze er nooit lang gebruik
van hebben gemaakt, want het perceel met
de boerderij/ woning wordt in 1966 verkocht
aan de familie Hilgersom.
1966
Familie Hilgersom verkocht in datzelfde jaar
een klein stukje van de kavel en vroeg een
bouwvergunning aan voor het bouwen van een
garage met berging. Deze werd geplaatst aan
de oostzijde van het bestaande volume, maar
kwam dieper op de kavel te liggen. De nieuwe
garage werd met een tuinmuurtje verbonden
aan de woning. Bij de vergunningaanvraag
is slechts het nieuw te bouwen gedeelte
getekend. Er bestaan geen bouwtekeningen
van het woongedeelte, wat suggereert dat
er aangebouwd is en het woongedeelte een
bestaand volume is.
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De perceelsgegevens wijzen uit dat de familie
daadwerkelijk op de Hulst heeft gewoond; zij
hadden tussen 1966 en 1968 geen andere
percelen in hun bezit. Petrus Gerardus
Hilgersom was groot majoor, hoofdofficier bij
defensie. Het is dus niet waarschijnlijk dat er
nog (beroepsmatig) agrarische activiteiten
plaatsvonden rondom de woning.
1968
Na twee jaar, in 1968, verkocht familie
Hilgersom de woning alweer en trok de
familie Everaerd erin. Zij kochten in 1974 en
1980 percelen bij voor hobbymatig gebruik.
De percelen waren voorheen ook eigendom
geweest van de bewoners of eigenaren van
de Hulsthoeve.
In de ruim 40 jaar die de familie Everaerd
in de Hulsthoeve heeft gewoond, hebben er
veel veranderingen plaats gevonden. Deze
worden verder toegelicht in paragraaf 03.1.4.
2010
Enkele jaren na het overlijden van haar
man heeft mevrouw Everaerd besloten de
Hulsthoeve met de bijbehorende grond te
verkopen aan Brabants Landschap.

Fig. 03.15 Vergunningaanvraag voor de bouw van een
garage in 1966.
De tekeningen zijn zelf geschetst op basis van de
bestaande vergunningaanvraag die enkel ingezien mocht
worden.

2012
Brabants Landschap was eigenlijk alleen
geïnteresseerd in de weilanden die bij de
Hulsthoeve horen, deze zijn in fig. 03.17
aangegeven met een sterretje. Vanwege
de lage cultuurhistorische waarde heeft de
woning voor hen geen betekenis en hebben

Fig. 03.16 In het midden, grijs omlijnd, het perceel met
huis, tuin en garage, 25 aren groot. Links en rechts de
bijgekochte (delen van) percelen.

zij deze in 2012 verkocht aan A. Van Liempd
Beheer. Het gedeelte van de kavel waar de
bebouwing op staat is in erfpacht uitgegeven
(donker grijs in fig. 03.17).
Deelconclusie
Aan de hand van oude kaarten was
achterhaald dat er tussen 1868 en 1900 voor
het eerst gebouwd was op de kavel waar
zich nu de Hulsthoeve bevindt. Aan de hand
van de gegevens over de aankoop van de
Hulstsche hoeve door Wilhelmus van Rekum
en zijn dochters, kan deze periode nader
gespecificeerd worden tot 1868- 1878.
Het perceel van de Hulstsche hoeve wordt
omschreven als een perceel met een huis,
schuur, erf en stal.
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03.1.3 Ontwikkeling - geschiedenis
van de Hulsthoeve aan de hand van
oud beeldmateriaal

Fig. 03.19 Foto van de Hulsthoeve voor WO II

Fig. 03.18 Schilderij van de vroegere Hulsthoeve

Fig. 03.17 Het eigendom van Brabants Landschap (licht
grijs) en de erfpachtgrond van A. van Liempd Beheer
(donker grijs)

Gezien er later enkele landbouwers hebben
gewoond, groeit het vermoeden dat de
Hulstsche hoeve tot halverwege de jaren
60 voor agrarische doeleinden is gebruikt.
Waarschijnlijk hebben zich daarna grote
veranderingen voorgedaan en is de boerderij
nog enkel voor bewoning gebruikt.
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Boeren moesten veel werk verzetten
om zichzelf en hun familie in het
levensonderhoud te kunnen voorzien. Ze
waren daarin afhankelijk van de omgeving
en de seizoenen. Stedelingen hadden weinig
oog voor de dynamiek van het platteland,
zij accentueerden juist de ongeschonden
natuur en het in hun ogen onveranderlijke
platteland. Het waren de stedelingen die
het platteland op schilderijen vereeuwigden,
maar zij hadden een veelal geïdealiseerd
beeld van het platteland. (Rooijakkers, Gerard
en Weijer, Renate van de, 2002) Het is dus
onduidelijk of het schilderij van de Hulsthoeve
(fig. 03.18) een betrouwbare weergave is van
de boerderij en omgeving.

Fig. 03.20 Geschematiseerde plattegrond, gebaseerd op
fig. 03.18 en 03.19

De gevelindeling, zoals deze zichtbaar is op
zowel het schilderij als de foto (fig. 03.19), is
heel herkenbaar voor een langgevelboerderij.
Alvorens verder wordt ingegaan op de
Hulsthoeve volgt eerst een intermezzo over de
langgevelboerderijen op de Noord-Brabantse
zandgronden.

Intermezzo:

langgevelboerderijen

op

de

Noord-Brabantse zandgronden
De boerderij is de meest directe
weerspiegeling van de mogelijkheden en
beperkingen van het landschap. Ze werden
gebouwd zonder architect of bouwmeester
en werden vormgegeven vanuit plaatselijke
tradities en mogelijkheden met betrekking
tot constructie en materiaalgebruik, de
bedrijfsvoering en de bewoning. Andere
aspecten die hier direct of indirect invloed op
hadden waren de nabijheid van steden, de
beschikbaarheid van sociale middelen en de
status van de boer. Dit heeft geresulteerd in
een grote verscheidenheid aan boerderijtypes
door het hele land. (Beelen, 2012, Hendrikx,
1994 en Monumentenhuis Brabant/ Stichting
Behoud Monumenten Brabant, 2008)
In het oosten van Noord-Brabant bevonden
zich vroeger onvruchtbare zandgronden,
wat zich heeft vertaald in kleine boerderijen
die veelal waren gemaakt van goedkope,
vergankelijkere materialen. (Hendrikx, 1994)
Deze langgevelboerderijen zijn kenmerkend
voor het gebied vanaf 1950. Dit type boerderij
ligt meestal parallel aan de weg en zowel
de toegang tot de woning als tot de stal
en deel is gelegen in de langsgevel (fig.
03.21). Het gebied voor de boerderij was zo
ingericht dat men met de kar eenvoudig van
de weg naar het stalgedeelte kon indraaien.
Leilinden werden dan ook alleen voor het
woonhuis geplaatst. (Fig. 03.22) Het erf was
vrij toegankelijk. (Dirven en Oetelaar, 2010 en

Monumentenhuis Brabant/ Stichting Behoud
Monumenten Brabant, 2008)

Fig.

03.21

Aanzicht

van

een

karakteristieke

langgevelboerderij te Riel (Beelen, 2012)

Fig. 03.22 Basisplattegrond van een langgevelboerderij
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Van de 17e tot de 19e eeuw overheerste
het gemengd bedrijf op het Brabantse
platteland; vee werd primair gehouden voor
de mestbereiding en secundair voor melk,
boter en vlees. (Dirven en Oetelaar, 2010) Om
zoveel mogelijk mest te kunnen verzamelen
waren koeien alleen overdag in de zomer even
in het weiland, voor de rest verbleven ze in het
achterhuis in een potstal. De potstal was een
soort kuil die via een helling met de ingang
was verbonden. De koeien stonden op een
laag strooisel of plaggen en liepen los door
de ruimte, zo vermengden ze al lopend het
strooisel met de mest. Door er telkens weer
een nieuw laagje strooisel aan toe te voegen
kwamen de koeien steeds hoger te staan. Één
of twee maal per jaar haalde de boer alle mest
met een kar uit de potstal. De afmetingen
van de staldeuren waren aangepast aan
de kar en waren niet al te hoog, omdat de
kar toch niet erg vol geladen kon worden.
(Beelen, 2012 en Hendrikx, 1994 en 2003)
Met de mest werd het mogelijk om kleine
gewassen te verbouwen op de van oorsprong
onvruchtbare zandgronden. Het hele leven
van het boerengezin was er op gericht om
voedsel te produceren en bereiden. (Beelen,
2012 en Dirven en Oetelaar, 2010)
Toen eind 19e eeuw kunstmest werd
uitgevonden, werd de potstal overbodig en
werd deze vervangen door de ‘grupstal’. Een
grupstal is een vorm van stalinrichting, die
aan het eind van de negentiende eeuw en
in de eerste helft van de twintigste eeuw in
Noord-Brabant de potstal ging vervangen.
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De koeien stonden hierbij in rijen in de stal.
(Hendrikx, 1994) Koeien werden vanaf dat
moment primair gehouden voor de melk- en
boterproductie en boeren gingen geleidelijk
aan ook voor de markt produceren. (Dirven
en Oetelaar, 2010)
Naast de stal bevindt zich de deel; bij
een langgevelboerderij is sprake van een
dwarsdeel omdat deze zich dwars op de
lengterichting van het gebouw bevindt. In de
deel werd graan gedorst, waarna het werd
opgeslagen in de tasruimte. Ook het hooi werd
opgeslagen in de tasruimte. (Hendrikx, 1994)
Zaden en vruchten werden meestal bewaard
op een zolder boven het woongedeelte.
Het stalgedeelte, ook wel het achterhuis
genoemd, kon ook nog zijn voorzien van
een afhang; een aanbouw met een naar een
zijde hellend dak waarvan de noklijn tegen de
kopse gevel van de tasruimte was geplaatst.
Onder de afhang werden karren gestald (fig.
03.21). (Beelen, 2012 en Koldeweij, Gaillard
en Reinstra, 2001)
Als de bewoners geld genoeg hadden voor
een paard, dan werd deze in het stalgedeelte
ondergebracht, maar op een plek die zover
mogelijk verwijderd was van het woonhuis.
Het is van paarden bekend dat ze ’s nachts
niet in diepe rust zijn en dus nog wel eens
de nachtrust van het gezin zouden kunnen
verstoren. Andere dieren, zoals varkens en
kippen verbleven elders op de kavel in ‘kotjes’.
(Monumentenhuis Brabant/ Stichting Behoud
Monumenten Brabant, 2008 en Beelen, 2012)

Tijdens de neergang na de Gouden Eeuw
gingen boeren op de zandgronden proberen
om met intensivering en innovatie tot een
grotere productie te komen tegen gelijke
kosten. (Hendrikx, 1994) Na de Tweede
Wereldoorlog werd dat ook verwerkt in
het Europese landbouwbeleid; het was de
bedoeling dat boerenbedrijven zich meer
zouden gaan richten op modernisering,
mechanisatie, intensivering, specialisatie,
rationalisatie
en
schaalvergroting.
Dit
betekende de ondergang van het gemengde
bedrijf dat voorheen overheersend was op de
zandgronden in Noord-Brabant. (Dirven en
Oetelaar, 2010)
Boerderijen moesten zo flexibel zijn dat alle
veranderingen in de bedrijfsvoering konden
worden doorgevoerd om het boerenbedrijf te
laten voortbestaan. De boerderij is dus altijd
aan verandering en ontwikkeling onderhevig
geweest. (Koldeweij, Gaillard en Reinstra,
2001)
De stal en het woonhuis bevinden zich in
de langgevelboerderij onder één dak, maar
zijn middels een brandmuur van elkaar
gescheiden. In deze muur bevonden zich
een nisje en een deur. Een deur waarmee de
boer vanuit het woongedeelte naar de stal kon
lopen en een nisje waarin een olielampje kon
worden gezet, zodat zowel in de herd als in de
stal licht was.
De geut is de natte ruimte van de woning en
de herd is de woonkamer, waarin zich ook de
open haard met het nisje bevond.

In de open haard kan zich tevens een oven
hebben bevonden om zelf brood te kunnen
bakken.
Aan het uiteinde van de boerderij bevonden
zich de slaapkamer en de opkamer. Om
in de opkamer te komen moesten enkele
treden worden beklommen. Onder de
opkamer bevond zich de kelderruimte,
welke was aangepast aan de relatief hoge
grondwaterstand en dus een stuk boven peil
uitstak. (Hendrikx, 1994) Zowel de kelder, als
de opkamer en bedsteden zijn waardevolle
elementen wanneer deze nu nog aanwezig
zijn in een boerderij. (Monumentenhuis
Brabant/ Stichting Behoud Monumenten
Brabant, 2008)
Hoe recenter de boerderij gebouwd is, hoe
verder de kenmerken af staan van functioneel
gebruik; bepaalde elementen die waren
voortgekomen uit de bedrijfsvoering waren
een traditie geworden en bleven zodoende
toegepast worden terwijl de bedrijfsvoering
inmiddels veranderingen had ondergaan.
(Hendrikx, 1994)
Bouwmaterialen en –technieken
(Hendrikx, 1994)
Het karige bestaan op de zandgronden
leidde tot bescheiden materiaalgebruik;
het waren veelal vergankelijke materialen
die werden toegepast. Leem, hout, stro en
riet werden vanaf de 17e eeuw langzaam
vervangen door steenachtige materialen.
Er stonden veel steenfabrieken in en rond
Sint-Oedenrode, daar werden roodbakkende

leemstenen geproduceerd uit grondstoffen
die de omgeving rijk was. In de jaren 60
en 70 werd er krijt aan de leemhoudende
grond toegevoegd om gele stenen te kunnen
bakken. (Van Kuijck, 2013).
Ook het stro op de daken werd langzaam
van onderaf vervangen door dakpannen. Dat
gebeurde in stappen omdat dakpannen duur
waren, maar ook omdat de dakconstructie
ervoor moest worden versterkt. Dat het
onderste gedeelte van het dak het gevoeligst
was voor brand en beschadigingen was nog
een extra reden om aan de onderzijde van het
dak te beginnen. Daar waar geen dakpannen
werden geplaatst is in de loop van de tijd het
stro vervangen voor het langer houdbare riet.

hallehuis (een ander boerderijtype) of als een
op zichzelf staande ontwikkeling. Indien het
een doorontwikkeling is op het hallehuis, is de
functie van het gebint verloren gegaan toen
de muren van steen werden gemaakt; muren
konden de dragende functie overnemen.
Dit zou hebben geresulteerd in het smaller
worden van de plattegrond (fig. 03.23).

Bronnen spreken elkaar tegen wat betreft het
ontstaan van de langgevelboerderij uit het

Fig. 03.23 De ontwikkeling van ankerbalkgebint tot dakstoel

Bovenaan: fig. 03.24 Principe detail van het driehoek-

(Hendrikx, 1994)

spant
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De kwaliteit van boerderijen
Boerderijen hebben zowel een
wetenschappelijke als belevingswaarde. In wetenschappelijk opzicht
geven ze inzicht in de geschiedenis
van de bouwkunst, wooncultuur en
bedrijfsvoering op het platteland.
Daarnaast zijn ze kenmerkend
geworden voor het landschap.

Vervolg op de beschrijving van fig. 03.19.
Door het kleurverschil wordt duidelijk dat het
dakvlak is afgewerkt met twee verschillende
materialen, de foto bevestigd het gebruik van
stro of riet en dakpannen. Als de boeren niet
in grote rijkdom leefden werd het dak bedekt
met stro. Wanneer de middelen het toelieten
kochten zij een partij dakpannen en begonnen
onderaan het dak met het verwisselen van
het stro voor dakpannen. Het betreft hier
een contradictie met de tegenwoordige tijd
waarin rieten daken juist een luxe uitstraling
hebben en duurder zijn dan daken bedekt met
dakpannen.
Het is opvallend dat het dakvlak voor ongeveer
de helft met dakpannen is bedekt, meestal
was dat niet meer dan een derde. (Beelen,
2012 en Van Kuijck, 2013)
In de gevel is een enkele staldeur te zien, dat
wil zeggen dat hier sprake is van een grupstal.
Voor een potstal waren namelijk dubbele
deuren benodigd om de mest op de kar te
kunnen laden.
Links bevindt zich een donker gedeelte in de
gevel. De foto is onduidelijk, maar de gevel
lijkt gedeeltelijk te zijn afgewerkt met hout.
Het betreft in ieder geval het gedeelte van
de gevel voor de deel en tasruimte. Op de
voorgrond van fig. 03.19 is een dorsmanege
te zien. Deze werd in beweging gehouden
door paarden en zette zo de dorsmachine in
werking die in de deel stond opgesteld.

Fig. 03.25 Het principe van een dorsmanege (Brunskill,
2000)
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Links van de boom is nog net een stukje dak
te zien dat wijst op de aanwezigheid van een
afhang.

kanten van het dak zijn ook op deze foto
niet duidelijk zichtbaar. Wel lijkt de boerderij
langer te zijn dan op deze afbeelding te zien
is; de lijnen van het dak zijn weliswaar lichter,
maar lopen wel door. De donkere lijn langs de
gemetselde gevel zou het met hout beklede
gedeelte kunnen zijn.
Het gedeelte van de buitenmuur waarin zich
het staldeurtje en het afzonderlijk geplaatste
raam bevinden, wijkt af qua kleur. Dit komt
overeen met fig. 03.19. Mogelijk is er eerder
wel sprake geweest van een potstal met grote
staldeuren en is deze gevel veranderd toen
men over ging op de grupstal. (Beelen, 2012)

Fig. 03.26 Foto van de Hulsthoeve na WO II

De foto van fig. 03.26 is pas na de Tweede
Wereldoorlog genomen; de kozijnen in het
achterhuis zijn veranderd. De roedeverdeling
is groter geworden en het kozijn is grover
gedimensioneerd, dat betekend dat ze van
beton en niet meer van gietijzer zijn gemaakt.
Het betonnen stalraam deed zijn intrede na de
Tweede Wereldoorlog. Hieruit wordt duidelijk
dat de foto van fig. 03.19 eerder is genomen
dan de foto van fig. 03.26 en dat de ene is
genomen voor WO II en de andere daarna.
Ook het dak heeft een verandering ondergaan;
het blokjes patroon suggereert dat het hele
dak inmiddels is bedekt met dakpannen. Toch
is er een kleurverschil aanwezig. Mogelijk
is het riet vervangen door een iets van de
rest afwijkende partij dakpannen. De kopse

Fig. 03.27 Foto van de Hulsthoeve tot uiterlijk 1686

Fig. 03.27 lijkt op het eerste oog geen
betrekking te hebben de Hulsthoeve, vanwege
de grote verschillen met de chronologisch
hieraan voorafgaande en hierop volgende
foto. Mevrouw Everaerd kon echter bevestigen
dat zij de woning in deze toestand hebben

gekocht. Uit de foto blijkt niet of de garage
al aangebouwd is, dus er kan niet nader
gespecificeerd wanneer deze foto genomen
is.
Het feit dat familie Hilgersom een
bouwvergunning heeft aangevraagd voor
de garage, doet vermoeden dat zij enkel de
garage hebben gerealiseerd. De verandering
van fig. 03.26 naar fig. 03.27 moet zich dan
voor 1966 hebben voltrokken. Door het stucen
van de gevels is het niet meer mogelijk om
bouwsporen af te lezen.
In een editie van het Heemschild uit 1974 staat
geschreven dat er vroeger op enige afstand
van landgoed ‘Den Hulst’ drie boerderijen
lagen; de tegenwoordige Fratershoeve, de
Sort en eentje welke niet bij naam genoemd
wordt, maar welke is gelegen op de grens met
Liempde. Over deze laatst genoemde boerderij
wordt geschreven dat de oorspronkelijke oude
hoeve een aantal jaren geleden is afgebroken
en er een ‘modern’ gebouw voor in de plaats
is gekomen. (Heesters, 1974)
Er zijn slechts twee boerderijen die zich
dichter bij de grens met Liempde bevinden
dan de Fratershoeve en de Sort (fig. 03.28).
Gezien de grote veranderingen in de twee op
elkaar volgende foto’s van de Hulsthoeve is
het heel aannemelijk dat de tekst betrekking
heeft op de Hulsthoeve en deze dus in de
jaren 60 is afgebroken.
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hebben
gevormd voor het nieuwe gebouw.

























Fig.03.28 Boerderijen nabij landgoed ‘Den Hulst’



De locatie en afmetingen van de ‘oude’ en
‘nieuwe’ Hulsthoeve (fig. 03.12 en 03.28)
komen redelijk met elkaar overeen; de lengte
en breedte lijken bij benadering gelijk te zijn
gebleven en de schoorsteen bevindt zich
ongeveer op gelijke afstand van de kopse
gevel. Toch lijkt de woning tegenwoordig meer
parallel aan de weg te liggen. Het is onbekend
of delen van de oude boerderij de basis
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Aan fig. 03.27 is duidelijk afleesbaar dat het
gebouw
enkel een woonfunctie kent, dat

bevestigd de veronderstelling uit de vorige

paragraaf dat er zich in en rondom de

Hulsthoeve
geen agrarische activiteiten meer
voltrokken
hebben
vanaf halverwege de jaren

60.
Familie Everaerd verbouwde de woning van
fig. 03.27 (met garage) tot fig. 03.29. Hierbij
is weer teruggekeerd naar een kleinere
roedeverdeling in de ramen en het principe
van de schuiframen, al zijn deze nu ook in
het voormalige stalgedeelte geplaatst. Het
exterieur is hier wederom gerelateerd aan
het gebruik, gezien het gebouw hier in het
geheel gebruikt werd voor bewoning en er
dus ook geen stal meer aanwezig is. Er is
een stap gemaakt in de ontwikkeling, welke
afleesbaar is in de gevel, welke desondanks
in de uitwerking van de ramen toch ook weer
verwijzingen bevat naar de geschiedenis.
In tegenstelling tot het schilderij van fig. 03.18
tonen fig. 03.26, 03.27 en 03.29 een wolfsdak,
hoewel fig. 03.26 niet helemaal duidelijk
is, lijkt dat in die tijd ook al het geval te zijn
geweest. Het geschilderde zadeldak zou een
eigen interpretatie kunnen zijn geweest van
de (stedelijke) kunstenaar.
Deelconclusie
Op de oudere foto’s heeft de Hulsthoeve een
gevel die voldoet aan de typische kenmerken

Fig. 03.29 Foto van de Hulsthoeve in 2012

van de Brabantse langgevelboerderij. Het
exterieur van de Hulsthoeve heeft echter door
de tijd heen grote veranderingen ondergaan.
De laatste 50 jaar zijn de aan het
boerenbestaan gerelateerde kenmerken uit
het gebouw verdwenen.
Het is onduidelijk of er in de jaren 60
volledige sloop heeft plaats gevonden,
of dat er delen zijn behouden die nu de
basis vormen van de huidige Hulsthoeve.

03.1.4 Ontwikkeling – geschiedenis
van de Hulsthoeve aan de hand
van een gesprek met voormalige
bewoonster mevrouw Everaerd

was arts en werkte in het ziekenhuis. In zijn
vrije tijd hield hij ervan om te (ver)bouwen.
Zijn eerste project was de garage, welke
verbouwd werd tot keuken. Hiervoor werd
de garagepoort verwijderd en werd een rond
raam en stalen kozijntjes in de zuidgevel
geplaatst. Het oorspronkelijke woonhuis werd
breder gemaakt, waardoor de nieuwe keuken
middels een binnenruimte met de rest van de
woning kon worden verbonden. De waterput
die voorheen buiten de woning lag kwam
hierdoor gedeeltelijk binnen de woning te
liggen (fig. 03.31).

Het is een aanname dat het dak er tijdelijk
uitgezien heeft zoals op fig. 03.31. Een nieuw
dak kwam namelijk pas jaren na deze eerste
uitbreiding.
In deze eerste fase van de uitbreiding zijn
de open haard en het luikje van de oven
behouden gebleven op de begane grond. De
schoorsteenmantel is op de eerste verdieping
vervangen door een slanker exemplaar. Verder
werd een gedeelte van de verdiepingsvloer
verwijderd en ontstond er een vide boven de
ruimte waarvan de bewoners de woonkamer
gemaakt hebben. Aan de binnenzijde van de
oude buitenmuren is een nieuwe halfsteense
muur gemetseld.

Fig. 03.30 Schematische weergave van de uitbreiding

Familie Hilgersom bewoonde de Hulsthoeve
slechts twee jaar en bouwde in die tijd een
garage met berging bij. Het grondoppervlak
moet daarna ongeveer 175 vierkante meter
hebben bedragen. Familie Everaerd kocht
de Hulsthoeve in 1968. Net als de vorige
bewoners begonnen ook zij vrijwel meteen
na de koop met verbouwen. Meneer Everaerd

Fig. 03.32 De woonkamer met de vide en het niet originele
Fig. 03.31 Eerste uitbreiding en tijdelijke doorsnede

gebint
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Het gebint dat de aandacht trekt in de vide
(fig. 03.32), is aangebracht tijdens deze
verbouwing. Het gebint is gemaakt van
oude houten balken van een ander gebouw
en vormt dus geen origineel detail van de
Hulsthoeve. Hendrikx (1994) noemt zoiets
ook wel een ‘fantasiegebint’, welke dodelijk is
voor de informatiewaarde van een boerderij.
In fases zijn alle andere ruimtes bijgebouwd,
dit gebeurde naar gelang er geld en tijd voor
was. Het gezin had vijf kinderen, waarvan er
nog vier thuis woonden, dus extra ruimte was
altijd wel wenselijk.
Voor de vloer van de verhoogde slaapkamer
is een berekening gemaakt. Er bevond zich
echter nog een slaapkamer onder. Alleen
de verandering van het dak in 1985- 1986
is door een aannemer uitgevoerd. Andere
verbouwingen zijn gedaan naar eigen inzicht
en kunnen, zonder het aanvragen van
vergunningen.
Materialen die gebruikt werden voor de
verbouwingen werden zorgvuldig uitgezocht
en verzameld. Een voorbeeld hiervan zijn de
witjes en schildpadjes. Mevrouw Everaerd
vertelde dat ze lang gespaard hebben op deze
tegeltjes. Ze werden tweedehands gekocht
in kleine partijen en toen ze er voldoende bij
elkaar hadden is de binnenzijde van de open
haard ermee betegeld.
In de weilanden die bij het kavel hoorden,
bouwden meneer Everaerd een stal voor z’n
schapen. In de tuin bouwde hij samen met de
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tuinman een boogconstructie, bekleedde die
met zeil en maakte er een zwembad onder.
Rondom de tuin kwam een gemetselde muur.
Na het overlijden van haar man heeft
mevrouw Everaerd nog enkele jaren in de
Hulsthoeve gewoond. De enige ontwikkeling
die in deze periode nog heeft plaats gevonden
is het dicht metselen van de open zijde van
de ruimte die dienst deed als werkplaats en
carport. Daarmee werd deze ruimte ook een
afgesloten binnenruimte. In 2010 besloot
mevrouw Everaerd de kavel te verkopen aan
Brabants Landschap, omdat ze vanwege haar
leeftijd graag dichter bij voorzieningen en
meer tussen de mensen wilde gaan wonen.

Fig. 03.33 en 03.34 De uitbreidingen die plaatsvonden
vanaf 1968
Deze laatste figuren zijn verkleind weergegeven ten
opzichte van fig. 03.30 en 03.31

03.2 Huidige situatie
De Hulsthoeve is gelegen aan een rustige weg
tussen Sint-Oedenrode en Liempde, de Hulst.
De weg kronkelt door het landschap, min of
meer in dezelfde richting als de Dommel.
Ten opzichte van de andere bebouwing is
de Hulsthoeve relatief dicht bij het water
geplaatst (fig. 02.05).
Het perceel tussen de Hulsthoeve en de
Dommel is in gebruik als akker. Aan de
overzijde van de straat bevindt zich een bos
en een perceel met boomteelt.
Bij het in fig. 03.36 afgebeelde gedeelte
horen nog steeds de twee weilanden welke
gedeeltelijk licht groen gekleurd zijn in fig.
03.35. De weilanden vormen samen het
perceel dat eerder in fig. 03.17 is gemarkeerd
met een sterretje.
Sinds de Hulsthoeve in 2012 is verkocht
aan Brabants Landschap en A. van Liempd
Beheer, wordt deze tijdelijk bewoond door
twee personen. Veel ruimtes zijn daardoor
momenteel niet in gebruik. In deze periode
hebben er geen veranderingen meer
plaatsgevonden.
In de tekeningen staat
dan ook omschreven waar alles voor werd
gebouwd en gebruikt ten tijde van bewoning
door de familie Everaerd.
Dit afstudeerproject heeft enkel betrekking op
de woning, de ommuurde tuin met zwembad
en het gedeelte van de kavel dat ten oosten
ligt van de woning, inclusief de overkapping.

Fig. 03.35 De relatie tussen de kavel en de Dommel
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Fig. 03.36 De situatie op de kavel
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03.2.1 Tekenwerk
Er is slecht één enkele tekening van de
Hulsthoeve te traceren in de archieven van
het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC). Het betreft de aanbouw van een
garage en berging in 1966 (fig. 3.15). Het
woongedeelte is op deze tekenigen niet
uitgewerkt. Mevrouw Everaerd bevestigde
dat zij en haar man nooit tekeningen hebben
gemaakt voor de verbouwingen. Om toch
een goede basis voor de herbestemming
te verkrijgen, heb ik het gebouw ingemeten
en uitgetekend. Deze tekeningen laten het
resultaat zien van de vele verbouwingen.
Doorsnede en aanzichten
Uit het stedenbouwkundig onderzoek en
foto-onderzoek blijkt dat het aanzicht aan de
straatzijde belangrijk is in de relatie tussen de
Hulsthoeve en de omgeving. Deze delen zijn
dan ook het meest gedetailleerd ingemeten
en uitgetekend.

Fig. 03.37 Doorsnede AA’

Aanzicht zuid

Aanzicht oost

Fig. 03.38 t/m 03.41 Aanzichten

Aanzicht west

Aanzicht noord
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Plattegrond
De overkapping en het overdekte zwembad
zullen worden gesloopt vanwege de sterk
onderkomen en vervuilde toestand waarin ze
zich op dit moment bevinden. Het zwembad
staat los van de woning en is dan ook niet
ingemeten en uitgetekend. De overkapping
(carport) is heel globaal weergegeven.

Links: fig. 03.44 Plattegrond -1
Beneden: fig. 03.45 Plattegrond +1
Rechts:fig. 03.46 Begane grond

Fig. 03.42 Er groeit inmiddels onkruid op de niet als
groendak bedoelde overkapping rechts achter de poort

De Hulsthoeve kent alleen een verdiepingsvloer boven de
hal, de gang, drie van de vijf slaapkamers, de badkamer
en een stukje van de woonkamer. De plattegrond van
Fig. 03.43 Zicht vanuit een geopend dakraam op de tuin
met het zwembad en de schapenschuur
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de eerste verdieping is net boven het vloeroppervlak

Alleen de verhoogde slaapkamer is onderkelderd voor

genomen. De licht grijs gehatchte delen zijn meer dan

het aanleggen van een vijfde slaapkamer. Dit gedeelte is

1,50 meter hoog.

afgebeeld als plattegrond -1.
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03.2.2 Architectonische analyse
Al tijdens het foto-onderzoek kwam het
beeldbepalende aanzicht aan de orde. Het
betreft het enige beeld van de Hulsthoeve dat
zichtbaar is voor de voorbijganger (fig. 02.20).
Door de ligging en de vorm van de weg en de
aanwezigheid van beplanting worden andere
delen van het gebouw afgeschermd en kan
dit gedeelte zelfs enkel worden aanschouwd
op het moment dat de beplanting wordt
onderbroken voor de toegang tot de kavel (fig.
00.01).
De beplanting beperkt de zichtbaarheid op de
Hulsthoeve, maar het zijn kenmerken van het
gebouw zelf die ervoor zorgen dat het gebouw
een gesloten karakter heeft. Zo bestaat
het aanzicht voor het grootste gedeelte
(61%) uit een volledig gesloten dakvlak van
rode dakpannen. Het dakvlak heeft een
klein overstek, dat samen met de goot de
langsgevel overschaduwt, daarbij komt dat de
langsgevel slechts twee en een halve meter
hoog is. De ramen zijn niet opvallend groot en
de transparantie wordt nog eens verminderd
door een fijnmazige roedeverdeling. Ook
de luiken en het luifeltje dragen bij aan het
gesloten karakter.

Fig. 03.47 en 03.48 De Hulsthoeve wordt nooit op deze
manier aanschouwd vanwege de beplanting

De voormalige garage (fig. 00.01) heeft
slechts drie kleine ramen in de kopse gevel
en heeft dus net als het hoofdvolume van de
woning een heel gesloten karakter naar de
straatzijde toe.
Fig. 03.49 Gebouwkenmerken die bijdragen aan het
gesloten karakter
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Achter het aanzicht gaat een ruime woning
schuil, waar geen enkel besef van bestaat
wanneer slechts het aanzicht wordt
aanschouwd. De huidige toestand van
de woning wordt in de volgende analyse
onderscheiden in: het hoofdvolume (hiertoe
behoren de woonkamer, hal, drie slaapkamers
en badkamer), de keuken, de serre en de
aanbouw (het overige gedeelte).
Groei
Het aanzicht dat vanuit de straat kan worden
aanschouwd (fig. 03.38) doet geenszins
vermoeden dat er zoveel is uitgebouwd aan
de achterzijde van de kavel. Er treedt een
‘verrassingseffect’ op, waarbij de ene na de
andere ruimte zich opvolgt wanneer men door
het gebouw loopt.
Zodra geld en tijd beschikbaar waren
werd weer een stukje bijgebouwd. Die
verschillende verbouwingen hebben geleid
tot een dynamische plattegrond. Dat zou
kunnen resulteren in een spannend ontwerp,
mits er een balans heerst tussen eenvoud en
complexiteit. In dit geval is de grens duidelijk
overschreden, wat resulteert in een onlogische
en onprettige opeenvolging van ruimtes.
Uit deze plattegrond wordt duidelijk dat er niet
één totaal plan was dat in fases is uitgevoerd,
maar dat per fase werd bepaald wat en waar
werd bijgebouwd.

Fig. 03.50 Analyse-onderdeel ‘ontwikkeling’
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Vorm
Slechts één ruimte past niet in het ortogonale
geheel; de werkplaats. Uit het gesprek met
mevrouw Everaerd blijkt dat daar een heel
eenvoudig verklaring achter schuil gaat; de
perceelgrens liep immers zo en ze wilden een
rechthoekige ruimte creeren.
De schuin geplaatste ruimte valt erg op in de
plattegrond, maar is nauwelijks waarneembaar
bij aanwezigheid in de woning. Er ontbreekt
een referentiepunt om te kunnen waarnemen
dat er een hoekverdraaiing wordt gemaakt.

Fig. 03.51 Analyse-onderdeel ‘vorm’
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Oriëntatie
Het aanzicht aan de straat bevindt zich op
het zuidwesten. Het grootste gedeelte van de
tuin bevindt zich daardoor aan de noordzijde
van de woning. De woning is slechts 6,6
meter hoog en de tuin (achter de woning) is
nog minimaal 20 meter diep, de bezonning
levert dus maar een relatief kleine beperking
op. Naast de woning is de tuin ongeveer 37
meter diep. De tuinmuur en hoge bomen (fig.
03.36) zorgen hier voor de nodige privacy,
maar hinderen ook de zon wanneer deze op
het zuiden staat.

Fig. 03.52 Analyse-onderdeel ‘oriëntatie’
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Visuele relaties/ zichtlijnen
Hoofdvolume
De verhouding tussen hout en glas in de
gevelopeningen beperkt de mogelijkheid om
een visuele relatie te leggen tussen binnenen buitenruimtes.
De dubbele deur in de westgevel werkt
ruimtelijk gezien samen met de gang en vormt
een zichtlijn door het gebouw naar de tuin.
De grote dubbele deuren in de woonkamer
zorgen niet voor een visuele relatie tussen
binnen en buiten omdat de serre zich hier als
een soort bufferzone tussen heeft gevoegd.
Ondanks de grote glasvlakken breekt de
serre het zicht op de tuin.
In het dakvlak zijn dakvensters toegepast,
geen dakkapellen. Ook op deze verdieping is
de relatie tussen binnen en buiten dus tot het
minimum beperkt.
Binnen het hele gebouw is er slechts een
verticale, visuele relatie. Deze bevindt zich in
het hoofdvolume tussen de woonkamer en de
eerste verdieping middels een grote vide.
Keuken
De garage kent vier kleine tot normale ramen
in de wanden en één grote boven het
Fig. 03.53 Analyse-onderdeel ‘zichtlijn’ - de vide verbindt
de woonkamer met de overloop
Volledig rechts: fig. 03.54 Analyse-onderdeel ‘zichtlijn’ zichtlijnen op de tuin en op het landschap
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aanrecht. Door het grote raam kijkt men de
serre in, waardoor hiervoor hetzelfde geldt als
voor de woonkamer.
Aanbouw
De verhoogd gelegen slaapkamer heeft een
balkon met de mogelijkheid om een dubbele
deur open te slaan. Door de deuren en de
verhoogde vloer kan over de muur en over
de perceelsgrens heen gekeken worden in de
richting van de Dommel. Dit is de enige ruimte
in de huidige situatie waar een sterke (visuele)
relatie wordt gelegd met het landschap.
De rest van de aanbouw is zeer gesloten en
heeft een minimaal aantal ramen in de

wanden, wat de mogelijkheid op uitzicht en
zichtlijnen tot het minimum beperkt.
De werkplaats is gelegen tegen de
perceelsgrens en kan in potentie een hele
directe relatie leggen met het landschap. Deze
kans wordt niet benut gezien de betreffende
buitenmuur volledig gesloten is.
Serre
De serre bevindt zich ongeveer op peil niveau.
De hoogte van de muur rondom de kavel en de
beplanting die daar achter staat verhinderen
een groots uitzicht op het achterliggende
landschap. Vanuit de serre is er veel visueel
contact met de tuin, maar wordt niet gestuurd
op specifieke zichtlijnen.
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Toegankelijkheid
Het gebouw heeft drie toegangen aan de
zuidzijde, deze zijn gericht op de straat. De
meest westelijk gelegen toegangsdeur bood
ooit toegang tot de woning, maar die functie
is inmiddels overgenomen door de middelste
deur. De nieuwe toegangsdeur neemt een
centrale plaats in in het huidige gebouw.
De derde en vierde deur zijn een soort
‘achteringangen’, vanwege de functie die
zich achter de deur bevindt; respectievelijk de
bijkeuken en werkplaats.
Vanuit het gebouw zijn er vijf mogelijke
doorgangen naar de tuin. Het gebouw is dus
eigenlijk over de hele breedte toegankelijk.

Fig. 03.55 Analyse-onderdeel ‘toegankelijkheid’
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Afmetingen
De locatie van een ruimte, als ook de vorm
en afmetingen dienen bij een herbestemming
naast het nieuwe programma van eisen
te worden gelegd. Hieruit zal blijken welke
ruimtes de potentie hebben om in hun huidige
toestand te worden herbestemd.

Fig. 03.56 Analyse-onderdeel ‘afmetingen’ het aantal verdiepingen en de vierkante meters
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Uit de aanzichten bleek al dat niet het hele
gebouwde volume dezelfde hoogte heeft. Het
dak boven de keuken is bijvoorbeeld lager
dan het dak van het hoofdvolume, maar heeft
geen verlaagd plafond en is dus open tot in de
nok. Hetzelfde geldt voor de serre. Zodoende
hebben beide ruimtes toch een royale vrije
hoogte.
De woonkamer bevindt zich in een vide. Op
deze plek in het gebouw is de hoogte zo
groot dat het eventueel mogelijk is om een
verdiepingsvloer aan te brengen. Dat is bij de
keuken en de serre niet mogelijk.
Wat de verdiepingsvloer betreft kan in fig.
03.45 worden gezien dat het grijze gedeelte
minimaal 1,50 meter hoog is. Ook deze
ruimtes lopen in hoogte op richting de nok
welke niet geheel in het midden van het
volume is gelegen (fig. 03.40)
Ook in de vloer bevinden zich hoogteverschillen; in het hoofdvolume is er een
hoogteverschil van 170 mm in de woonkamer
en naar het gangetje dat de woonkamer
met de keuken verbindt. In de aanbouw is
er een hoogteverschil van 680 mm naar
de slaapkamer met het balkon. Het balkon
bevindt zich op dezelfde hoogte als de
slaapkamer.

Fig. 03.57 Analyse-onderdeel ‘afmetingen’ verdiepingshoogtes
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Verkeersruimte
Functioneel gezien voldoen de verkeersruimtes door toegang te bieden tot de
verschillende verblijfsruimtes.
Hoofdvolume
De verkeersruimte in het hoofdvolume is smal
en donker. Door de twee deuren met glas
wordt wel duidelijk dat de gangen op de buitengevels gericht zijn. De gang is noodzakelijk
om de andere ruimtes te bereiken, maar er
gaat veel ruimte door verloren.
Keuken
De keuken wordt in de huidige situatie veel
gebruikt als doorgang naar de aanbouw en is
daardoor een minder prettige verblijfsruimte.
Aanbouw
In de verkeersruimte in de aanbouw is
maar een zeer beperkte mogelijkheid tot
oriëntatie. Er is zicht op negen deuren, maar
het is slechts bij één gedeeltelijk glazen deur
mogelijk om te zien dat zich hier de keuken
achter bevindt. Andere deuren zijn gesloten of
de roedeverdeling is zo klein dat er nauwelijks
zicht naar buiten of naar een andere ruimte
mogelijk is. Deze ruimte heeft slechts één
klein raampje boven in de wand voor de
ventilatie, het is te klein en te hoog geplaatst
om er doorheen te kunnen kijken.
De verkeersruimtes drukken gevoelsmatig
een hele negatieve stempel op de beleving
van het gebouw aan de binnenzijde.
Fig. 03.58 Analyse-onderdeel ‘verkeersruimte’
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Daglicht
Hoofdvolume
Het verbreden van de woning was functioneel
gezien wenselijk voor de bewoners. Het
resultaat is echter een doorsnede van 11,6
meter, waardoor daglicht onvoldoende diep
in het gebouw kan doordringen. Een andere
factor die het negatieve aspect versterkt zijn
de serre en het overstek aan de noordzijde
van het gebouw (fig. 03.40 en 03.41). Het
overstek is geplaatst op de goothoogte van
ongeveer 2,6 meter boven peil en is 1,3 meter
diep. Het dak van de serre is gemaakt van
translucent polycarbonaat platen. De vier
grote dakvensters op het noorden moeten
het verduisterende effect verminderen, maar
kunnen op de begane grond slechts een
kleine bijdrage leveren in de woonkamer met
vide. De andere ruimtes worden slechts door
enkele ramen in de gevel voorzien van een
beperkte hoeveelheid daglicht; de ramen
hebben een normaal gedimensioneerd kozijn
en zijn voorzien van roedes, waardoor de
hoeveel glas in de gevelopening relatief
beperkt is. De ruimtes zijn hierdoor erg donker.
De gang bevindt zich in het hart van het
gebouw en grenst slechts op de kopse kanten
aan de gevel, waardoor de inval van daglicht
minimaal is. Dit is echter geen verblijfsruimte,
dus zal het een minder groot probleem zijn,
maar kunstlicht is zonder meer noodzakelijk.

Fig. 03.59 Analyse-onderdeel ‘daglicht’
70

De gang op de verdieping bevindt zich aan
de zuidzijde, achter het gesloten dakvlak.
Hierdoor wordt het een donkere ruimte die
puur ter doorgang dient. Beide kamers zijn
voorzien van één of meerdere dakvensters en
zijn voldoende verlicht met daglicht.
Keuken
De garage heeft een bruto vloeroppervlak
van 3,8 bij 6,3 meter. Het aantal ramen
in de wanden en de twee dakvensters
laten voldoende daglicht binnen om een
aangenaam verblijf in deze ruimte mogelijk te
maken.
Aanbouw
In de aanbouw zijn een drietal lichtkoepels
geplaatst en een dakraam in de slaapkamer.
De bijbehorende ruimtes worden zodoende
van voldoende daglicht voorzien. Het overstek
aan de noordzijde voorkomt dat er veel
daglicht naar binnen valt door de ramen en
deur in de wanden van de verhoogd gelegen
slaapkamer. De verdiept gelegen slaapkamer
heeft enkele kleine ramen net boven peil en is
daardoor vrij donker. De voorraadkast en de
werkplaats zijn voorzien van één of meerdere
ramen in de gevels. De kleine ramen,
wederom geplaatst onder een overstek, en de
grote diepte van de werkplaats maken dat ook
deze ruimtes erg donker zijn.

Fig. 03.60 Analyse-onderdeel ‘daglicht’ - de roedeverdeling

Fig. 03.61 en 03.62 Analyse-onderdeel ‘daglicht’- daglicht-

in de ramen aan de straatzijde

toetredeing op de eerste verdieping en in de doorsnede

Serre
De serre heeft glazen wanden en een dak van
polycarbonaat, op zichzelf is het daardoor een
hele lichte ruimte.
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Deelconclusie
Hoofdvolume
Door de ramen met roedeverdeling op het
zuiden en het overstek en de serre op het
noorden, treedt er nauwelijks daglicht binnen
in het hoofdvolume. Het feit dat de doorsnede
zo diep is, maakt dat de binnenruimtes nog
donkerder zijn. De omgeving wordt bijna
volledig buitengesloten, omdat er slechts
beperkt zicht naar buiten mogelijk is. Daarnaast
gaat op dit moment veel ruimte verloren aan
de ontsluiting van de verblijfsruimtes. Toch
heeft het hoofdvolume kwaliteiten als heldere
rechthoekige basisvorm en de ruimte die
wordt gecreëerd door de aanwezigheid van
de vide.
Het hoofdvolume biedt potentie om te worden
herbestemd wanneer de huidige indeling en
daglichttoetreding worden herzien.
Keuken
De keuken die centraal gelegen is, is een
eenvoudig rechthoekig volume met voldoende
hoogte, heeft voldoende daglichttoetreding
en is daardoor waarschijnlijk eenvoudig te
herbestemmen. Toch zal moeten worden
gekeken naar een alternatief voor de
verkeersroutes;
de
huidige
doorgang
diagonaal door de keuken maakt het een
minder prettige verblijfsruimte.
Aanbouw
Opvallend aan de aanbouw is de grote
verkeersruimte; de tot bijkeuken bestempelde
ruimte wordt omsloten door wanden met
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in totaal negen deuren. Sommige bieden
toegang tot een kast, andere tot een ruimte
of een andere gang. Samen met het gebrek
aan uitzicht maakt het dit een heel onprettige
ruimte. Er is geen gebrek aan daglicht, dankzij
een grote lichtkoepel.
De verhoogd gelegen slaapkamer heeft net
als de keuken een rechthoekig volume, er is
een klein hoekje uitgenomen voor de trap naar
de kelder, maar er blijft nog een ruimte van
normale grootte over. Door de dubbele deuren
en over het balkon heeft de gebruiker een
royaal uitzicht op het Dommeldal. Hoewel de
verbinding met de keuken op dit moment een
knelpunt is, heeft de verhoogde slaapkamer
zeker potentie om te worden herbestemd.
De werkplaats biedt een groot oppervlak
en een vrije overspanning. Toch maakt de
beperkte hoogte de geschiktheid voor een
nieuwe functie veel kleiner.
Serre
De serre is op zichzelf een lichte en grote
ruimte met veel zicht op de tuin en een beetje
zicht op het landschap. De serre neemt
echter veel daglicht en uitzicht weg van de
woonkamer en keuken.
Over het geheel kan gezegd worden dat
het verrassend is; het eerste aanzicht
op de Hulsthoeve doet niet vermoeden
hoeveel ruimte er aangebouwd is aan het
oorspronkelijke hoofdvolume. Dit dynamisch
gegroeide geheel zou hebben kunnen leiden
tot een uitdagende binnenruimte, maar door

de zojuist genoemde negatieve aspecten
resulteert het in een te complexe en onprettige
ervaring.

03.2.3 Technische analyse
De
technische
analyse
bestaat
uit
een beschrijving en deelonderzoeken
met betrekking tot de materialisatie
en
bouwfysische
kwaliteit
van
de
scheidingsconstructie,
het
constructieve
principe en de aan klimaat gerelateerde
installaties en de energievoorzieningen.

Materialisatie en bouwfysische kwaliteiten van
de scheidingsconstructie en binnenwanden
Hoofdvolume
Familie Everaerd is uitgegaan van het
verbouwen van de bestaande woning, daarbij
is de voormalige achterwand verwijderd
en is een nieuwe spouwmuur gemetseld
enkele meters verder naar achteren. Aan
de binnenzijde van de drie resterende
buitenwanden is een nieuw binnenblad
gemetseld voor de oude buitenmuur. Hierbij
is geen isolatiemateriaal toegepast, maar
is wel een dikke scheidingsconstructie
ontstaan. Uitgaande van drie maal halfsteens
metselwerk en twee maal een smalle
luchtspouw heeft de bestaande buitenwand
een Rc-waarde van 0,60 m2K/W (= 3x 0,10/1
+ 2x 0,15) (Kort) Er kan vanuit gegaan worden
dat ook de andere wanden niet geïsoleerd
zijn, dus is de berekende Rc-waarde de
meest gunstigste waarde die in de huidige
Hulsthoeve voorkomt.
Volgens het meest recente Bouwbesluit
dient de Rc-waarde minstens 3,5 m2K/W te
zijn. Bestaande gebouwen vormen hierop
echter een uitzondering. “Bij het gedeeltelijk
vernieuwen of veranderen of het vergroten
van een bouwwerk zijn de voorschriften niet
van toepassingen en mag worden uitgegaan
van het rechtens verkregen niveau voor zover
dat niveau voor de warmteweerstand niet
lager is dan 1,3 m2K/W.” (BRIS Bouwbesluit
Online) De huidige toestand voldoet dus in
z’n geheel niet aan de minimale eisen voor
het verbouwen van een bestaand gebouw.

Bij het herbestemmen zullen voorzieningen
getroffen moeten worden om de Rc-waarde te
verhogen.
In zowel het hoofdvolume als in de serre is
dubbel glas toegepast. Dit heeft een U-waarde
van 2,9 W/m2K. (De Vree) Op het dak van de
serre is polycarbonaat toegepast, dit materiaal
heeft een U-waarde tussen 0,21 en 0,195 W/
m2K (DesignerData). Wat de U-waarde van
beglazing betreft is in het nieuwe Bouwbesluit
geen minimale waarde verbonden aan het
rechtens verkregen niveau. (PelserHartman
Bouwadvies)
Aanbouw
De werkplaats is ontworpen als buitenruimte
en zodoende opgetrokken uit halfsteens
metselwerk. Deze ruimte is later ook aan de
vierde zijde dicht gemetseld, maar heeft dus
niet de bouwfysische eigenschappen van een
binnenruimte.
De daaraan grenzende afgeschuinde ruimte
is slechts gedeeltelijk met golfplaten afgedekt,
waardoor regen plaatselijk onverhinderd de
ruimte in kan stromen. De ruimte ligt iets lager
dan de gang, waardoor regen niet verder de
woning in zal lopen.
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Fig. 03.64 Materialisatie van de scheidingsconstructie en
binnenwanden
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Materialisatie exterieur - verschijningsvorm
De materialisatie van het exterieur geeft
verschillende delen van het dynamische
gegroeide gebouw een andere verschijningsvorm.
Hoewel dit wellicht een meer
architectonisch onderwerp is, is het
toegevoegd aan de technische analyse
vanwege de samenhang met de materialisatie.
Uit de stedenbouwkundige analyse is het
belang gebleken van het aanzicht van het
hoofdvolume voor de relatie met de omgeving.
Het aanzicht bestaat uit gestucte en wit
geschilderde wanden en een dak met rode
keramische dakpannen. Zowel de keuken
als de verhoogde slaapkamer heeft dezelfde
verschijningsvorm wat de materialisatie
betreft.
De delen met een andere verschijningsvorm
zijn aan het zicht onttrokken door de beplanting
op de kavel. Aan de achterzijde bevindt zich
de glazen serre en het overige gedeelte van
de aanbouw is opgetrokken met betonsteen
en afwisselend onafgewerkt of afgesmeerd.
Ook het dak van de serre is van glas. De rest
van de aanbouw heeft een plat dak.

Fig. 03.65 Materialisatie exterieur
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Materialisatie interieur
De volgende figuren geven een overzicht van
de materialisatie van de wanden, de vloer en
het plafond. Daarna zal de materialisatie van
de verschillende ruimtes worden toegelicht en
getoond aan de hand van enkele foto’s. De
materialisatie komt uitgebreid aan bod omdat
het materiaal wellicht behouden kan blijven of
op een andere plek kan worden toegepast na
het herbestemmen.

Verdiepingsvloer
Fig. 03.66 en 03.67 Materialisatie interieur - wandafwerking
op de begane grond en op de verdieping
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Verdiepingsvloer
Fig. 03.68 en 03.69 Materialisatie interieur - vloer- en
plafondafwerking op de begane grond en op de verdieping
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Woonkamer
Vloer
De vloer in de woonkamer bestaat uit houten
latten welke steeds een vierkant van (4x4) 16
bruine tegels begrenzen. De tegels hebben
geen of een matte afwerking ter plaatsen van
de zithoek. In de rest van de kamer hebben ze
een glanzend uiterlijk.

decoratieve elementen en in het geheel wit
geschilderd. Ook de achterwand van de
ruimte op de verhoging is gemetseld en wit
geschilderd.

Fig. 03.72 De open haard met schildpadjes en witjes.
Rechts om het hoekje bevindt zich nog een ovenmond.

Fig. 03.71 Decoratieve elementen in het binnenblad
(woonkamer)
Fig. 03.70 De tegelvloer met houren latten (woonkamer)

In de open haard liggen dezelfde bruine
tegels, echter zonder de houten latten. De
opstaande rand bestaat uit een rijtje koppen
(baksteen).
Het verhoogde gedeelte is afgewerkt met
licht gekleurde tapijttegels. De opstand is
gemetseld en afgewerkt met een houten lat.
Wanden
De kopse zijde van de woning heeft een
gemetseld binnenblad. Het is voorzien van
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De open haard is aan de binnenzijde afgewerkt
met witjes en schildpadjes. Hoewel het oude
tegeltjes betreft, zijn deze niet origineel. Een
bedrijf in de buurt verkocht tweedehands
bouwmaterialen. Mevrouw Everaerd vond
daar, maar ook op andere plaatsen, kleine
partijen tegeltjes en zocht en spaarde ze net
zolang tot de hele binnenzijde van de haard
ermee bekleed kon worden. Hetzelfde gold
voor de vloertegels welke in het huis zijn
toegepast; ze zijn oud, met liefde verzameld,
maar niet origineel in de Hulsthoeve.

De open haard zou nog een van de enige
originele dingen kunnen zijn, gezien de
schoorsteen zich op alle oude foto’s op
dezelfde plek bevindt. Ook de nog aanwezig
ovenmond kan duiden op de vroegere
broodoven in de open haard. Mevrouw
Everaerd heeft aangegeven dat de haard en
het luikje van de oven al aanwezig waren toen
ze met haar familie het huis betrok.
De nis met daarin de open haard is afgewerkt
met een houten lijst en een plank. Deze is qua
detaillering niet gelijk aan de ‘bordenplank’
zoals die vroeger in boerderijen voorkwam.
De put is gemaakt van schoon metselwerk en
afgedicht met een houten plank.
De overige wanden zijn gestuct en wit
geschilderd.

De aansluiting van de gestucte wanden
de vloer is gemaakt met houten plinten.
zijn niet gedecoreerd en 10 cm hoog.
plint is grijs-groen, gelijk de kleur van
deurkozijnen.

op
Ze
De
de

Gevelopeningen
De negge is gelijk aan de materialisatie en
afwerking van de desbetreffende wand. De
kozijnen zijn gemaakt van hout en voorzien
van dubbel glas. Het kozijn hout is gedeeltelijk
geschilderd in een grijs-groene kleur en
gedeeltelijk wit. De ramen bestaan uit grote
glasvlakken, de roedeverdeling is slechts aan
de buitenzijde tussen het kozijn geklemd.
Drie van de vijf ramen zijn voorzien van gele
overgordijnen. Ze zijn allemaal voorzien van
kanten glasgordijnen.

Daarnaast is er nog één klein raampje, hoog
in de gevel, dat refereert naar het vroegere
zolderluik.

Het plafond boven de verhoging bestaat uit
grijs-groen geschilderde balkjes tegen een wit
geschilderde beplating.

In het hellend dak is één groot dakraam
geplaatst.

Gebreken
De wand, later voorgezet voor de langsgevel
van de woning aan de straatzijde, vertoont
verschillende scheuren, net als de negge
welke scheuren vertonen op zo’n 11
centimeter vanaf de binnenzijde van de wand.
De aansluiting op de wit geschilderde en
gedecoreerde wand is in slechte staat.

De openslaande deuren naar de serre zijn
ook van hout en houtkleurig. Ook deze zijn
voorzien van glasgordijnen.
De ruimte kent twee binnendeuren en een
gevelopening zonder deur. De deuren zijn
voorzien van sierlijsten en geschilderd in
dezelfde kleuren als de kozijnen.
Constructie
De woonkamer bevindt zich in de vide die
zich uitstrekt over de hele breedte van de
woning. De verdiepingsvloer wordt begrensd
door een forse houten balk (bxh = 250x300
mm). Hoewel deze balk een verwijzing is
naar de vroegere gebinten, is deze balk niet
origineel, maar aangebracht tijdens de grote
verbouwing en het maken van de vide in de
jaren ’70 of ’80. De balken op deze hoogte
hebben een rechthoekige doorsnede, de
overige houten balken zijn rondhout met een
variërende diameter.
Plafond
Het plafond in de vide bestaat uit schrootjes,
deze zijn voornamelijk houtkleurig, maar aan
beide zijden is het onderste gedeeltelijk wit
geschilderd.

Fig. 03.73 Panoramafoto van de woonkamer

Fig. 03.74 Scheur in de negge
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Hal

Gevelopeningen
De wanden bevatten vijf binnendeuren,
waarvan er één een smalle kastdeur is voor de
meterkast. De deuren zijn allemaal gelijk wat
de kleur betreft, maar anders wat materiaal
en decoratie betreft. De voormalige voordeur
bevindt zich ook in deze ruimte, maar is dus
op dit moment niet meer in gebruik.
De ruimte heeft een klein raampje in de gevel
langs de voordeur.
Plafond
Het plafond is afgewerkt met wit geschilderde
schrootjes.

Fig. 03.75 Impressie van de hal

Fig. 03.77 Scheuren in het metselwerk (hal)

Slaapkamers

Vloer
De vloer in de hal is gelijk aan de vloer in
de woonkamer (fig. 03.70), met uitzondering
van het gedeelte direct achter de voordeur.
Hier bevindt zich een luik, dat mogelijk naar
de kruipruimte leidt. Toch heeft mevrouw
Everaerd aangegeven dat de vrije ruimte
onder het verhoogde gedeelte van de
woonkamer is dicht gestort bij een van de
verbouwingen.
Wanden
Het binnenblad, geplaatst aan de straatzijde,
is schoon metselwerk. De andere drie wanden
zijn gestuct, wit geschilderd en voorzien van
een grijs-groene plint. De wanden vertonen
meerdere gebreken. Zowel boven de deur
naar de slaapkamer als boven de deur naar
het toilet is een scheur aanwezig.
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Fig. 03.78 Impressie van de eerste slaapkamer, met zicht
op de tweede slaapkamer

Fig. 03.76 Scheuren in het metselwerk (hal)

Wanden
De twee hierop volgende slaapkamers zijn
ongeveer gelijk. De wanden zijn wederom

gestuct en wit geschilderd. Er is wel een
lage lambrisering tegen aangebracht in de
zelfde kleuren als de deuren en kozijnen. In
beide slaapkamers bevindt zich een wasbak,
waarachter een gedeelte van de muur is
afgewerkt met grijze tegels.
Vloer
De vloer bevat dezelfde bruine tegels als de
woonkamer, maar is gelegd in een blokpatroon
waarin de bruine tegels worden afgewisseld
met groene tegels.

Gevelopeningen
Beide slaapkamers zijn voorzien van een
groot raam in de gevel aan de straatzijde. Er
zijn rode gordijnen aanwezig.
Ook de deuren in deze ruimtes verschillen
weer van elkaar. De afmetingen van de
deuren zijn echter bij benadering gelijk.

Plafond
Het plafond is afgewerkt met wit geschilderde
schrootjes. Opvallend is de robuuste balk
die zich in de gang bevindt net voor de
gang de hoek om gaat naar de achterdeur.
De balk bevindt zich onder het plafond en
is ruim gedimensioneerd, maar lijkt geen
constructieve eigenschappen te kunnen

De wand van schoon metselwerk sluit
niet meer over de volledige hoogte aan
op het kozijn van de deur tussen de twee
slaapkamers. Dit zou samen kunnen hangen
met de scheuren die op andere plekken
zijn opgevallen en betekent mogelijk een
probleem met het nieuwe binnenblad.
Plafond
Het plafond is, net zoals in de hal, afgewerkt
met wit geschilderde schrootjes. In de eerste
slaapkamer (gezien vanuit de hal) is het
plafond nog volledig in tact. In de andere
slaapkamer is een klein stukje verwijderd
waardoor kan worden gezien dat kleine
balkjes de ruimte overspannen in de richting
parallel aan de straat.
Gang
Vloer
Op de vloer in de gang bevinden zich weer
dezelfde bruin tegels, welke per 16 worden
omkaderd door houten balkjes. Daaroverheen
ligt een soort donker blauwe loper.

Fig. 03.79 Zicht op de voortuin en de akker met boomteelt

Wanden
De wanden van de gehele gang zijn gestuct
en wit geschilderd.

Fig. 03.80 De dubbel deur aan het einde van de gang
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hebben, gezien deze, aan beide kanten
achter de muur van de gang, niet doorloopt.
Het lijkt of de balk slechts tussen de muren is
bevestigd, omdat er in beide ruimtes niets te
zien is van een oplegging terwijl de wanden
maar halfsteens zijn.

badkamer zijn betegeld. Op de vloer is
een klein bruin tegeltje toegepast. Voor de
wanden zijn donker blauwe tegels gebruikt.
De douchewanden zijn gemetseld en met
dezelfde blauwe tegels bekleed. In de wand
tussen de badkamer en de derde slaapkamer
is een nis gecreëerd.

Plafond
Het plafond is gestuct en wit geschilderd.
Er zijn een aantal spots aangebracht en een
decoratief element van gips.
Gevelopeningen
Er bevindt zich één raam in de badkamer
welke zicht geeft op de tuin.
Sanitair
Het ligbad is lichtblauw en onbeschadigd. De
staat van het toilet en de wasbak is onbekend.
Slaapkamer
Vloer
De derde slaapkamer is niet rechthoekig, maar
vouwt zich als het ware om de badkamer. Op
de vloer bevindt zich een licht gekleurde
vloerbedekking.
Wanden
De wandafwerking is zeer verschillend. Één
van de wanden die grenst aan de badkamer
is opgetrokken in schoon metselwerk, terwijl
drie andere wanden zijn behangen. Over de
lange wand, grenzend aan de gang, is niets
bekend vanwege de grote kastenwand die
ervoor is geplaatst.

Fig. 03.81 Het vreemde stukje balk in de gang (op de
achtergrond een doorzicht naar het verhoogde gedeelte
van de woonkamer)

Tussen de gang, de hal en de woonkamer
bevindt zich een toilet en een leidingschacht.
De leidingschacht is onafgewerkt en wordt
verhuld achter een gordijn. De wanden en
vloer van het toilet zijn afgewerkt met tegels;
wederom dezelfde bruine tegels op de vloer
en licht blauwe tegels tegen de wanden.

Plafond
Het plafond is wederom afgewerkt met wit
geschilderde schrootjes.

Het sanitair lijkt nog in goede staat te verkeren.
Badkamer
Zowel de vloer als de wanden van de
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Fig. 03.82 Impressie van de badkamer

Eerste verdieping
De materialisatie van de slaapkamers en
de overloop op de verdieping zijn hetzelfde.
De vloer is bekleed met een gedeeltelijk
losliggende, groene en rode vloerbedekking.
Wanden
Er bevinden zich slechts wanden tussen de
drie ruimtes. Het dak loopt ongeveer naar
de bovenkant van de vloer toe, waardoor er
veel plafondafwerking aanwezig is aan de
binnenzijde van de ruimtes.
De wanden zijn behangen, alleen de kopse
kant van de woning is bekleed met houtkleurige
schrootjes. Doordat het een wolfsdak betreft,
loopt deze wand niet door tot in de nok.

Fig. 03.83 De doorgang van de overloop naar de
slaapkamers

De schuine wanden zijn bekleed met
houtkleurige schrootjes, maar worden
gedeeltelijk verborgen achter inbouwkasten.
Aan de noordzijde zijn in de slaapkamer
houten zitelementen aangebracht, welke zijn
bekleed met zeil.
Plafond
Er is een verlaagd plafond aangebracht met
houten balkjes en daarop een wit geschilderde
beplating.
Gevelopeningen.
Alle ruimtes zijn voorzien van een groot
dakraam op het noorden. Daardoor blijft het
dakvlak aan de straatzijde ongeschonden. De
meest westelijk gelegen slaapkamer heeft ook
nog twee kleinere dakramen in het wolfseind
op het westen.

Fig. 03.85 Impressie van de serre met zicht op de
woonkamer

Serre
Vloer
De vloer in de serre is gedeeltelijk afgewerkt
met wederom dezelfde bruine tegels. Deze
zijn gedeeltelijk op een verhoogd plateau
gelegd. Het andere gedeelte van de vloer is
afgewerkt met licht gekleurde laminaat.
Wanden
De wanden die grenzen aan de tuin zijn
gerealiseerd in dubbel glas met hout kleurige
kozijnen. De gevels van de overige bebouwing
zijn te beschouwen als buitengevels doordat
ze zijn gestuct en wit geschilderd.
Plafond
Het dak van de serre is gemaakt van
polycarbonaat. Het dak rust op een houten
constructie.

Fig. 03.84 Impressie van een slaapkamer op de verdieping
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Gevelopeningen
Zowel op het einde van de betegelde paden,
als aan de houten vloer grenzen meerdere
deuren.
Keuken
Vloer
De vloer in de keuken is bedekt met vinyl,

bedrukt met een print welke het een licht
gekleurde, houten computervloer moet doen
lijken.
Wanden
Tegen de wanden zijn witte tegeltjes
toegepast. Ze bevinden zich tegen alle vier
de wanden tot ongeveer 60 cm boven het
aanrechtblad. Daarboven zijn de wanden
gestuct en wit geschilderd.
Plafond
Het plafond is gedeeltelijk gestuct en wit
geschilderd met donkere, houtkleurige balkjes
ervoor. In de nok is een klein stukje verlaagd
plafond aangebracht. Wederom gemaakt van,
in een donker bruine tint geschilderde, latten.
Gevelopeningen
De keuken is een lichte ruimte met vele,
verschillende gevelopeningen. In de zuidgevel
bevinden zich twee stalen ramen met enkel
glas. Van beneden zijn ze rechthoekig, aan
de bovenzijde zijn ze rond gemaakt. In de
oostgevel bevindt zich een enkel en een
dubbel raam met enkel glas, maar voorzien
van een voorzetraam. In de westgevel bevindt
zich een raam tussen de keuken en de serre.
Zowel een gedeelte van dit raam als het
dubbele ramen op het oosten kan open gezet
worden. In het dak bevinden zich nog twee
dakramen met rode rolgordijnen. Deze zijn
echter praktisch niet te bereiken en zullen dus
waarschijnlijk altijd gesloten zijn (zoals op het
moment van de bezichtiging).

Fig. 03.86 Impressie van de keuken
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De keuken is via de gang verbonden met de
woonkamer, in deze doorgang bevinden zich
geen deuren. Er is wel een deur, met een
glazen gedeelte, naar de bijkeuken.
Slaapkamers
Vloeren
De vloer van beide slaapkamers is afgewerkt
met vloerbedekking.
Wanden
De wanden van de bovenste slaapkamer zijn
gestuct en wit geschilderd. De wanden van de
onderste slaapkamer zijn gedeeltelijk bekleed
met een houtkleurige lambrisering.
Plafond
Het plafond is gedeeltelijk verlaagd, zoals
wordt afgebeeld in fig. 03.87. In het exterieur
is het dak een gewoon zadeldak. De schuinen
delen zijn gestuct en wit geschilderd met de
aanwezigheid van donkere balkjes.

Fig. 03.87 Impressie van de bovenste slaapkamer

Bijkeuken
Vloer
De vloer van de bijkeuken is betegeld
met rechthoekige, beige tegels die in een
visgraatpatroon zijn gelegd.
Wanden
De wanden zijn gedeeltelijk betegeld met
oranje tegels en gedeeltelijk met dezelfde
donker blauwe tegels als in de badkamer. Het
bovenste randje is gestuct en wit geschilderd,
net als het plafond.

Fig. 03.88 Uitzicht vanuit de bovenste slaapkamer op het

De twee deuren op de afbeelding zijn
hetzelfde, alle andere deuren wijken daarvan
en van elkaar af.
Werkplaats
De werkplaats heeft een betonnen vloer.
De wanden zijn gemetseld van betonsteen
welke gedeeltelijk in het zicht is gelaten en
gedeeltelijk is afgesmeerd.

Gevelopeningen.
Er bevinden zich negen deuren in de wanden
die de bijkeuken begrenzen. Één deur verbindt
de ruimte met buiten en de andere gaan naar
andere ruimtes toe. Er is één klein raampje
aanwezig, maar dat is bovenaan in de gevel
geplaatst en bovendien erg klein waardoor er
geen uitzicht door ontstaat. In het dak bevindt
zich een grote lichtkoepel.

Dommeldal

Gevelopeningen
De onderste slaapkamer is voorzien van
drie smalle daglichtopeningen vlak langs
het plafond. Deze ramen zijn niet te openen
en grenzen aan de serre. De bovenste
slaapkamer is voorzien van vier rechthoekige
en één rond raam, grenzend aan de serre
en twee ramen en een dubbele deur aan
de noordzijde met het balkon. Allemaal zijn
ze voorzien van bonte gordijnen. In het dak
bevindt zich een groot dakraam, met wederom
een rood rolgordijn.

Fig. 03.89 Impressie van de bijkeuken

Fig. 03.90 en 03.91 Impressie van de werkplaats
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Het plafond kent geen afwerking; van onderuit
wordt tegen de constructie en het dakbeschot
aangekeken. De houten balken vertonen
meerdere natte plekken, wat zou kunnen
duiden op defecten aan de bovenliggende
dakbedekking.
Gevelopeningen
In de twee kopse kanten van de
werkplaats bevinden zich verschillende
daglichtopeningen. Duidelijk wordt dat de
gevel op het westen zo bedoeld en gebouwd
is met drie dezelfde ramen en een deur
in de richting van de tuin. De kopse kant
op het oosten is pas enkele jaren geleden
gerealiseerd, hierbij zijn twee ramen en
deuren toegepast die toevallig voorhanden
waren.

Ze wijken dus volledig af van de
gevelopeningen aan de andere zijde. De gevel
aan de perceelsgrens is volledig gesloten.

de huidige krachtenverdeling. De constructie
van het dak is volledig onbekend, vanwege de
aftimmering aan de binnenzijde.

Constructie
Hoofdvolume
De vroegere langgevelboerderij bezat
moerbalken welke de ruimte tussen de
langsgevels overspanden. De breedte
van de langgevelboerderij was dan ook
beperkt. Dwars over de moerbalken lagen
zogenaamde slieten; rondhout waarmee een
zoldervloer werd gecreëerd. Een gebint in
een langgevelboerderij zou dan ook vreemd
zijn, maar van het gebint in de woonkamer
van de Hulsthoeve is duidelijk dat het er
van oorsprong niet aanwezig was. Toch is
onduidelijk of deze helemaal niet mee werkt in

Keuken
In de keuken zou een sporenkap kunnen
zijn toegepast, maar het is onduidelijk of de
balkjes tegen het plafond enkel constructief
zijn of dat ze (ook) een esthetische functie
hebben.
Aanbouw
De werkplaats is een ruimte met een vrije
overspanning van 7 meter, gerealiseerd
met stalen liggers. De diepte van de ruimte
bedraagt 10,6 meter, maar de hoogte onder
de constructieve delen is beperkt tot 2 m.
Serre
In de serre zijn houten spanten gebruikt om
de ruimte te overspannen en de krachten van
het dak af te dragen (fig. 03.85).

Fig. 03.92 Foto’s van dakconstructie aan de binnenzijde
van de vide
Links: fig. 03.93 doorsnede over de vide
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Installaties
De Hulsthoeve is aangesloten op het
elektriciteitsnet, maar er loopt geen gasleiding
naartoe. Daarom is in de tuin een tank
geplaatst welke wordt gevuld met dieselolie.
De installatieruimte bevindt zich in de
bijkeuken.
De warmte die wordt gegenereerd verspreidt
zich door de woning door een leidingenstelsel
dat wordt ontsloten door convectoren en
radiatoren. Er zijn zes paneelradiatoren en
één ledenradiator aanwezig. De ledenradiator
bevindt zich in de L-vormige slaapkamer in
het hoofdvolume. Het zijn te weinig radiatoren
om alle ruimtes mee te verwarmen, de ruimtes
die niet kunnen worden verwarmd zijn grijs
gekleurd in fig. 03.94.
Het is een behoorlijke investering, gezien
de tank regelmatig gevuld dient te worden
wanneer de hele woning moet worden
verwarmd.
De open haard kan worden gestookt op
hout. Deze werd in ieder geval ten tijden
van bewoning door de familie Everaerd nog
veelvuldig gebruikt en werkt dus waarschijnlijk
nog steeds prima. Achter de open haard
bevindt zich een nis die is verbonden met de
schoorsteen.
De meterkast bevindt zich in een ingebouwde
kast tussen de hal en de woonkamer.

Fig. 03.94 De aanwezigheid en locatie van installaties
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Analyse van het detail

Het is onduidelijk of het nieuwe binnenblad
voorzien is van een fundering of dat deze
op de bestaande vloer is geplaatst. Gezien
de familie Everaerd geen bouwkundige
achtergrond had en er een aantal gebreken
zichtbaar zijn rondom dit nieuwe binnenblad,
wordt aangenomen dat geen nieuwe of
aanvullende fundering is voorzien.

Hoofdvolume
Vanwege het belang van het aanzicht wordt
verder ingezoomd op de bijbehorende details.

Vloeropbouw
Er wordt vanuit gegaan dat de vloer
ongeïsoleerd is, gezien het moment waarop
de vloer moet zijn gerealiseerd. Er bevindt
zich geen kruipruimte onder de woning.
(Everaerd, 2012)
De vloer zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit
een op zand gestorte betonvloer.

Fig. 03.96 Doorsnede met detail V.01

Wanneer
de
isolatiewaarde
bij
de
herbestemming wordt verbeterd, dient er
rekening mee te worden gehouden dat de
verdiepingshoogte slechts 2300 mm bedraagt
met uitzondering van de vide.

Wandopbouw
Uit bronnen over de geschiedenis lijkt
te mogen worden geconcludeerd dat de
Hulsthoeve in de jaren 60 is afgebroken en
herbouwd. In die tijd was het gebruikelijk om
een ongeïsoleerde spouwmuur te bouwen.
(Rentier, Ch., Reymers, J. en Salden, M.W.R.,
2005) (fig. 03.97) Daar is door familie Everaerd
een halfsteense muur aan toegevoegd aan
de binnenzijde. De huidige dikte van de
hele buitenwand bedraagt 400 mm, dus dat
is een bevestiging dat deze wandopbouw
daadwerkelijk zo aanwezig kan zijn.
De scheuren in de negge (fig. 03.68) lijken
te zijn ontstaan op de naad waar het nieuwe
halfsteens binnenblad grenst aan de oudere
constructie.
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Fundering
Er wordt vanuit gegaan dat ook de fundering
niet meer gemetseld is, zoals bij de vroegere
steensmuur het geval was.
Het funderingsdetail zou er dan uit kunnen
zien als in fig. 03.98.

Fig. 03.97 Ontwikkeling gevelopbouw (Rentier, Ch.,
Reymers, J. en Salden, M.W.R., 2005)

Fig. 03.98 Mogelijk funderingsdetail

Fig. 03.101 Dakopbouw vanuit de binnenzijde

Dakopbouw
Van de buitenzijde is het dakpakket afgewerkt,
waardoor de opbouw niet nader gespecificeerd
kan worden dan dat er panlatten en tengels
aanwezig zullen zijn onder de afwerking van
dakpannen (fig. 03.100).
In één van de wandkasten ontbrak een
stukje van de plafondafwerking (fig. 03.101),
waardoor enige informatie over de dakopbouw
is verkregen.

Vanuit de binnenzijde beschreven bevindt
er zich een houten afwerking, bevestigd op
brede houten latten. Hierachter bevindt zich
een plaat isolatiemateriaal met een dikte van
40 mm. De stijlen die zich hierachter bevinden
zijn afgewerkt met dunne grijze platen, dit
zouden asbesthoudende vezelplaten kunnen
zijn.

Fig. 03.99 en 03.100 Foto’s van detail V.02

Het dakpakket lijkt dikker te zijn wanneer
zowel vanuit de buiten- als de binnenzijde
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refentiepunten worden bepaald. Onduidelijk
is dus wat er zich nog achter de grijze platen
bevindt. Hierdoor blijft onduidelijk hoe detail
V.02 in elkaar zit.
In de analyse van de details zijn een
aantal aannames gedaan. Uiteraard dient
bij een daadwerkelijke realisatie van de
herbestemming te worden gecontroleerd hoe
deze in werkelijkheid zijn gedetailleerd.
Deelconclusie
Technisch gezien zijn er een aantal zaken
die het lastig maken om de Hulsthoeve te
herbestemmen. Zo is het verwarmingssysteem
erg kostbaar, niet duurzaam en zijn
niet in alle ruimtes installaties voorzien
waarmee deze kunnen worden verwarmd.
Daarnaast is de bouwfysische kwaliteit van
de scheidingsconstructie nog lager dan
de minimale toegestane waarde die het
Bouwbesluit toestaat voor verbouwingen.
De materialen bevinden zich nog in een relatief
goede staat. Afhankelijk van de bevestiging en
de mogelijkheid om ze ongeschonden uit het
gebouw te verwijderen, zullen veel materialen
herbruikbaar zijn die niet op de huidige locatie
kunnen worden behouden. Een verfbeurt
volstaat in veel gevallen.
Hoofdvolume, keuken en verhoogde
slaapkamer
De scheidingsconstructie van deze ruimtes is
beter dan de andere wanden van het gebouw,
maar is echter nog steeds onvoldoende.
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In het hoofdvolume waren enkele zorgwekkende scheuren aanwezig in de wanden
en negges. Deze scheuren lijken te zijn
gerelateerd aan het halfsteens binnenblad dat
door familie Everaerd aan de binnenzijde van
de langsgevel is bijgemetseld.
Aanbouw
De andere ruimtes in de aanbouw hebben een
erg slechte warmte-isolerende scheidingsconstructie. Ze zijn enkel (in de meeste
gevallen) afgeschermd voor regen en wind.
Serre
Het behouden van de dubbel glazen gevels
en het dak van polycarbonaat is volgens
het Bouwbesluit toegestaan wanneer de
U-waarde wordt beschouwd. Toch is het lastig
om deze ruimte klimaattechnisch op een
comfortabel niveau te krijgen en houden.

03.3 Toekomstig gebruik
Dit afstudeerproject heeft betrekking op de
woning en de ommuurde tuin (fig. 03.36),
welke dienen te worden herbestemd tot
luxe vakantiewoning met congres- en
workshopruimte. (A. van Liempd Beheer,
2013) Deze functies zijn nog niet nader
gespecificeerd. Alvorens deze functies verder
worden onderzocht en gedefinieerd zal
worden ingegaan op de toekomstige functie
voor de weilanden en de stal. Het plan voor
dit gedeelte van de kavel is ontwikkeld door A.
van LIempd Beheer en Brabants Landschap.

03.3.1 Het atelier en de omgeving
Het toekomstplan (A. van Liempd Beheer,
2013) voor de ontwikkeling van de
weilanden en de stal vindt aansluiting bij de
ontwikkelingsvisie voor Het Groene Woud en
de specifieke opgave voor het betreffende
deelgebied waarin de Hulsthoeve zich bevindt.
Beleefbaarheid
De Hulst, de straat waaraan de Hulsthoeve
is gelegen, is onderdeel van een bestaande
knooppuntenroute voor fietsers en wandelaars.
Gemeente Boxtel en Brabants Landschap
zullen een verbinding gaan realiseren tussen
het Dommeldal en De Scheeken (fig. 02.02)
en daarmee het netwerk en de beleefbaarheid
van het gebied vergroten. Het nieuwe
Ommetje komt vanaf het zandpad tegenover
de Hulst en loopt voor de stal langs, over de
kavel van de Hulsthoeve. Op het einde van de
kavel wordt een vertakking gemaakt naar de
Dommel, waar een aanlegsteiger voor kano’s
en fluisterboten wordt gerealiseerd. Ook het
water wordt op deze manier bij de beleving
betrokken.
De schapenstal zal dienst gaan doen als
informatiepunt en atelier. In het informatiepunt
zullen Brabants Landschap, IVN Rooi en A.
van Liempd Beheer informatie samenbrengen
over het landschap, de flora en fauna in het
Dommeldal en het hergebruik van materialen.
Lokale kunstenaars zullen er zorg voor
dragen dat het gebouw toegankelijk is en dat

mensen er een kopje koffie of thee kunnen
drinken. Verder hebben zij er hun werkplek
en kunnen ze de gemaakte werken meteen
aan het publiek tonen. Een boottocht over
de Dommel of een wandeltocht door het
landschap kan op deze manier worden
afgewisseld en aangevuld met een bezoek
aan het informatiepunt en atelier.
De stal is gebouwd door meneer Everaerd,
arts van beroep en geen bouwkundige. De
stal (fig. 03.102 en 03.103) is het resultaat
van een creatieve instelling en het aan de slag
gaan met materialen die toevallig voorhanden
waren. Het toekomstplan doet geen uitspraken
over de technische of ruimtelijke kwaliteiten
van de stal, noch over de vormgeving van de
herbestemming.

informatiepunt wordt verstrekt.
Landschappelijke kenmerken
De drie Trek-ins wordt geplaatst in het weiland
waar zich ook de wilgenbomen bevinden.
Gezien het beperkte aantal zullen zij geen
significante verandering teweeg brengen en
blijft het halfopen karakter van de weilanden
behouden.
In het andere weiland zal een amfibieënpoel
worden aangelegd, welke zal bijdragen aan de
biodiversiteit in het gebied.
De toekomstplannen hebben dus tot doel om
het landschap verder te ontwikkelen en de
gebruiks- en belevingswaarden te verhogen.

In het weiland met de knotwilgen (fig. 03.104)
zullen drie Trek-ins (fig. 01.02) worden
geplaatst en wordt het mogelijk gemaakt
om in het Dommeldal te overnachten.
De Trek-in is een initiatief van Stichting
Natuurkampeerterreinen om op een duurzame
manier in de natuur te kunnen overnachten.
Studenten van de Technische Universiteit in
Eindhoven hebben de nieuwe Trekkershut
vormgegeven, waarna deze door 2LifeArt is gebouwd met uit de sloop afkomstige
materialen. Iedere Trek-in is geschikt voor zes
personen en biedt slaapplekken, een zithoek,
kookvoorzieningen en een eigen badkamer
met toilet en douche.
De Trek-in illustreert tevens de informatie over
het hergebruik van materialen welke in het
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Links: fig. 03.102 t/m 03.104 Respectievelijk het exterieur

met knotwilgen waar de drie Trek-ins geplaatst zullen gaan

en interieur van de voormalige schapenstal en het weiland

worden.

Fig. 03.105 Schets van de toekomstplannen
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03.3.2 De vakantiewoning
De vakantiewoning wordt ingezet voor
‘besloten recreatief gebruik’ (A. van Liempd
Beheer, 2013), wat inhoudt dat deze functie
niet commercieel benaderd wordt en dus niet
door iedereen te boeken zal zijn. De functie
zal daardoor op zichzelf niet winstgevend
zijn, maar zal dienen als visitekaartje voor A.
van Liempd Sloopbedrijven en 2Life-Art. Het
creëren van spin-off is het belangrijkste doel.
Allereerst wordt een scenario geschetst
wanneer de opdrachtgever (en tevens
eigenaar van de Hulsthoeve) zelf in de
vakantiewoning verblijft.

Ontspannen

Lunchen

Activiteiten ondernemen

(Samen) koken en dineren

Arriveren

Samen zitten

Binnen gaan

Persoonlijke verzorging

Bagage neerzetten

Slapen

Ontwaken

De volgende dag kan het scenario (in een
andere volgorde) worden herhaald.
Uiteraard is het mogelijk dat de Hulsthoeve
wordt verlaten om activiteiten te ondernemen
of te gaan uiteten in de omgeving. Toch dient
daar in de Hulsthoeve, het hele jaar door,
ook de mogelijkheid toe geboden te worden,
zodat gebruikers niet per definitie daarvoor de
locatie moeten verlaten.
Wanneer zakelijke relaties en bekenden
worden uitgenodigd om in de Hulsthoeve te
verblijven zal het zo juist getoonde scenario
er net iets anders uitzien; er dient iemand
aanwezig te zijn in de Hulsthoeve om de
gasten te kunnen ontvangen en hen binnen
te laten. Als ze hun bagage hebben neergezet
zullen ze waarschijnlijk even rond willen
kijken en hebben ze meteen (misschien
onbewust) een eerste indruk opgedaan van
de toegepaste hergebruikte materialen.

Rond kijken
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Daarna kunnen ze ontspannen of wat te eten
klaarmaken om bij te komen van de reis.
De activiteiten die ze verder ondernemen
zullen waarschijnlijk veel lijken op het eerder
afgebeelde scenario.
Een ander mogelijk scenario is dat bestaande
of mogelijke nieuwe klanten worden
uitgenodigd voor een gesprek en/of etentje in
de Hulsthoeve. Het scenario kan er dan als
volgt uitzien:

Eten wordt bezorgd

Indien het een zakelijk gezelschap betreft kan
eten worden bezorgd. Wanneer met vrienden
of bekenden in de Hulsthoeve wordt gegeten
is het wellicht gezellig om samen te koken en
eten.

Eten
Boodschappen doen

Samen zitten
Samen koken

Arriveren

Binnen gaan

Opruimen

Gasten ontvangen

Vertrekken

Verzamelen
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Gedag zeggen

Er zal in het ontwerp uit gegaan worden van
een beschikbaarheid voor zes personen.
Trefwoorden die passen bij de te ontwerpen
vakantiewoning zijn: geborgenheid, rust &
ruimte, natuurlijke uitstraling, ontspanning en
natuurbeleving.

03.3.3 De congres-/ workshopruimte
De congres-/ workshopruimte moet (lokale)
ondernemers, verenigingen, groepen en
buurtbewoners de mogelijkheid bieden om
bijvoorbeeld vergaderingen of lezingen te
houden in deze rustige omgeving (A. van
Liempd Beheer, 2013). De locatie is ook
geschikt voor stedelingen die even aan de
hectiek van de stad willen ontsnappen. De
plek leent zich er dan ook uitstekend voor
om workshops te organiseren die te maken
hebben met ontspanning of concentratie. Als
de ruimte multifunctioneel gemaakt wordt, is
deze inzetbaar voor verschillende groepen en
verschillende soorten workshops. Wel wordt
verwacht dat de organiserende partij zelf het
materiaal meebrengt dat nodig is voor de
betreffende workshop.

kolommen. De linker kolom heeft betrekking
op de gastheer/ -vrouw, de middelste kolom
is van toepassing op de docent en de rechter
kolom is het scenario van een cursist.

De gastheer/ -vrouw bereidt een lunch voor
de cursisten.

Vanwege de kleinschaligheid van de locatie
wordt gekozen voor een kleinschalige opzet
van de functies; de locatie leent zich niet voor
grote, drukbezochte conferenties. De locatie
is wel ook interessant voor kleinere teams of
afdelingen van bedrijven die bijvoorbeeld op
zoek zijn naar een verfrissende locatie voor
een brainstormsessie of een vergadering
waarbij meerdere partijen op een neutrale
locatie bij elkaar komen.
Dit gebruik kan worden vertaald naar een
scenario waar de docent, cursisten en een
gastheer/ -vrouw in voorkomen. De symbolen
en hun betekenis zijn gelijk aan de voorgaande
scenario’s. Het scenario is opgesplitst in drie

De gastheer/ -vrouw zet koffie en thee terwijl
de docent de workshop voorbereidt.
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Als de workshop is beëindigd en de cursisten
de Hulsthoeve hebben verlaten ruimen de
gastheer/ -vrouw en docent alles op.
Als het gezelschap voor een etentje te
groot is voor de vakantiewoning kan
worden uitgeweken naar deze congres-/
workshopruimte.

03.3.4 Toevoeging

03.3.5 Deelconclusie

De Hulsthoeve is gelegen aan de Hulst, maar
beide naastgelegen gebouwen bevinden zich
op ongeveer een halve kilometer afstand
(fig. 02.05). Het feit dat de weg zich kromt
maakt dat er vanuit de andere woningen
praktisch geen zicht is op de Hulsthoeve.
Door permanente bewoning zou er toch een
vorm van sociale controle plaats vinden en
wordt het gebouw minder aantrekkelijk voor
ongenode gasten.

De scenario’s geven een indruk van
het gebruik, maar omvatten geen strikt
programma met kwantitatieve eisen. Het
betreft een herbestemmingsproject, dus de
geschetste scenario’s dienen optimaal te
worden gecombineerd met de te behouden
delen van de Hulsthoeve.

De opdrachtgever zal niet zelf het onderhoud
en de boekingen gaan verzorgen, dus is de
aanwezigheid van een gastheer/ -vrouw
gewenst, zoals ook in het laatste scenario
aan bod is gekomen. Het voorstel is dan ook
om een eengezinswoning voor een gastheer/
-vrouw aan het programma toe te voegen.

Het combineren van meerdere functies op
de kavel vraagt om gezamenlijke ruimtes
die multifunctioneel zijn en vraagt tevens om
een bepaalde scheiding waardoor de functies
afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren.

Rechts: fig. 03.106 Enkele eerste suggesties voor de
functieverdeling op de kavel
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04 Hergebruik van
materialen
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04.1 Materiaalschaarste

04.2 Ladder van Lansink

De voorraad aan materialen krimpt door
de
toenemende
welvaart,
groeiende
wereldbevolking en het veranderende
klimaat. (SRE Milieudienst, 2009) Bronnen
raken uitgeput en anderen zijn onbereikbaar
of aanwezig in landen waar een instabiel
politiek klimaat heerst, waardoor onze
afhankelijkheid groeit en de grondstofprijzen
stijgen. (Innovatiecentrum duurzaam bouwen)

De ladder van Lansink beschrijft manieren
waarop met afval kan worden omgegaan.
Preventie
heeft
daarbij
de
hoogste
prioriteit, omdat er in dat geval geen afval
wordt gecreëerd. Mochten veranderingen
noodzakelijk zijn, dan is het wellicht een
goede optie om producten te hergebruiken
of recyclen. De voorkeur neemt af naarmate
mogelijkheden lager op de ladder staan
(fig. 04.02). Verbranden geniet dat ook niet
de voorkeur, maar als andere manieren
uitgesloten zijn, kan het materiaal maar
beter worden verbrand met terugwinning
van energie. De allerlaatste, en dus minst
gewenste/ ongewenste, manier van het
verwerken van afval is het storten.

Het energievraagstuk kent eigenlijk dezelfde
definitie: de huidige bronnen zijn eindig of
onbereikbaar, dus dient er te worden gezocht
naar alternatieven. De eindige energiebronnen
worden steeds meer vervangen door
hernieuwbare vormen zoals zonne-energie
en windenergie. Het besef dat materialen
schaars worden groeit, maar toch is de
reactie daarop nog niet zo duidelijk zichtbaar
als bij het energievraagstuk. In de bouwen sloopsector werd in 2008 25 Mton afval
geproduceerd. Dat is ongeveer 40% van de
totale hoeveelheid afval die door alle sectoren
samen werd geproduceerd. (Noordhoek,
2012) Van die 25 Mton vindt 24 Mton een
‘nuttige toepassing’, de rest wordt gestort of
geloosd. Onder ‘nuttige toepassingen ‘ wordt
verstaan dat afval dient te worden hergebruikt,
gerecycled of verbrand met terugwinning van
energie. (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2011) Deze vier opties zijn afgeleid
van de Ladder van Lansink.

De Nederlandse overheid ziet stap A t/m D
als een ‘nuttige toepassing’, al is er bij stap
A eigenlijk helemaal geen sprake van het
vrijkomen van materialen. De benoeming van
stap D tot ‘nuttige toepassing’ is discutabel,
omdat het materiaal daarbij verloren gaat;
gezien vanuit de materiaalschaarste is het
verbranden met terugwinning van energie niet
gewenst.

Links: fig. 04.01 Planken, geschilderd, maar eerst verzaagd
uit balken die afkomstig zijn uit sloopprojecten

Fig. 04.02 Ladder van Lansink (Twente Milieu)
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04.3 (Duurzaam) slopen
04.3.1 Het sloopproces
(Addis, 2006)

Tot de jaren 70 van de vorige eeuw werd
het slopen van gebouwen uitgevoerd door
mensen met licht materieel. Met de sloopkogel
werd als laatste de gemetselde of betonnen
constructie gesloopt.
Het sloopproces kwam onder druk te staan;
het moest sneller, goedkoper en veiliger.
Machines werden groter en geavanceerder,
wat resulteerde in minder demonteren en
meer slopen. Daar tegenover bestaat het
groeiende besef van duurzaamheid en het
beter willen benutten van de hele levensduur
van materialen. Tijdens de zogenaamde ‘soft
strip’ worden daarom producten en materialen
uit het gebouw verwijderd, dat gaat van
inrichting tot afwerking en indeling, zolang
deze de potentie hebben om te worden
hergebruikt en geen constructieve functie
hebben.
De mogelijkheden verschillen per sloopproject.
Het is afhankelijk van de locatie, het type
constructie(materiaal), de vrije ruimte op de
bouwplaats voor het scheiden en opslaan
van materialen, veiligheid en de hoeveelheid
beschikbare tijd en geld. Demonteren levert
meer herbruikbare materialen op, maar kost
aanzienlijk meer tijd.
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In het Bouwbesluit is sinds 2012 vastgelegd in
artikel 4.1 eerste lid dat bouw- en sloopafval
ten minste dient te worden gescheiden in de
volgende fracties:
•

als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen
als bedoeld in hoofdstuk 17 van de
afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling
Europese afvalstoffenlijst;
•
steenachtig sloopafval;
•
gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
•
bitumineuze dakbedekking;
•
teerhoudende dakbedekking;
•
teerhoudend asfalt;
•
niet-teerhoudend asfalt;
•
dakgrind;
•
overig afval.
(Brisbouwbesluit online)
Ondanks dat de materialen dienen te worden
gescheiden, zijn er een aantal problemen
om deze op grote schaal te hergebruiken
en recyclen. Voorbeelden hiervan zijn het
ontbreken van garantiebewijzen welke bij
nieuwe materialen wel meegeleverd kunnen
worden en de ruimte en kosten die zijn
verbonden aan het opslaan van gebruikte
bouwmaterialen.

04.3.2 Duurzaam slopen
Een gebouw is een opslag van grondstoffen.
Steeds meer gebouwen worden herbestemd,
waardoor de grondstoffen in hun hoedanigheid
kunnen worden behouden. Dat is wat op
de ladder van Lansink wordt aangegeven
als stap A. Als behoud van het gebouw,
om wat voor reden dan ook, niet mogelijk
of wenselijk is, zal het worden gesloopt
en komen de grondstoffen vrij. Duurzaam
slopen betekent dat voor aanvang van het
daadwerkelijke slopen wordt geïnventariseerd
welke producten zich lenen voor hoogwaardig
hergebruik. Hoogwaardig hergebruik vindt
plaats wanneer een product, samengesteld
uit verschillende grondstoffen, in tact gelaten
kan worden om ergens anders weer te worden
gebruikt. (Search, 2012) Daarna zal worden
vastgesteld welke materialen recyclebare
grondstoffen bevatten. Deze producten
en materialen zullen zorgvuldig worden
gedemonteerd alvorens wordt overgegaan tot
het slopen en scheiden van het overige afval
volgens de vereiste fracties.
Belangrijk is dat in de voorbereidende
fase al wordt nagedacht over de eerder
genoemde aspecten die van invloed zijn op
het sloopproces. Daarnaast dient bekend te
zijn of de producten en grondstoffen elders
worden opgeslagen om te worden verkocht
of dat ze mogelijk terug worden gebracht in
het nieuwe gebouw dat op dezelfde plaats
verrijst. (Search, 2012)

04.4 Beschikbare materialen
en toepassingen
Er zullen een aantal materialen nader
worden toegelicht met betrekking tot mogelijk
hergebruik en recycling. De selectie is
gemaakt op basis van het boek Reclaimed
Components
and Materials, geschreven
UITVOERING
door Bill Addis, en een aantal websites
waarop gebruikte bouwmaterialen worden
De Daas ClickBrick
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die ook
met
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Op de® websites
worden
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word gestapeld.
Ten
interieurelementen
aangeboden,
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een aantal essentiële verschillen. Het totale
ClickBrick®-systeem bestaat uit bakstenen, clips,
spouwankers en lijm. De bakstenen worden zo
gemaakt dat ze uiteindelijk in het wandvlak vallen
binnen de modulaire maatvoering van het systeem.
De stenen zijn verkrijgbaar in een aantal standaard
maten. De standaard hele steen heeft een afmeting
van 238 x 100 x 90 mm (l x h x b). Alle stenen zijn
aan de boven- en onderzijde voorzien van een

groef. Deze groef is bedoeld voor het aanbrengen
Fig.
ClickBrick
systeem
van04.03
de clips.
Aan de
kopse(Daas)
kant van de ClickBrick®-

steen zit er over de hoogte een verjonging aan de
achterkant van de steen.
Deze verjonging is bedoeld voor het zonder
problemen kunnen aanbrengen van de spouwankers.
Naast de hele bakstenen zijn ook nog standaard
halve stenen, hoekstenen, lateistenen en dagkantstenen verkrijgbaar. Het gaat hierbij om de

04.4.1 Steenachtig afval
Steenachtige materialen zijn te onderscheiden
in gebakken klei en beton. Het materiaal
wordt vaak verwerkt tot blokken, welke
met mortel op elkaar worden gestapeld en
bevestigd om muren mee te vormen. De
kwaliteit van de mortel bepaald hoe lastig
het is om de blokken te demonteren. (Addis,
2006) Een uitzondering hierop vormt het nog
vrij recent ontwikkelde ClickBrick systeem,
waarbij bakstenen droog gestapeld worden
en de verbinding wordt gerealiseerd door het
toepassen van RVS-clips. (Daas, 2013)
Steenachtige materialen kunnen ook aanwezig
zijn in de vorm van een vloer(afwerking).
Mogelijke toepassingen van steenachtig afval:
B. Hergebruik
•

(Bak-)stenen

kunnen

schoon

gebikt

kwaliteit
van is de
stootvoegenworden.
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traditioneel metselen. Houdt rekening met de
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hogere wandvlakken.
gezien het productieproces niet opnieuw
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te isnemen
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daarbij
Daas ClickBrick
dat er niet
op iedere
beschadigingen
op teteworden.
lopen, Een
wat ze
laag een draad
gestoken hoeft
draad is alleen benodigd op de laag waar de
spouwankers aanwezig zijn, aangezien de Daas
ClickBrick®-wand vlak getrokken kan worden met
het aanbrengen van de clip over het spouwanker in
de groef.
De kim
Het Daas ClickBrick®-systeem staat of valt met een
goede maatvoering. Hierbij is een goed begin het
halve werk, dus de kim moet perfect gemaatvoerd

uitermate geschikt maakt voor hergebruik.
Wellicht gaat er een klein percentage
verloren door het onverhoopt stuk
vallen of blijken er een paar dakpannen
tussen te liggen die op het dak al een
beschadiging hebben opgelopen. Indien
een groot, nieuwe oppervlak wordt
afgewerkt met hergebruikte dakpannen,
zal gezocht moeten worden naar partijen
met eenzelfde vormgeving in verband
met een goede waterdichtheid van het
dak.
Het hergebruiken van betonnen elementen
is waarschijnlijk lastig omdat ze vaak een
constructieve functie hebben met daaraan
gerelateerde afmetingen. (Addis, 2006)
Daarnaast is de verbinding met andere
(betonnen) delen van het gebouw vaak
gemaakt tijdens het storten. Indien een
gebouw is gemaakt van geprefabriceerde
betonnen elementen is de mogelijkheid tot
hergebruik wellicht wat groter.
C. Recycling
•

•
•

Zowel voor de productie van nieuwe
bakstenen als van nieuwe betonblokken,
kan een kleine hoeveelheid gerecycled
materiaal worden gebruikt. (Addis, 2006)
Harde puinsoorten zijn een goede basis
voor de productie van
funderingsmateriaal. (Search, 2012)
Steenachtige afvalmaterialen kunnen ook
worden gerecycled op grondstoffenniveau
door Stonecycling.
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Stonecycling
Stonecycling is een nieuw bedrijf dat
steenachtige
sloopmaterialen
recyclet
op grondstoffenniveau. Beton, baksteen,
keramiek, natuursteen en cement, maar ook
zand en glas komen in aanmerking voor het
proces waarbij (afval)poeders in een oven
worden samengesmolten tot steen. Het
proces is vergelijkbaar met het proces dat
zich diep in de aarde afspeelt en waarbij druk
en temperatuur zorgen voor het ontstaan van
onder andere graniet en marmer. Tot nu toe
zijn er geen andere grondstoffen onderzocht
op de geschiktheid om in dit proces te worden
verwerkt.
Het is uniek dat puur en alleen vergruisde
steenachtige
sloopmaterialen
worden
gebruikt, er worden geen bindmiddelen aan
toegevoegd. “Het is de combinatie van de
(afval) poeders die ervoor zorgt dat in de oven
op de juiste temperatuur alles samensmelt tot
steen” aldus Tom van Soest van Stonecycling.
De kleur van het product wordt bepaald door
het recept; hoe meer baksteen, hoe bruiner/
roder en hoe meer beton, hoe grijzer het
resultaat. Er worden dus ook geen pigmenten
toegevoegd.
Het
bedrijf
heeft
de
intentie
om
achtereenvolgens tafelbladen (2000 x
1000 mm), decoratieve tegels en prefab
gevelpanelen te gaan produceren.
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04.4.2 Glas
Glas wordt in het Bouwbesluit niet
omschreven als afzonderlijke categorie in
de scheidingsprocedure bij een sloopproject.
Het kan wel afzonderlijk worden ingeleverd
bij een van de verzamelpunten van Vlakglas
Recycling Nederland (VRN). (Cagerito, 2009)
Deze mogelijkheid is bekend bij sloopbedrijven
en 30% maakt soms/ regelmatig gebruik van
deze inzamelstructuur. (Veras)

Fig. 04.04 Het resultaat van Stonecycling (Van Soest)

Mogelijke toepassingen van glas:
B. Hergebruik
Indien het nog onbeschadigd is kan glas
worden hergebruikt. Het is echter niet
eenvoudig omdat gevelopeningen bepaalde
afmetingen hebben en daarmee ook de
afmetingen van de glasplaat zijn bepaald. Om
deze te hergebruiken moet de nieuwe opening
van hetzelfde formaat zijn. Wellicht zijn glazen
lichtkoepels iets eenvoudiger te hergebruiken
omdat ze minder beeldbepalend zijn voor het
nieuwe aanzicht van een gebouw.
C. Recycling
Gezien de eisen aan de scheidingsconstructie
van een woning zijn verhoogd, mag
bijvoorbeeld geen enkel glas meer worden
toegepast in een nieuwe woning. Enkel glas
recyclen en er een nieuwe glassoort van
laten maken is dan waarschijnlijk de beste
oplossing.

Het ingezamelde vlakglas afval wordt tijdens
het recyclen ontdaan van strips, folies, ijzer
en andere vervuilingen, waardoor weer een
schone grondstof ontstaat voor nieuw glas.
(Vlakglas Recycling Nederland) Er wordt
geëxperimenteerd met het toevoegen van
glas aan andere materialen om nieuwe
producten of bestaande producten met nieuwe
eigenschappen te ontwikkelen. (Addis, 2006)

04.4.3 Hout
Hout is een materiaal dat relatief eenvoudig
te bewerken en af te werken is. Dat maakt
hout dat afkomstig is uit sloopprojecten
heel geschikt voor hergebruik en recycling.
Voordat het echter kan worden hergebruikt
dienen alle spijkers eruit te worden gehaald,
dit is een zeer arbeidsintensieve activiteit.
Het is waarschijnlijk ook op basis hiervan
dat een aantal bedrijven geen hout willen
nabehandelen
dat
uit
sloopprojecten
afkomstig is, zoals is gebleken tijdens het
bouwproces van de Trek-in.
Mogelijke toepassingen van hout:
B. Hergebruik
•
Platen,
balken
en/of
latten
hergebruiken met de huidige afmetingen
•
Balken herzagen tot balken met
kleinere afmetingen
•
Platen en balken herzagen tot
kleinere platen en latten

Fig. 04.05 Hergebruikt hout toegepast als onder andere
gevelbekleding van de Trek-in

Bij hout uit sloopprojecten kan worden gedacht
aan constructie- en afwerkingsmaterialen,
zoals platen, balken en latten, maar
ook kozijnen en deuren behoren tot de
mogelijkheid. Indien houten kozijnen en deuren
worden hergebruikt met dezelfde functie is het
belangrijk om te weten hoeveel er beschikbaar
zijn en welke afmetingen ze hebben voor het
definitief ontwerp wordt gemaakt. Houten
deuren kunnen eventueel ook op andere
plekken in de constructie worden toegepast

zoals bij de Trek-in waar ze onderdeel uit
maken van de constructie. Het voordeel is,
net als bij vele andere toepassingen voor
hout, dat het in de constructie niet zichtbaar
is. Er worden dus geen esthetische eisen aan
gesteld, waardoor meer resthout geschikt is
voor de nieuwe toepassing.
C. Recycling
Houten materialen kunnen ook worden
verspaand om te verwerken in andere (bouw-)
materialen.
Hoewel het hout op bovenstaande manieren,
met uitzondering van optie 1, steeds kleinere
afmetingen krijgt, kan het toch nog enkele
keren worden terug gebracht in de kringloop
voor het noodzakelijk wordt om nieuw hout te
gebruiken.
D. Energie winnen uit de verbranding van
houten sloopmaterialen
Dit wordt door de overheid nog gezien als
‘nuttige toepassing’, maar brengt definitief
een einde aan de mogelijkheid tot recyclen
van het bewuste stuk hout.
Behalve dat houten kozijnen kunnen
worden hergebruikt, maken A. van Liempd
Sloopbedrijven en 2Life-Art ook zelf kozijnen
van hergebruikt hout. Daarnaast zijn ook
kunststof en aluminium kozijnen beschikbaar
uit
sloopprojecten.
(A.
van
Liempd
Sloopbedrijven)
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04.4.4 Metalen

C. Recycling

04.4.5 Overige materialen

IJzer, staal en aluminium zijn relatief
eenvoudig uit sloopafval te verwijderen.
Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt
van magneten.

Metaal kan ook worden gerecycled zonder
kwaliteitsverlies. Het kan zelfs geupcycled
worden, hierbij wordt dezelfde hoeveelheid
energie gebruikt dan bij recyclen, maar krijgt
het nieuwe staal een hogere sterkte. (Bouwen
met staal) Minstens 90% kan worden
gerecycled, een klein gedeelte van de metalen
gaat verloren en wordt niet gerecycled. Het
betreft dan producten waar bijvoorbeeld een
laagje of kleine metalen onderdeeltjes in
gebruikt zijn. Het is te kostbaar om het kleine
beetje metaal te scheiden om het te kunnen
recyclen. (Addis, 2006) Het is onduidelijk of
het de volledige resterende 10% betreft.

Andere materialen die kunnen vrijkomen bij
sloopprojecten zijn:

Mogelijke toepassingen van metalen:
B. Hergebruik
Een gedeelte van het staal dat vrij komt bij
sloopprojecten wordt door sloopbedrijven
opgeslagen als balk of ligger. Om het
metaal in z’n huidige verschijningsvorm te
kunnen hergebruiken, ondergaat het een
kwaliteitscontrole, wordt het gezandstraald,
gereed gemaakt en opnieuw gespoten. De
kwaliteitscontrole is van groot belang gezien
de metalen delen vaak een constructieve
functie vervullen in een gebouw. De
overige handelingen zijn noodzakelijk om te
voorkomen dat het materiaal gaat roesten.
Het is eventueel een optie om stalen profielen
koud te vervormen, maar niet alle bedrijven
staan ervoor open om het ‘sloopmateriaal’
door de buigmachine te halen.
(Addis, 2006)
Bij de sloop komen ook geprofileerde
stalen platen vrij, deze zijn te verkrijgen
in
verschillende
kleuren,
afmetingen,
hoeveelheden en met verschillende soorten
profileringen.
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Asbesthoudende materialen
Vanwege het gevaar voor de gezondheid
dienen asbesthoudende materialen te worden
verwijderd door professionals en verpakt te
worden afgevoerd.
Gips
Scheidingswanden die bekleed zijn met
gipsplaten zijn eenvoudig te verwijderen uit
een gebouw. Als ze daarbij ongeschonden
blijven zijn wel de plekken zichtbaar waar
ze voorheen bevestigd waren op de
achterconstructie. Het blijkt echter dat er nog
niet veel gips vrij komt bij de sloop van oude
gebouwen, omdat gips pas in de jaren 70 in
opgang kwam. (Gyproc en Knauf)
Gips kan worden gebrand, waardoor de
hydraten verdwijnen en gipspoeder overblijft.
Wanneer deze poeder opnieuw in contact
wordt gebracht met water vormen zich
nieuwe hydraten en is een nieuwe gipsplaat
verkregen. Dit proces kan oneindig vaak
worden herhaald. (Gips recycling Nederland)
Sanitair
Wc’s, douche- en wasbakken zijn keramische
producten en gaan over het algemeen lang
mee. Als ze goed zijn onderhouden en dus
geen gebreken vertonen, kunnen ze gereinigd
worden en zijn ze uitermate geschikt voor
hergebruik.

Isolatiemateriaal
Een voordeel bij het hergebruiken van
isolatiematerialen is dat het materiaal bijna
nooit in het zicht is, waardoor de esthetische
eisen laag zijn. Toch wordt veel EPS niet
hergebruikt, maar gerecycled (Veras). In de
Trek-in zijn de oude EPS platen opgenomen
in de nieuwe wandopbouw, dit is de meest
zuivere vorm van hergebruik, omdat de platen
geen bewerkingen of behandelingen hebben
ondergaan.
Installaties
Hoewel ze eigenlijk buiten de focus van dit
verkennende onderzoek vallen, kan van
installaties gezegd worden dat in de Trek-in
uit veiligheidsoverwegingen is gekozen voor
nieuwe installaties. De stopcontacten zijn wel
afkomstig uit sloopprojecten.

04.5 Deelconclusie
Dit overzicht geeft een impressie van
de materialen welke beschikbaar zijn uit
sloopprojecten en op welke wijze ze kunnen
worden hergebruikt en gerecycled. De voorkeur gaat er naar uit om bij de herbestemming
van de Hulsthoeve verschillende materialen
toe te passen op een zo hoogwaardig mogelijke
manier, dus achtereenvolgens behouden,
hergebruiken of recyclen. Daardoor worden
ze maximaal benut en kan de potentie van
verschillende materialen worden getoond.

Fig. 04.06 Hergebruikt EPS toegepast in de wandopbouw
van de Trek-in
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05 Deelconclusie waardebepaling van
de Hulsthoeve
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Op basis van het stedenbouwkundig- en
foto-onderzoek naar de context, als ook het
onderzoek naar de geschiedenis van de
Hulsthoeve en de analyse van de huidige
situatie, kan de waarde bepaald worden en
kan (voorlopig) worden vastgelegd welke
delen dienen te worden behouden bij het
herbestemmen.

05.1 Cultuur-historische
waarde

gegaan en vormt de huidige Hulsthoeve geen
herinnering meer aan het boerenbestaan in
het verleden.

Aan de hand van oud kaartmateriaal en
eigendomsgegevens is de geschiedenis van
de vroegere ‘Hulstsche hoeve’ achterhaald. De
boerderij is gebouwd tussen 1868- 1878. De
foto’s van de gevelindeling laten de kenmerken
zien van een voor de Brabantse zandgronden
kenmerkende langgevelboerderij. Deze gevel
impliceert ook het gebruik voor agrarische
activiteiten.

De Hulsthoeve is continu in ontwikkeling
geweest Het gebouw vormt nog een
minimale verwijzing naar de vroegere
langgevelboerderij, al is in de gevel zichtbaar
dat het gebouw alleen nog onderdak biedt aan
een woonfunctie. Dit maakt de ontwikkeling
interessant, maar maakt het gebouw cultuurhistorisch gezien niet waardevol. Op grond
hiervan kan niet gesteld worden welke delen
van het gebouw zeker behouden moeten
worden bij de herbestemming.

De boerderij is een aantal keren overgegaan
op een nieuwe eigenaar/ bewoner, welke
er iedere keer zijn of haar eigen, op functie
en gebruik gebaseerde, draai aan gaf. De
agrarische activiteiten zijn beëindigd in
de jaren 60 van de 20e eeuw. Dat kan te
maken hebben gehad met de veranderende
regelgeving en bedrijfsvoering en de
ondergang van het gemengd bedrijf. Het is
onduidelijk of de boerderij niet geschikt was
voor de veranderingen of dat de bewoners
om andere redenen zijn gestopt met het
boerenbedrijf en over zijn gegaan tot verkoop.

Fig. 05.01 Foto van de schetsmaquette met daarin de
bebouwing m.u.v. het overdekte zwembad

Na die tijd is het gebouw in het geheel in
gebruik genomen als woning. Die verandering
is duidelijk afleesbaar in de gevel; alle aan het
boerenbedrijf gerelateerde kenmerken zijn
de laatste 50 jaar verdwenen. Waarschijnlijk
is de verandering zelfs gepaard gegaan met
het slopen en het realiseren van een nieuw
gebouw op (ongeveer) dezelfde locatie.
Hierdoor zijn authentieke details verloren
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05.2 Het behouden waard
Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat
de Hulsthoeve twee duidelijke karakteristieken
heeft.
Ten eerste (het gesloten karakter van)
het beeldbepalend aanzicht. Uit het
stedenbouwkundig- en foto-onderzoek blijkt
het belang van dit aanzicht in de relatie tussen
de Hulsthoeve en het gebied. Dit pleit voor
behoud van het aanzicht dat op het zuiden is
gericht.
De keuken en de hoger geplaatste
slaapkamer bevinden zich in ruimtes met
een zelfde materialisatie en karakter van
het exterieur en hebben dus een sterke
relatie met het hoofdvolume wat de
verschijningsvorm betreft. Uit de analyse blijkt
dat deze ruimtes de potentie bezitten om te
worden herbestemd, vanwege de vorm, de
afmetingen en de daglichtvoorziening. Indien
de huidige keuken wordt behouden dient wel
de looproute te worden veranderd om van de
keuken een prettige verblijfsruimte te maken.
Het andere karakteristieke aspect van de
Hulsthoeve is de pragmatische ontwikkeling
die ten grondslag ligt aan de huidige
plattegrond. Hier staat echter tegenover dat
het geheel te complex is en geen eenheid en
oriëntatiemogelijkheden biedt. Dit pleit niet
voor behoud van de aanbouw in de huidige
vorm, maar wellicht kan deze karakteristiek
op een andere wijze tot uiting komen in het
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nieuwe ontwerp.
Uit de ontwikkelingsvisie van de Streekraad
voor Het Groene Woud blijkt dat de
Hulsthoeve is gelegen in een omgeving
welke zeer karakteristiek is voor het nationaal
landschap. Het is dan opmerkelijk, in de
negatieve zin van het woord, dat er maar
een minimale relatie is tussen binnen en
buiten en dat het landschap vanuit de woning
nauwelijks kan worden aanschouwd. Enkel
vanuit de hoger geplaatste slaapkamer kan
het Dommeldal in gekeken worden. Uit het
stedenbouwkundig- en foto-onderzoek blijkt
dat het beeldbepalende aanzicht van een
gebouw niet de gewenste plek is om daar

Fig. 05.02 De nog te behouden delen

verandering in te brengen.
Technisch gezien is het herbestemmen
van de Hulsthoeve een grote uitdaging; de
scheidingsconstructie bevindt zich zelfs onder
de minimale waarde die het Bouwbesluit
toestaat
voor
de
warmteweerstand
bij verbouwingen. Dit vraagt om grote
veranderingen, maar vanuit het oogpunt van
bewust materiaalgebruik en het voorkomen
van afval gaat de voorkeur ernaar uit om delen
van het bestaande gebouw te behouden en
te betrekken in de herbestemming. (Nog
los gezien van architectonische of andere
argumenten op basis waarvan waarde is
toegekend.)

05.3 Werkwijze
Op basis van het vooronderzoek is
vastgesteld dat drie delen van de Hulsthoeve
zullen worden behouden, vanwege hun
relatie met de context of vanwege de potentie
om te worden herbestemd. Dit vormt het
uitgangspunt van het ontwerpproces.
Uit een ontwerpend onderzoek zal moeten
blijken of deze ruimtes inderdaad bijdragen
aan een geslaagd herbestemmingsproject
wanneer de nieuwe functie wordt beschouwd.

Mogelijk passen andere ruimtes of delen ook
in het toekomstbeeld voor de Hulsthoeve.
Het is daarom belangrijk dat niet alleen deze
deelconclusie ter harte wordt genomen,
maar ook de achterliggende analyse en
argumenten. Alleen dan kan er goed worden
ingespeeld op de relatie tussen oud en nieuw
bij de overwegingen die genomen moeten
worden tijdens het ontwerpproces.

Fig. 05.03 Foto van de kavel in de schetsmaquette met de
te behouden bebouwing
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06 Visie
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06.1 Herbestemmen
Herbestemmen impliceert een opgave waarbij
een bestaand gebouw gereed gemaakt wordt
om een nieuwe functie te gaan vervullen.
Het kan daarbij om verschillende redenen
(deels) behouden blijven; een gebouw kan
cultuurhistorisch waardevol zijn en zelfs
de monumentenstatus hebben gekregen,
een gebouw kan een bijzondere indeling,
techniek en/ of materialisatie bevatten of
belangrijk zijn in de relatie met de context.
Herbestemmen kan ook gebeuren vanuit de
duurzame gedachte dat men het milieu niet
moet belasten met het maken van nieuwe
gebouwen terwijl er nog zoveel vierkante
meters leeg staan. Mensen kunnen ook
een bepaalde herinnering hebben aan een
gebouw, waardoor het voor hen persoonlijk
de investering waard is om het gebouw te
herbestemmen en het voor de toekomst te
behouden.
Toch wordt met de vraag naar een
herbestemming ook aangegeven dat het
gebouw niet meer voldoet in de huidige
staat. De oorzaak hiervan kan in de
gebouwkenmerken schuil gaan, bijvoorbeeld
wanneer de technische levensduur van
enkele bouwdelen is verstreken of wanneer
de bouwfysische kwaliteiten van de schil niet
meer voldoen aan de huidige eisen. Anderzijds
kan de vraag naar een herbestemming ook
veroorzaakt worden door de functie; wanneer
Fig. 06.01 Een duurzame gedachte over het herbestemmen

er ontwikkelingen plaats vinden in de manier
van werken binnen een bedrijf, kan het zijn dat
het gebouw daar niet geschikt voor is. Het kan
om economische redenen toch noodzakelijk
zijn om voor verandering te kiezen. In een
andere situatie gaat de functie verloren en
is er geen gelijkwaardige vervanger hoewel
het gebouw deze functie wel nog toestaat.
Wanneer iemand kwaliteiten ziet in het
bestaande vastgoed is het mogelijk om het
te herbestemmen en om het weer geschikt te
maken voor een nieuwe toekomst.
De grote uitdaging bij herbestemmen
(ten opzichte van nieuwbouw) is het laten
samengaan van het oude met de nieuwe
delen en nieuwe functie. De gelaagdheid
die daaruit ontstaat, is juist dat aspect
dat een extra beleving toevoegt en
herbestemmingsprojecten
zo
bijzonder
maakt.

06.2 Agrarisch erfgoed
Boerenbedrijven zijn gedwongen om mee
te gaan in de schaalvergroting, specialisatie
en intensivering om het hoofd boven water
te houden. Om dit mogelijk te maken
zijn boerderijen sterk aan veranderingen
onderhevig. Op de boerenbedrijven die niet
met de ontwikkelingen mee gaan worden de
agrarische activiteiten meestal beëindigd.
Tussen 1945 en 1987 resulteerde dat in
een afname van 300.000 naar 120.000
boerenbedrijven. (Aarts, Van Geest, Mastop,
e.a., 1991) De boerderijen die hun agrarische
functie verliezen worden in sommige gevallen
behouden voor de woonfunctie en mogelijk
gesplitst om bewoning voor twee gezinnen
mogelijk te maken. Anderen komen leeg
te staan of worden gesloopt. Leegstand
zorgt op termijn voor verloedering wat
negatieve gevolgen heeft voor het imago
en de leefbaarheid van het platteland.
Herbestemming
van
boerderijen
kan
verloedering en dus de achteruitgang van het
imago van het platteland voorkomen.
Wanneer een monumentale boerderij leeg
komt te staan, is waarschijnlijk iedereen het
er snel over eens dat de boerderij herbestemd
moet worden en dat voorzichtig moet worden
omgesprongen met authentieke details.
Maar wat als niet monumentale boerderijen
leeg komen te staan? Niet monumentale
boerderijen zijn vaak een goed voorbeeld
van de dynamiek van het platteland; ze zijn
het resultaat van de vele verbouwingen om

van agrarisch erfgoed
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de veranderende bedrijfsvoering mogelijk
te maken. Het platteland was immers heel
dynamisch en altijd in ontwikkeling. Op die
manier zijn uit veel boerderijen de details
verdwenen die nog een herinnering vormden
aan het boerenbestaan. Ze representeren
in hun uiterlijk wel de functieverandering die
plaats vindt op het platteland, waardoor de
huidige tijdgeest sterk tot uiting komt.
“Sommige plekken zijn de moeite waard om als
een museumstuk te bewaren, andere plekken
hebben de kwaliteit om doorontwikkeld te
worden” zegt Van den Berg (NCRV).
Laat de monumentale boerderijen de
verwijzing naar het verleden behouden, maar
weerhoudt de andere gebouwen niet van hun
kansen om verder te worden ontwikkeld met
het oog op de toekomst. Het zijn juist deze
gebouwen, waaronder de Hulsthoeve, welke
uitermate geschikt zijn om een volgende stap
in de ontwikkeling te maken en het gebied
gereed te maken voor de toekomst zonder de
binding met het nu van een plek te verliezen.

06.3 Exploring sustainable
building
De ondertitel van het afstudeeratelier geeft al
aan dat duurzaam bouwen geen eenduidige
definitie kent, anders zou er weinig te
verkennen zijn.
Duurzaamheid en duurzaam bouwen zijn in de
loop van de tijd containerbegrippen geworden
(Hermans en Van Kessel, 2011), maar wat
betekenen ze voor de gebouwde omgeving?
De gebouwde omgeving staat of valt, letterlijk en
figuurlijk, met het gebruik en de aanwezigheid
van materialen; zonder materialen zijn er
geen gebouwen en/ of gebouwde omgeving.
Het is de rol van de architect om ruimtes
te scheppen die bescherming bieden aan
mensen en dieren, maar die hen tevens de
mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen en
activiteiten te kunnen volbrengen. Materialen
zijn daarvoor noodzakelijk, net als de energie
om ze te bewerken en de CO2-uitstoot om
de materialen op de plek van bestemming te
krijgen. Dat neemt niet weg dat ontwerpers
hun verantwoordelijkheid dienen te nemen en
zich bewust moeten zijn van de investeringen
die benodigd zijn voor het realiseren van een
ontwerp.
Daarmee wordt niet automatisch gezegd dat
zij zo min mogelijk materiaal moeten gebruiken
of dat per definitie alle oude gebouwen
behouden moeten worden; er moet gezocht
worden naar ‘de gulden middenweg’. Het doel
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van het creëren van een gebouwde omgeving
is het creëren van toegevoegde waarde voor
het bestaan van de mens. De toegevoegde
waarde moet opwegen tegen investeringen in
het milieu. Er kan dus voorop gesteld worden
dat nieuwe gebouwen of veranderingen
kwaliteit moeten toevoegen aan de gebouwde
omgeving.
Daarnaast is de investering sterk gerelateerd
aan de levensduur van een gebouw; wanneer
de levensduur groot is, zijn investeringen
relatief gezien laag en weegt de toegevoegde
waarde hier al sneller tegen op.
Bij herbestemmingsprojecten is in het
bestaande gebouw een soort uitgangswaarde
vastgelegd, welke kan worden vergeleken met
de huidige standaard en het gewenste beeld
voor de toekomst. Herbestemmen impliceert
het einde van de functionele levensduur van
een gebouw en het begin van een nieuwe
functionele levensduur. Bij de Hulsthoeve valt
de keuze om te gaan herbestemmen samen
met de bewustwording van de technische
tekortkomingen, ondanks dat het gebouw op
dit moment nog in gebruik is. Het zou zonde
zijn van de investeringen om het gebouw nu
geschikt te maken voor een nieuwe functie
zonder de technische levensduur van het
gebouw te gaan verlengen. Zou dat wel
gebeuren, dan zal de investering relatief
hoog zijn, omdat de negatieve invloed van
de technische staat overal merkbaar zullen
zijn/ blijven en de veranderingen slechts even
uitgesteld zijn, maar toch zullen moeten plaats
vinden. Op die manier wordt onvoldoende

toegevoegde waarde gecreëerd om te stellen
dat dit opweegt tegen de investeringen,
zowel investeringen in het milieu als ook
economische investeringen, en wordt dus
geen duurzame keuze gemaakt.
Op basis van de voorgaande paragraaf
en hoofdstuk 5 met betrekking tot de
waardebepaling van de Hulsthoeve, als
ook de gedachte dat duurzaam bouwen
het geschikt maken van een gebouw voor
de toekomst is, kan gesteld worden dat de
Hulsthoeve een ingrijpende verandering zal
moeten ondergaan om te voldoen aan de
eisen en wensen om ook in de toekomst van
toegevoegde waarde te kunnen zijn.
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Het beeldbepalende aanzicht van de
Hulsthoeve dat naar de straat gericht is
heeft een gesloten karakter. Samen met de
aanwezige begroeiing en de tuinmuur, zorgt
het er eigenlijk voor dat het aanzicht van de
hele kavel vanuit de straat een heel gesloten
karakter heeft.

Wanneer de functies zich achter elkaar op
de kavel zouden bevinden, zouden ze beide
slechts verbonden zijn met één zijde en dus
maar met één van de kwaliteiten van de kavel.
Door de functies ten opzichte van elkaar naar
het oosten en westen te verschuiven ontstaat
een verdeling van de kavel waarbij beide
functies gebruik kunnen maken van beide
kwaliteiten.

Fig. 07.03 Uitzicht op de Dommel; de kans van de
noordoost zijde van de kavel

Fig. 07.02 Kenmerk van de zuidzijde van de kavel

De noordoost zijde van de kavel heeft
een relatief open karakter en toont de
karakteristieke landschappelijke kenmerken
van Het Groene Woud erg goed. De
Streekraad stelt in de ontwikkelingsvisie
dat bijzondere plekken zoals deze beter
beleefbaar gemaakt moeten worden.

Het gesloten karakter houdt een grote mate
van geborgenheid in zich, dat is een prettige
eigenschap voor een woonfunctie. Voor de
congres- /workshopruimte kan het landschap
juist werken als een inspirerend decor. De
toekomstige functies hebben dus een sterke
verbondenheid met de kenmerken van de
kavel. Hierdoor zijn de kenmerken van de
kavel kwaliteiten voor de herbestemming.
Fig. 07.05 Optimaal gebruik

Daarnaast ontstaant een tweedeling in het
kavel, omdat er twee delen ontstaan met
van elkaar verschillende eigenschappen;
het noordwestelijke gedeelte is door de te
herbestemmen woning en de muur een
geborgen stukje op de kavel, terwijl het
zuidoostelijke gedeelte in directe verbinding
staat met de weg en zodoende zorgt voor een
goede toegankelijkheid.

Links: fig. 07.01 Luchtfoto van de Hulsthoeve en omgeving
(Google maps)

Fig. 07.04 Globale functieverdeling
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Fig. 07.07 Principe van gradatie voor de vakantiewoning
(links) en congres- / workshopruimte (rechts)

Fig. 07.06 Opdeling van de kavel

De goede toegankelijkheid en parkeerruimte
zijn erg prettig voor de groepen bezoekers
van de congres- / workshopruimte, terwijl
de geborgen buitenruimte prettig is tijdens
een verblijf in de vakantiewoning. Hierdoor
ontstaat een privé stukje buitenruimte. Achter
de muur bevindt zich het weidse landschap,
waardoor er een gradiënt ontstaat van
een heel geborgen binnenruimte via privé
buitenruimte naar een open landschap (fig.
07.07 links). De congres- / workshopruimte is
juist heel toegankelijk vanaf de straatzijde en
gaat een visuele relatie aan met de omgeving
(fig. 07.07 rechts).

Het nieuwe gebouw wordt een verbindend
element dat de twee kwaliteiten van de kavel
met elkaar verbindt en daarmee het nu met
de toekomst verbindt. Daarnaast ontstaat
door het verbindend element een tweedeling,
waardoor de buitenruimtes op de kavel een
verschillend karakter krijgen welke de functies
ondersteund.

Rechts: fig. 07.08 Visualisatie van het concept
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08 Ontwerp
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08.1 Vorm
08.1.1 Plattegrond
Het concept resulteert in een verbindend
element dat zowel de functies aan de
kwaliteiten van de kavel verbindt als ook het
voor deze tijd kenmerkende aanzicht met de
voor de toekomst gewenste natuurbeleving
verbindt. In verband met de te behouden
delen van de Hulsthoeve is hierin vrij snel de
eerste stap gezet om een L-vormig volume
te maken waar het hoofdvolume, de keuken
en de verhoogd geplaatste slaapkamer in
opgenomen zijn.
Fig. 08.01 t/m 08.07 toont een kleine selectie
van de modellen van de massastudie
waarin is bepaald hoe de hoofdvorm van de
herbestemming zal worden.
Fig. 08.01 t/m 08.07 Massastudie naar de hoofdvorm van
het nieuwe ontwerp
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Bij de analyse van de Hulsthoeve kwam naar
voren dat de huidige situatie onoverzichtelijk/
te complex is; de eenvoud ontbreekt. Zowel bij
de analyse als in de beleving van het gebouw
wordt duidelijk dat het gefaseerd is gebouwd,
zonder dat daar van te voren een totaal plan
voor is gemaakt.

De Z-vorm zou eventueel in de toekomst
uitgebreid kunnen worden in de hoofdrichting,
waardoor ook in dit ontwerp groei mogelijk
wordt.

Er zullen meerdere functies worden ondergebracht in het nieuwe ontwerp. Om de
gewenste eenheid te creëren, worden deze
functies allemaal door één dak met elkaar
verbonden. Door de breedte en de goot- en
nokhoogte overal gelijk te houden wordt een
heldere, krachtige basisvorm verkregen.
Het middelste gedeelte van de vorm gaat door
tot aan de perceelsgrens op het noorden.
Hierdoor wordt de gewenste tweedeling op de
kavel bereikt (fig. 07.06).
Het feit dat het meest oostelijk gelegen
gedeelte van de Z-vorm niet loodrecht
aansluit op het middelste gedeelte komt
voort uit de vorm van de kavel en de wens
om het middelste gedeelte door te laten gaan
tot aan diezelfde perceelsgrens. Er ontstaat
een lange gevel welke door deze plaatsing
met de gehele lange zijde is gericht op het
Dommeldal.
Het dak maakt de verschillende functies tot
een geheel. Om dat te benadrukken gaan de
dakvlakken in elkaar over en is er alleen een
beëindiging op het oosten en westen.

Fig. 08.09 De hoofdrichting van de vorm

Fig. 08.10 De hoofdrichting van het gebruik

08.1.2 Doorsnede
De doorsnede van het huidige hoofdvolume
is door familie Everaerd verbreed tot 11,6
meter. De diepte zorgt er samen met de
gevelopeningen en het overstek voor dat de
binnenruimte erg donker is en dat de relatie
tussen binnen en buiten tot het minimum
beperkt is (fig. 03.59 t/m 03.62).
Om hier verandering in te brengen wordt
het hoofdvolume smaller gemaakt. Hierbij
blijft het gesloten karakter aan de zuidzijde
behouden; het biedt geborgenheid aan de
woonruimte. Aan de noordzijde wordt een
nieuwe transparante gevel geplaatst om
uitzicht op het Dommeldal te creëren.
De aangepaste breedte van de doorsnede
is gerelateerd aan de hoogte op de eerste
verdieping; tussen de bovenzijde van de
verdiepingsvloer en de onderzijde van de
dakrand dient minimaal 2,2 meter vrije
hoogte te worden gerealiseerd. De overige
afmetingen van de bestaande doorsnede
worden gehanteerd, zodat het bestaande
aanzicht in tact kan blijven.
Uit de massastudie blijkt dat het grote
impact heeft op de totaalvorm wanneer de
doorsnede niet continu wordt gehouden; het
maakt de vorm veel minder helder. Gezien er
sprake is van een continue doorsnede kan
eigenlijk gesproken worden over de vorm als
verbindend element in plaats van enkel het
dak.

Fig. 08.08 De hoofdvorm van het nieuwe ontwerp
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De schetsen zijn gemaakt van een locatie
waar een verdiepingsvloer aanwezig is.
Plaatselijk kan deze weggelaten worden om
de vorm van de totale doorsnede beleefbaar
te maken.

Bovenaan: fig. 08.11 De bestaande doorsnede van de
Hulsthoeve
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Fig. 08.12 De nieuwe doorsnede van de Hulsthoeve

08.2 Functies

08.2.1 Reflectie

Tijdens het vooronderzoek zijn scenario’s
geschetst van de toekomstige functies van
de Hulsthoeve (paragraaf 3.3). Aan de
vakantiewoning en een congres-/workshopruimte is een eengezinswoning toegevoegd.
Gezien zich hierover gedurende het proces
andere
inzichten
hebben
ontwikkeld
worden de daar geschetste scenario’s eerst
gereflecteerd. Hierna volgt een toegepaste
beschrijving van het toekomstig gebruik in het
nieuwe ontwerp.

Dat de toekomstige functies volledig
aansluiten op de ontwikkelingsvisie voor Het
Groene Woud is wellicht eerder toeval dan
dat het een bewuste keuze was. De functies
zijn gecreëerd om spin-off te genereren voor
A. van Liempd Sloopbedrijven en 2Life-Art;
het nieuwe gebouw moet het visitekaartje
van de bedrijven worden en moet mensen
de potentie en de mogelijkheden laten
zien van materialen die afkomstig zijn uit
sloopprojecten. Wanneer de vakantiewoning
enkel voor ‘besloten recreatief gebruik’ dient
(A. van Liempd Beheer, 2013), zullen enkel
zakelijke relaties, familie en bekenden er
verblijven. Er blijft echter een grote groep
mensen over die mogelijk heel geïnteresseerd
is in een vakantie in Het Groene Woud en voor
wie het hergebruik van sloopmaterialen een
heel groot verrassingseffect heeft. Door de
vakantiewoning verhuurbaar te maken voor
een grotere doelgroep, zal de functie veel
vaker in gebruik zijn en kunnen ook veel meer
mensen kennis maken met het materiaal en
de bedrijven die de vakantiewoning hebben
gerealiseerd, de opdrachtgever in dit geval.
Het hergebruiken van materialen uit
sloopprojecten kan worden gestimuleerd,
wanneer particuliere opdrachtgevers er om
gaan vragen bij bouwkundige en wanneer
deze ook geïnspireerd zijn door (de
mogelijkheden van) het materiaal.

In het vooronderzoek is een eengezinswoning
voor een gastheer/ -vrouw aan het programma
toegevoegd, omdat er vanuit gegaan werd dat
zowel de vakantiewoning als de congres-/
workshopruimte maar eens in de zoveel tijd in
gebruik zal zijn. Deze persoon dient te zorgen
voor de reserveringen, ontvangt gasten,
voorziet cursisten van een broodje tijdens
de lunch en onderhoud het gebouw en de
kavel. De gastheer/ -vrouw zal er echter geen
dagtaak aan hebben.
Het is aantrekkelijker wanneer een gastheer/
-vrouw optreedt als een beheerder. Dat kan
iemand zijn die elders woont en meerdere
vakantiewoningen in de omgeving beheert.
Deze persoon hoeft zijn huidige woonplek
niet op te geven om deze baan te kunnen
nemen, maar heeft er wel voldoende werk aan
waardoor een tweede baan niet noodzakelijk
meer is. Een andere baan zou ten koste kunnen
gaan van de flexibiliteit van de beheerder. Dit
scenario wordt mogelijk wanneer de grotere
doelgroep wordt aangesproken voor een
verblijf in de vakantiewoning, zodat deze vaak
in gebruik is.
Hetzelfde is min of meer van toepassing
op de congres-/ workshopruimte; een
vastgoedtechnisch onderzoek zou moeten
uitwijzen of locale ondernemers, verenigingen,
groepen en buurtbewoners wel gebruik zullen
maken van de congres-/ workshopruimte.
Verwacht wordt dat zij daar op dit moment ook
al andere locaties voor hebben, waardoor er
veel concurrentie zal zijn.
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In de toekomstvisie van Het Groene Woud
wordt aangegeven dat een grotere
wisselwerking met de steden gewenst
is (paragraaf 2.1). Daar kan aan worden
bijgedragen door het ontwerp van de congres-/
workshopruimte te richten op mensen van
bedrijven die zijn gevestigd in de stad. Zij
kunnen naar de Hulsthoeve komen om in een
andere setting te brainstormen of vergaderen
of voor team building. De Hulsthoeve is
ook een goede plek voor mensen van
verschillende bedrijven die op een neutrale
locatie bij elkaar willen komen. Serieuze
besprekingen kunnen worden afgewisseld
met een ontspannende of creatieve workshop.
Maar de activiteiten in het gebouw kunnen ook
worden gecombineerd met een bezoek aan
het informatiepunt en atelier, een wandeling
door het Dommeldal, een tocht over de
Dommel met kano’s of een fluisterboot, een
barbecue en een overnachting in de Trekins. Deze voorzieningen bevinden zich in de
weilanden en de stal die bij de Hulsthoeve
horen (fig. 03.105). Dat het ontwerp gericht
is op dit scenario, betekent uiteraard niet
dat de eerder genoemde doelgroepen zijn
uitgesloten van gebruik.
Er wordt uitgegaan van een groep van 6
personen voor de vakantiewoning en 12
personen voor de congres-/ workshopruimte.

Rechts: fig. 08.13 De functieverdeling
Uiterst rechts: fig. 08.14 De nieuwe plattegrond
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08.2.2 Functieverdeling

08.2.3 Gebruik

Gedurende het proces zijn vele varianten
ontwikkeld om te bepalen hoe de basisvorm
diende te worden uitgewerkt voor een zo goed
mogelijke verdeling van de functies (bijlage
1). Doordat de eengezinswoning voor de
gastheer/ -vrouw op basis van voortschrijdend
inzicht uit het programma is gehaald, is terug
gekeerd naar de functieverdeling (fig. 08.13)
zoals die is voort gekomen uit het concept.

De volgende pagina’s geven een beeld van
de nieuwe plattegronden van de herbestemde
Hulsthoeve.

In het linker gedeelte van de schets is middels een zwarte
lijn aangeven wat de huidige Hulsthoeve is en wat de
nieuwe toevoeging is. Het is deze zijde die zich aan de
straat bevindt. Het donker oranje gedeelte bevindt zich
tegen de achtergrens van de kavel.
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Fig. 08.15 De nieuwe begane grond
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Fig. 08.16 De nieuwe plattegrond van de eerste verdieping
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Vakantiewoning
Principe
Het ontwerp van de plattegrond is ontstaan
vanuit het principe van de oude volumes die
als ‘huisjes’ in de nieuwe continue doorsnede
staan. De relatie tussen oud en nieuw zal in de
volgende paragraaf nader toegelicht worden.
In zowel de vakantiewoning als de congres-/
workshopruimte is ook een ‘huisje‘ geplaatst.
Hierin zijn voorzieningen ondergebracht (fig.
08.17) Doordat het ‘huisje’ zich iets uit het
midden van de volumes bevindt, ontstaat aan
beide zijde een verblijfsruimte. Doordat het
huisje los staat van de voor- en achtergevel
kan de volledige lengte van het volume worden
ervaren. Er zijn schuifdeuren aangebracht
om, indien gewenst, toch de verblijfsruimtes
(tijdelijk) van elkaar te kunnen scheiden.
Gebruik
De vakantiewoning is een plek waar men met
een klein gezelschap samen kan verblijven.
De toegang bevindt zich op het zuiden,
waarna een overdekte buitenruimte wordt
betreden. Aan de westzijde bevindt zich
dan meteen de daadwerkelijke ingang van
de binnenruimte. Gasten komen binnen in
een hoge, open woonkeuken/ -kamer met
zicht op de verdieping en met zicht op de
volledige diepte van het gebouw wanneer
Rechts: fig. 08.17 Het ‘huisje’ in het hoofdvolume; het
zogenaamde ‘huisje’ is het witte volume dat zich rechts
over twee bouwlagen in het bestaande volume bevindt. (dit
is een foto van de schetsmaquette)
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langs het ‘huisje’ doorgekeken wordt. Door
de transparante gevel is er veel zicht op de
tuin en op het middelste gedeelte van het
z-vormige gebouw. Op deze manier kunnen
gasten zich meteen oriënteren, om daarna
alle bijzondere plekken te gaan ontdekken.
De woonkeuken en –kamer bevinden zich
in een grote open ruimte, welke met twee
dubbele deuren met de tuin is verbonden. Zo
is er veel contact mogelijk tussen mensen die
zich binnen of binnen en buiten bevinden.

Het keukenblok maakt onderdeel uit van
het ‘huisje’, voor de rest bevinden zich er
opbergruimte, toiletten, badkamers en een
trap. Het ‘huisje’ scheidt de woonkeuken/
-kamer van de eerste slaapkamer, welke
door de gangen toch met elkaar verbonden
zijn. Indien privacy of stilte gewenst is voor
de slaapkamer kunnen schuifdeuren dicht
geschoven worden. Op de eerste verdieping
zijn op dezelfde manier twee slaapkamers
van elkaar gescheiden. De slaapkamers zijn
voorzien van een gezamenlijke badkamer met

toilet welke zich naast de trap in het ‘huisje’
bevindt.
In de plattegrond is rekening gehouden met
de gevelopeningen van het huidige aanzicht,
omdat deze behouden blijven. De beëindiging
van de verdiepingsvloer is daarbij zo geplaatst
dat in de grote open ruimte op de begane
grond eigenlijk toch twee delen ontstaan; een
met verlaagd plafond en een gedeelte in de
vide. Op deze manier hebben de keuken en
de zithoek toch een wat meer gedefinieerde
plek in de ruimte en is de functieverdeling
gerelateerd aan de verdiepingsvloer. Wanneer
de beëindiging van de verdiepingsvloer aan
de westzijde van de voormalige voordeur zou
zijn geplaatst, zou de slaapkamer op de eerste
verdieping normale afmetingen hebben gehad.
Er zou dan gevoelsmatig een ‘kleine’ keuken
zijn gecreëerd. Omdat de woonkeuken/
-kamer een belangrijke leefruimte is, is
ervoor gekozen om de beëindiging van de
verdiepingsvloer aan de oostzijde van de
voormalige voordeur te plaatsen (fig. 08.18).
De extra ruimte die daardoor ontstaat in de
slaapkamer zou kunnen worden gebruikt voor
het plaatsen van twee extra bedden, waardoor
er acht personen in de vakantiewoning zouden
kunnen verblijven.

Rechts: fig. 08.18 Het ‘huisje’ in het hoofdvolume
De ontwikkeling van deze doorsnede is in een aantal
schetsen weergegeven in bijlage 2.1
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Overdekte buitenruimte
Vanuit de entree kunnen gasten er ook voor
kiezen om verder door te lopen in de overdekte
buitenruimte, deze is ook toegankelijk via
de tuin. Er bevindt zich allereerst een
ontbijtplek, waar in een ochtendzonnetje
kan worden ontbeten als de vouwdeuren in
de oostgevel worden geopend. Daarop volgt
een patio tuin en een welness ruimte met
jacuzzi en kleine badkamer. Onder het laatste
gedeelte van de overdekte buitenruimte
bevindt zich een tuinkeuken. Deze is
ideaal gelegen om in een avondzonnetje te
barbecueën. Zowel de welness ruimte als het
terras met de tuinkeuken zijn hoger gelegen,
waardoor diep het Dommeldal in gekeken kan
worden. Het eerder genoemde pluspunt van
de voormalige slaapkamer met balkon heeft
nu dus niet enkel meer betrekking op het deze
ene ruimte, maar wordt dus uitgebreid over
het terras.
In de ruime tuin kunnen gasten rustig buiten
gaan zitten of juist samen voetbal spelen;
het gebouw moet mensen de mogelijkheid
geven om de plek te beleven en om op die
plek samen te zijn en samen activiteiten te
ondernemen.
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Congres-/ workshopruimte
Gebruik
De congres-/ workshopruimte is bereikbaar
vanuit de parkeerplaats die zich aan de
voorzijde op de kavel bevindt. De entree biedt
net als bij de vakantiewoning toegang tot een
overdekte buitenruimte. Hieraan grenst de
ontvangst- en lunchruimte.
Ook deze functie is voorzien van een ‘huisje’
waar zich de voorzieningen in bevinden. Voor
deze functie zijn dat de keuken, opbergruimte,
toiletten, een lift, een trap en een kantoor.
Gezien de beheerder niet in de Hulsthoeve
woont is een kantoor voorzien om wat
eigen spullen op te kunnen bergen en om
bijvoorbeeld wat administratieve taken
te kunnen doen als wordt gewacht tot de
aanwezig groep gaat lunchen. De ruimte is
inpandig, maar kan aan de noordzijde middels
twee deuren volledig geopend worden.
Aan de andere zijde van het ‘huisje’ bevindt
zich een presentatieruimte, waar permanent
alle voorzieningen aanwezig zijn die gewenst
zijn bij het geven van een presentatie.
Op de eerste verdieping bevindt zich een
loungegedeelte welke middels een vide met
de ontvangst- en lunchruimte is verbonden.
Aan de andere zijde van het ‘huisje’ bevindt
zich een grote multifunctionele ruimte die
onder andere voor workshops gebruikt kan
worden.

De overdekte buitenruimte met entree grenst
aan de overdekte buitenruimte welke zich
tussen de vakantiewoning en congres-/
workshopruimte bevindt, zodat beide functies
gebruik kunnen maken van deze extra
voorzieningen en belevingen.
Zoals al eerder vermeld, kunnen besprekingen
in de congres-/ workshopruimte worden
afgewisseld of aangevuld met andere
activiteiten die mogelijk zijn in of vanaf de
weilanden en het atelier die bij de Hulsthoeve
horen (fig. 03.105).

08.3 Relatie oud-nieuw
Het uitgangspunt van het ontwerpproces is
het behoud van het beeldbepalend aanzicht,

de huidige keuken en de
slaapkamer. Deze drie
de dialoog aan met de
continue doorsnede, want

hoger geplaatste
elementen gaan
nieuwe vorm en
daarin schuilt de

kracht en het verrassende aspect van een
herbestemmingsproject en wordt gelaagdheid
tot uiting gebracht.

Fig. 08.19 Oud versus nieuw
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08.3.1 De vakantiewoning
De nieuwe doorsnede is een volgende stap
in de ontwikkeling van de doorsnede van
het hoofdgebouw (fig. 03.30, 03.31, 03.34
en 08.12), waarvan de afmetingen worden
gecontinueerd in het nieuwe ontwerp; de
nieuwe vorm komt letterlijk en figuurlijk voort
uit de huidige doorsnede en vormt zich
volgens het concept naar de contouren van
de kavel.

Fig. 08.20 De gecontinueerde doorsnede van het
bestaande en te behouden hoofdvolume
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Daarnaast is het voor het hoofdvolume vooral
van belang dat het aanzicht wordt behouden.
De Rc-waarde van de bestaande wanden
bevindt zich echter onder de minimale waarde
welke in het Bouwbesluit is vastgelegd voor
verbouwingen. Als het gewenst is om een
bestaande wand te behouden, zal deze aan
de binnen- of buitenzijde moeten worden
nageïsoleerd. Wat het beeldbepalende
aanzicht betreft zal de buitenzijde zichtbaar
blijven en zullen aan de binnenzijde
voorzieningen worden getroffen. Wat de
kopse kanten van het huidige hoofdvolume
betreft wordt juist de binnenzijde beleefbaar
gemaakt in het nieuwe interieur. Door het
behoud van de afwerking van de huidige
ruimtes, ‘vertellen’ de muren het verhaal van
voor de herbestemming (fig. 08.21).

Het aanzicht wordt gevormd door de gestucte
en wit geschilderde gevel met daarboven
een wolfsdak met rode dakpannen. Om te
laten zien dat de doorsnede is afgeleidt van
het te behouden hoofdvolume, maar het wel
een continue doorsnede betreft, wordt het
wolfseind op het westen vervangen door een
stukje glazen dak. Aan de oostzijde wordt
niet alleen het wolfseind verwijderd om een
glazen punt op te plaatsen, er komt ook een
glazen strook langs het bestaande gebouw
van de nok tot aan het maaiveld. Het glazen
gedeelte maakt onderdeel uit van de continue
doorsnede en accentueert de ingang van de
vakantiewoning.

08.3.2 De patio tuin en wellness
ruimte
Tijdens de massastudie is bepaald dat over
de gehele vorm dezelfde nok- en goothoogte
van het hoofdvolume wordt gehanteerd om tot
een krachtige vorm te komen die helderheid
op de kavel brengt. De twee andere volumes
die behouden blijven, zijn lager en maken dus
geen direct contact met de oppervlakken van
het nieuwe volume. Toch hebben zij daar ook
hun weerslag op.
Het grondoppervlak van de volumes wordt
geprojecteerd op en verwijderd uit het nieuwe
dak. De openingen in het dak brengen extra
licht binnen in de overdekte buitenruimte.
Daarnaast wordt door het behoud van de
wanden en de afwezigheid van beide (oude
en nieuwe) dakvlakken een beschutte
buitenruimte gecreëerd. Dit wordt verder
toegelicht in de volgende paragraaf.
Gezien de ruimtes aan beide zijden van de
bestaande muren zich in een buitenklimaat
bevinden is het hier, in tegenstelling tot
het hoofdvolume, niet noodzakelijk om
de warmteweerstand van de wanden te
verbeteren. De wanden blijven dus zowel aan
de binnen- als buitenzijde zichtbaar. Enkel de
buitenkanten van de kopse zijdes zijn aan het
zicht onttrokken en vormen om constructieve
redenen de uitzondering.
Fig. 08.21 Het binnenblad op de kopse kanten van het
hoofdvolume zal behouden blijven inclusief afwerking
133

Bovenaan: fig. 08.22 De plattegrond van de patio tuin in de

Fig. 08.23 De uitslag van de wanden van de te behouden

voormalige keuken

ruimte
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Fig. 08.24 Het aangepaste funderingsdetail

In de meest zuidelijke gelegen beschutte
buitenruimte bevindt zich een patio tuin.
Hiervoor zal de huidige keuken worden
verwijderd, de wandafwerking blijft aanwezig.
Met het verwijderen van de meubels ontstaat
een ‘litteken’ op de oude muren, welke zal
worden ingevuld met een houten zitobject. De
vroegere binnenruimte wordt in het samengaan
met de nieuwe doorsnede veranderd in een
buitenruimte door het wegnemen van het dak.
Om planten te kunnen laten groeien wordt
de huidige vloer plaatselijk los geslepen en
verwijderd (fig. 08.24).
De wellness ruimte is in de meest noordelijk
gelegen beschutte buitenruimte geplaatst.
Hoewel was voorzien dat enkel de voormalige
slaapkamer zou worden behouden, is de
huidige voorziening met douche en toilet een
prettige aanvulling op de nieuwe functie. Deze
voorzieningen zijn ook in de huidige situatie al
gelegen tegen de kopse kant van de ruimte.
De kleine badkamer wordt dus ook behouden
bij de herbestemming.
De ontwikkeling van deze twee ruimtes is weergegeven in
bijlage 2.2 en 2.3.

Rechts: fig. 08.25 De patio tuin in de voormalige keuken in
relatie met de nieuwe delen
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08.4 Gradatie

uitzicht over het landschap
binnen

omsloten buitenruimte (buiten)

buiten

Fig. 08.25 De overgang van binnen naar buiten > gradatie

08.4.1 Gradatie
In het concept is het principe van de
vakantiewoning uitgelegd (fig. 07.07 en
08.25), waarbij de ommuurde tuin een
omsloten/ beschermde buitenruimte vormt;
plaatselijk kan over de muur naar de Dommel
worden gekeken, terwijl de muur op andere
plekken te hoog is en een fysieke en visuele
begrenzing van de privé buitenruimte
vormt. De tuin is een tussenstap tussen de
binnenruimte achter het oude aanzicht en
het echt buiten zijn in de natuur zoals dat te
beleven is in het Dommeldal. In het ontwerp
zijn hier meerdere gradaties in aangebracht
om verschillende belevingen van de plek te
creëren en gasten de mogelijkheid te geven
om naar gelang de weersomstandigheden en
persoonlijke voorkeur een plekje te kiezen.
Binnen
Vanwege het open karakter van de noord- (en
gedeeltelijk ook de west-) zijde van het nieuwe
ontwerp, is er een sterke visuele relatie tussen
de binnenruimtes en het landschap. Toch blijft
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het beperkt tot een beleving van het oog.
Verder kan alleen de zon nog heel beperkt het
volume binnen treden. (Fig. 08.26)
Overdekte buitenruimte
De overdekte buitenruimte die de vakantiewoning met de congres-/ workshopruimte
verbindt, is een volgende stap, waarin ook
de buitentemperatuur en het geluid van de
omgeving kunnen worden beleefd. Onder de
overdekte buitenruimte zijn plekjes te vinden
die door de zon worden bereikt zodra deze
van het zuiden naar het westen draait. Er zijn
ook voldoende plekken in de schaduw. Vanaf
het noordelijkste gedeelte van de overdekte
buitenruimte wordt een groots uitzicht op
het Dommeldal getoond. Gasten zijn in dit
gedeelte van het ontwerp beschermd tegen
neerslag en trek (fig. 08.28).
Beschutte buitenruimtes
In de vorige paragraaf zijn de beschutte
buitenruimtes al besproken vanwege de
relatie tussen deze oude delen en het nieuwe.
De beschutte buitenruimtes zijn ontworpen
binnen bestaande wanden die behouden

worden. Door de beperkte afmetingen van
de gevelopeningen keert de patio tuin zich
wel voornamelijk naar binnen en is het
uitzicht beperkt, maar biedt de ruimte wel
beschutting tegen de wind. Van de wellness
ruimte wordt de kwaliteit, het groots uitzicht
op het landschap, uiteraard behouden. Door
de aanwezigheid van deuren met glas gaat
dat niet ten koste van de beschutting tegen de
wind.Het bestaand dak is van beide volumes
verwijderd, net als een gedeelte van het
nieuwe dak boven de ruimtes, op die manier
krijgt neerslag vrij spel.
De patio tuin bevindt zich het grootste
gedeelte van het jaar in de schaduw (fig.
08.29). De wellness ruimte daarentegen
bevindt zich tegen de rand van het nieuwe
volume en krijgt zodoende bijna geen
schaduw toegeworpen wanneer de zon uit het
zuidwesten komt. Het dak is namelijk tot aan
de rand uitgesneden (08.29).In beide ruimtes
zijn zowel de temperatuur voelbaar als de
omgevingsgeluiden hoorbaar.
Buiten
Buiten het kavel bevindt zich de volledige
buitenruimte, waarin men echt onderdeel
wordt van het landschap en de natuur in de
meest pure vorm en op basis van al deze
zes invloeden is te beleven. Hoewel zich op
de kavel ook buitenruimte bevindt, geeft de
tuinmuur en de bebouwing een beschermd
en meer prive karakter aan de tuin. Dat terwijl
deze ruimte wel degelijk buiten is in de zin
van het rond kunnen kijken, het voelbaar zijn
van wind, zon, regen en temperatuur en het
kunnen horen van omgevingsgeluiden.

Fig. 08.26 t/m 08.29 De gradaties van binnen tot buiten
ruimte, respectievelijk een binnenruimte, de beschutte
buitenruimte, de overdekte buitenruimte en de andere
beschutte buitenruimte
137

Fig. 08.30 Bezonning van de patio tuin en overdekte

Rechts: fig. 08.31 Overzicht van de gradatie in het

buitenruimte

gebouwontwerp
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08.4.2 Vormgeving
(Blocken, 2013)
De twee kleinere oude volumes welke
worden behouden, bevinden zich onder
de overdekte buitenruimte en staan los
tussen de vakantiewoning en de congres-/
workshopruimte. Nadeel hiervan is dat
mogelijk trek op kan treden door een overdruk
aan de zijde van de omsloten tuin en een
onderdruk aan de toegankelijke zijde van
de kavel. Om dit te voorkomen is de ruimte
voorzien van een wand aan de oost- en
zuidzijde. Bijkomend voordeel is dat op deze
manier het gebouw en het privégedeelte van
de kavel kunnen worden afgesloten.
Net als bij de overdekte buitenruimte zou ook
in de beschutte binnenruimtes, binnen de oude
muren, geen vervelende luchtstroming mogen
optreden. Daarvoor zullen de beglazing en
de deuren in de bestaande gevelopeningen
worden behouden.
De hoogte tussen de te behouden volumes en
de nieuwe doorsnede is beperkt, waardoor op
die plaatsen geen vervelende windcirculaties
kunnen ontstaan.
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08.4.3 Deelconclusie
Met het aanbrengen van de gradatie tussen de
binnen- en buitenruimtes, zijn opties gecreërd
voor ander gebruik en wordt bijgedragen
aan de rijke beleving van dit gebouw en de
omgeving.
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09 Technische
uitwerking
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In de technische uitwerking staan drie
begrippen centraal die voortkomen uit de
analyse en het gebouwontwerp en die als
rode draad worden genomen om ervoor te
zorgen dat de materialisatie en het detail het
ontwerp versterken. Het betreft de volgende
drie begrippen:
helderheid/ eenheid/ eenvoud; om de te grote
mate van complexiteit van de huidige situatie
tot een prettig niveau te reduceren.

09.1 Materiaalkeuze
Met het pallet aan herbruikbare materialen in
gedachten is onderzocht welke materialisatie
het meest geschikt is voor het nieuwe
gedeelte van de herbestemming. Hierbij is
rekening gehouden met de materialisatie
van de bestaande delen die behouden zullen
blijven. Het bijbehorende onderzoek is terug
te vinden in bijlage 04.

Boven: fig. 09.02 Schematische weergave van de
materialisatie
Beneden: Fig. 09.03 en 09.04 Schematische 3D schets en
aanzicht met de materialisatie

gelaagdheid; om met het samensmelten van
de oude en nieuwe delen de kansen van een
herbestemming optimaal te benutten en een
extra dimensie te geven aan de krachtige
nieuwe vorm.
gradatie; om de Hulsthoeve en het landschap
meer bij elkaar te betrekken.

Links: fig. 09.01 Het prefabriceren van wanden en
dakvlakken in de werkplaats van 2Life-Art
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09.1.1 Exterieur
Gesloten zijde
Om helderheid te creëren en het gebouw
als een continue doorsnede te kunnen
beschouwen, is gekozen voor één materiaal
voor zowel de wanden als dakvlakken.
Het betreft een ander materiaal dan de
oude volumes om op die manier eerlijk te
zijn in welke delen oud en nieuw zijn en
de gelaagdheid zichtbaar te maken. Die
gelaagdheid wordt nog verder versterkt
door de contouren van het oude volume te
accentueren met een glasstrook. Uit de vorm
kan worden opgemaakt dat het glas onderdeel
uitmaakt van de continue doorsnede; deze
wordt aan de westzijde nog even zichtbaar,
doordat daar het wolfseind is vervangen door
een glazen, puntvormige beëindiging van de
vorm (fig. 08.20).
Hoewel andere materialen ook op beide
vlakken zouden kunnen worden toegepast is
gekozen voor een houten afwerking en een
soortgelijke wandopbouw als bij de Trek-in is
toegepast. Hierin zijn de waterkerende laag
en de afwerking gescheiden, waardoor het
mogelijk wordt om ook in de gevel gradatie
aan te brengen en zo ook de gradatie op
detailniveau tot uitdrukking te laten komen. De
gradatie in de gevel houdt in dat plaatselijk kan
worden gekozen voor een volledig transparant
glazen vlak (1), maar de afwerking, de houten
latten, kunnen ook om en om voor het glazen
vlak aanwezig blijven (2). De gesloten delen
zijn volledig bekleed met houten latten (3)(fig.
09.05). Deze worden verticaal toegepast, om
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Fig. 09.05 Gradatie in de gevelbekleding; transparant,
gedeeltelijk transparant, gesloten
Fig. 09.06 Houten latten worden toegepast in vallende

de vorm van de doorsnede te benadrukken.
De verticale latten worden uitgevoerd in
vallende breedtes. Dat voorkomt reststukken
wanneer houten balken worden verzaagd
tot latten. Tevens kan door de vallende
breedtes relatief eenvoudig rekening worden
gehouden met gevelopeningen; door een
net wat bredere of smallere lat te kiezen kan
rondom gevelopeningen altijd op een hele lat
worden uitgekomen en hoeven er geen delen
te worden weggezaagd ten behoeve van het
raam of de deur. Het gevolg is een strakke
detaillering en minder afval. Een strakke
detaillering zorgt ervoor dat de krachtige vorm
wordt ondersteund.
Het exterieur krijgt een lichte kleur om de
gelaagdheid zichtbaar te maken.

breedtes om te komen tot een strakke detaillering en
minder afval

Fig. 09.07 Referentie van de gewenste kleur voor het
exterieur - Element House, ontworpen door Rintala
Eggertsson Architects (Archdaily)

Transparante zijde
Aan de achterzijde heeft het nieuwe ontwerp
een nog grotere mate van transparantie. Toch
maakt ook deze zijde onderdeel uit van de in
hout uitgevoerde continue doorsnede en zal
deze worden gerealiseerd met materialen die
afkomstig zijn uit sloopprojecten.
Glas dat vrij komt uit sloopprojecten kan niet
zomaar van afmeting veranderd worden.
Toch is het voor de meeste projecten
gewenst dat alle, of in ieder geval een
aantal gevelopeningen gelijke afmetingen
hebben. Dat maakt het lastig om een juiste
partij gebruikte glasplaten te vinden voor
hergebruik. Daar komt bij dat glas kwetsbaar
is en dus vaak niet ongeschonden uit een
sloopproject wordt verwijderd. Er wordt geen
extra moeite voor gedaan, omdat de afname
voor hergebruik zeer beperkt is. Uit het
literatuuronderzoek blijkt dat vlakglas daarom
vaak zondermeer wordt gerecycled. Dit is stap
C op de Ladder van Lansink, terwijl stap B niet
onmogelijk is wanneer er al in de ontwerpfase
rekening mee wordt gehouden. De variërende
afmetingen van de glasplaten zijn opgenomen
in het ontwerp van de herbestemming van de
Hulsthoeve om hergebruik mogelijk te maken.
De transparante gevel aan de noordzijde van
het gebouw is vormgegeven als een soort
lapjesdeken met transparante vlakken.
Om een balans te vinden tussen het speelse
effect van de variërende afmetingen (fig.
09.08) en de krachtige vorm van het nieuwe
ontwerp, is ervoor gekozen om glasvlakken
van gelijke breedte boven elkaar te plaatsen.

Zowel bij het herzagen van balken tot latten
als bij het maken van het nieuwe kozijnhout,
wordt een stap omlaag gezet op de Ladder
van Lansink; grote houten delen worden niet
hergebruikt, maar dienen een bewerking te
ondergaan en worden dus gerecycled (stap
C). Desondanks wordt afvalhout nogmaals
in gebruik genomen, wordt voorkomen dat
de levensduur vroegtijdig wordt beëindigd en
nieuw hout moet worden gebruikt.
Fig. 09.08 Een zeer ongestructureerde ‘lapjesdeken’

De gevel wordt dus verdeeld in een aantal
verticale stroken, welke variëren in breedte.
Het is onwaarschijnlijk dat de beschikbare
glasvlakken precies in de gevel passen,
daarom zijn een soort passtukken opgenomen
in het ontwerp (fig. 09.10). Een passtuk is een
gedeelte in de gevel dat wordt uitgevuld met
isolatiemateriaal en aan zowel de binnen- als
buitenzijde wordt afgewerkt met een folielaag
en verticaal geplaatste houten latten.

Het exacte ontwerp voor deze gevel kan pas
worden gemaakt wanneer bekend is welke
glasplaten beschikbaar zijn. Toch is in het
ontwerp van de gevel al rekening gehouden
met de functies, waardoor op bepaalde
plaatsen (dubbele) deuren en te openen
ramen zijn opgenomen. Het huidige ontwerp
vormt het uitgangspunt en herinnert op deze
manier tijdens de exacte uitwerking aan eisen
die vanuit het ontwerp of de functionaliteit
worden gesteld.

De kozijnen zullen worden gemaakt van
gebruikt hout, zodat tussenstijlen kunnen
worden gecreëerd. Wanneer om iedere glasplaat het huidige kozijn behouden zou blijven,
zou het ‘aandeel kozijn’ in de gevel erg groot
worden, terwijl een grote transparantie vanuit
het ontwerp gewenst is. Daarbij is het nog
maar de vraag of de houten kozijnen niet
zijn vervangen vanwege houtrot en daardoor
het glas ter beschikking is gekomen voor
hergebruik.
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Fig. 09.09 De materialisatie van het exterieur van de
herbestemde Hulsthoeve in vogelvluchtperspectief vanuit
het zuiden
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Fig. 09.10 De materialisatie van het exterieur van de
herbestemde Hulsthoeve in vogelvluchtperspectief vanuit
het noorden
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09.1.2 Interieur
Aan de binnenzijde wordt wederom de
continue doorsnede ervaren door het
houtgebruik met dezelfde verticale belijning.
Het hout vormt een rustig decor waarbinnen
van meerdere materialen de herbruikbaarheid
wordt getoond.
Op de begane grond worden tegels toegepast
van Stonecycling. Deze zijn gemaakt van
steenachtige materialen die afkomstig zijn
uit sloopprojecten en welke tijdens het
verwerkingsproces een grijs-bruine kleur
verkrijgen (zie ook paragraaf 04.4.1). De
houten delen aan de binnenzijde van de schil
zullen dan ook worden uitgevoerd in een
koelere tint om goed samen te gaan met de
tegelvloer.

Fig. 09.11 Referentie van de kleur van de tegelvloer en
houten wanden in het interieur – House in Blacksod bay,
ontworpen door Tierney Haines Architects (Archdaily)
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De huisjes die eerder werden beschreven
in paragraaf 8.2 worden gemaakt met
hergebruikte bakstenen, toegepast als schoon
metselwerk. Fig 08.17 geeft een impressie
van het materiaalgebruik in het interieur en op
de volgende pagina wordt het principe van de
materialisatie gekoppeld aan de verschillende
doorsnedes.

Fig. 09.12 t/m 09.13 Het principe van de materialisatie

In de schematische doorsnedes zijn de bestaande delen zwart,
alle steenachtige materialen grijs en het hout bruin gekleurd.
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09.2 Wandopbouw
09.2.1 Samenstelling
Nieuwe wandopbouw
In de vorige paragraaf is enkel de afwerking
besproken van de nieuwe delen van de
herbestemming, er vanuit gaande dat deze
delen worden opgenomen in een pakket dat
vergelijkbaar is aan de wandopbouw van de
Trek-in.
De wandopbouw van de Trek-in is
gerealiseerd
met houten I-liggers, waar
tussen een honingraaddeur is opgenomen
voor de stijfheid. Aan de buitenzijde is
isolatiemateriaal aangebracht, als ook
een OSB plaat en een waterkerende folie,
alvorens het stijl- en regelwerk is bevestigd
om de afwerking tegen aan te plaatsen. Het
stijl- en regelwerk is thermisch gemodificeerd
omdat het zich aan de buitenzijde van
de waterkerende laag bevindt. Aan de
binnenzijde is de constructie voorzien van een
dampdichte folie en tussenregels. Deze zijn
met lamello’s tussen de I-liggers bevestigd en
bieden de ondergrond waarop de afwerking is
geschroefd.
Het bouwsysteem met de I-liggers beschikt
over goede thermische eigenschappen en kan
uitstekend worden gerealiseerd in materialen
die afkomstig zijn van sloopprojecten.
Rechts: fig. 09.14 Wandopbouw van de Trek-in (horizontaal
detail)
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De wand is namelijk opgebouwd uit houten
onderdelen met kleine afmetingen, waardoor
veel en ook kleinere stukken ‘afvalhout’
kunnen worden hergebruikt. Er dient een
hard geperst isolatiemateriaal te worden
toegepast. Gezien het wordt opgenomen in
de constructie worden er geen esthetische
eisen aan gesteld en is er ook hiervoor weer
een grote kans dat materialen kunnen worden
hergebruikt.
De wandopbouw van de Trek-in is afgeleid
van het volgende principedetail:

Om een Rc-waarde van 3,5 m2K/W te
behalen, dient het isolatiemateriaal minimaal
(3,5/ 0,035 =) 123 mm dik te zijn. De gewenste
overspanningen lopen bij de herbestemming
van de Hulsthoeve echter op tot ongeveer
zes meter. Daardoor moet de dikte van
het constructieve gedeelte van het pakket
toenemen tot 200 mm.
De OSB plaat is niet noodzakelijk voor de
constructieve werking, maar is bij de bouw
van het prototype van de Trek-in toegevoegd
omdat het de afwerking van de buitengevel
veel minder tijdrovend maakte. Het materiaal
is voldoende beschikbaar en zal dus ook in
de pakketopbouw van de Hulsthoeve worden
toegepast.

Fig. 09.16 Dikte van het constructieve gedeelte van de
wandopbouw

De honingraaddeuren worden echter in het
nieuwe detail weer eruit gelaten. Deze bleken
niet voldoende voorradig uit sloopprojecten
om een groot project mee te realiseren. Dat
betekent wel dat er tussen de hardboard
platen een hard geperst isolatiemateriaal
moet worden toegepast.

Fig. 09.15 Oorspronkelijke wandopbouw met I-liggers
(Moonen)

Het wijkt hier op een aantal punten
van af. Ook de wandopbouw van dit
herbestemmingsproject kan om een aantal
redenen niet één op één overgenomen
worden van deze details.

De vuren houten latten die onderdeel uitmaken
van de I-liggers behouden hun afmetingen
(30x36 mm). Daardoor wordt de isolatielaag
iets dikker dan minimaal is vereist, 134 mm,
en stijgt ook de Rc-waarde tot iets boven de
3,5 m2K/W.

Fig. 09.17 De pakketopbouw inclusief de afwerking
(horizontaal detail)
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De wandopbouw wordt geprefabriceerd en
op de bouwplaats in panelen aangeleverd
zonder afwerking aan de binnenzijde. Aan de
binnenzijde zijn echter wel al de dampdichte
folie en regels aangebracht, waar later de
afwerking op bevestigd kan worden. Gezien
zowel de I-liggers als de afwerking verticaal
zijn geplaatst, kunnen ze niet rechtstreeks
tegen elkaar bevestigd worden en is het
noodzakelijk dat regels worden aangebracht.
In tegenstelling tot het detail van de Trek-in
zullen de regels op, en niet tussen, de I-liggers
worden bevestigd. Daardoor ontstaat een
vrije ruimte van 30 mm breed voor verticaal
transport van leidingen. Deze dienen te
worden aangebracht voordat de binnenzijde
wordt afgewerkt. Door de aanwezigheid van
de regels hoeven leidingen niet tegen de
achterwand te worden bevestigd. Mocht om
een nog onbekende reden toch iets moeten
worden vastgeschroefd op de constructie,
dan dient tengelband te worden gebruikt om
de dampdichtheid van de folie te kunnen
blijven garanderen.
Het casco, de schil, installaties en afbouw zijn
dus van elkaar gescheiden.

* De geschilderde houten latten krijgen de kleur zoals die
is afgebeeld in fig. 9.11.
De constructie, zoals deze al in het detail is afgebeeld,
wordt toegelicht in de volgende paragraaf.
Fig. 09.18 De wandopbouw van de nieuwe wand
(horizontaal detail)
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Gecombineerde wandopbouw
Tot dusver is alleen de wandopbouw
van het nieuwe gedeelte behandeld. Het
beeldbepalend aanzicht wordt behouden
en dient dus te worden gecombineerd of
verbonden met de nieuwe wandopbouw.
Gezien de bouwfysische kwaliteiten van
de schil en de gebreken die het binnenblad
van de langsgevel van het hoofdvolume
toont, is besloten om enkel het gestucte en
wit geschilderde buitenblad te behouden.
De achterliggende lagen zullen worden
verwijderd ten behoeve van een nieuwe, goed
geïsoleerde wand.
Het constructieve gedeelte is gelijk aan de
materialisatie en opbouw van de nieuwe
delen om aansluitingen te vereenvoudigen en
eenheid te houden in de bouwmethode. Ook
de afwerking aan de binnenzijde is overal
gelijk. Alleen de afwerking aan de buitenzijde
wordt aangepast; bij de wandopbouw waarin
oud en nieuw gecombineerd worden, wordt
de waterkerende laag behouden gezien er
een houten constructie achter schuil gaat.
Het stijl- en regelwerk en de houten latten
komen te vervallen. Het is wel noodzakelijk
om ankers op te nemen in de nieuwe wand
en daarmee het bestaande buitenblad met de
nieuwe wand te verbinden.
De afwerking van de volledig nieuwe
wanden is dunner dan de afwerking van
de gecombineerde wand. Omdat de
achterliggende constructie met elkaar in lijn
ligt, wordt het effect versterkt dat in fig. 08.20
wordt getoond.

Fig. 09.19 De wandopbouw van de gecombineerde wand
(horizontaal detail)

De donkergrijs gehatchte delen blijven
behouden van de huidige Hulsthoeve
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09.2.2 Methode van Glaser
Hout is kwetsbaar voor vocht, dus wordt
zowel de nieuwe pakketopbouw als de
gecombineerde pakketopbouw gecontroleerd
op ongewenste inwendige condensatie met
de methode van Glaser.

Uit tabel 09.01 blijkt dat de aanwezige
dampdruk nergens hoger is dan de maximale
dampdruk, de rode lijn komt in de rechter
grafiek niet onder de groene lijn. Dat betekent
dus dat er geen inwendige condensatie zal
optreden in de geheel nieuwe buitenwanden.

Nieuwe wandopbouw
De constructie wordt getest in een zo
ongunstig mogelijke situatie, namelijk bij
een binnentemperatuur van 20 °C, relatieve
luchtvochtigheid (RV) van 70% en een
buitentemperatuur van -10 °C, RV 85%. Dat
betekent dat een resultaat wordt verkregen dat
is gebaseerd op winterse omstandigheden.
Andere factoren die van invloed zijn op het al
dan niet ontstaan van condensatie zijn: het
dampdiffusieweerstandsgetal (μ), de lambda
waarde (λ) en dikte van een materiaal.
(Bakker, Schellen en Hak, 2006)
Voor de afwerking aan de buitenzijde (stijlen regelwerk en de vuren houten latten) zijn
geen waardes ingevuld in tabel 09.01. Het is
namelijk een open latten structuur, waardoor
er zich veel lucht tussen deze houten delen
bevindt. Het is daarom niet representatief
om de waardes van vurenhout te gebruiken.
Tevens is dit gedeelte van het wandpakket
goed geventileerd, waardoor er geen
problemen zullen ontstaan met eventueel
voorkomende condensatie.

Fig. 09.18 Pakketopbouw - nieuw (verticaal detail)
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Hoewel er kritische kanttekeningen kunnen
worden geplaatst bij de methode van Glaser,
kan worden verondersteld dat er in de
gebouwde situatie geen problemen optreden
wanneer er volgens deze methode geen
inwendige condensatie wordt vastgesteld. De
methode geeft een enigszins pessimistisch
resultaat. (Bakker, Schellen en Hak, 2006)
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Tabel 09.01 Glaser berekening van de nieuwe constructie
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Gecombineerde wandopbouw
Plaatselijk wordt het bestaande buitenblad
gecombineerd met een nieuwe wand. Het
oude, gemetselde en gestucte buitenblad
zal hier de houten afwerking vervangen.
Gezien de hoeveelheid ventilatie achter het
halfsteense buitenblad minder is dan bij de
volledig nieuwe wand, zijn alle langen van het
wandpakket meegenomen in de berekening.
Uit tabel 09.02 blijkt dat op een aantal plekken
de maximale dampdruk wordt overschreden
(rood gekleurd in de tabel) en er dus inwendige
condensatie optreedt.
Het is echter zo dat de hoeveelheid
condensatie erg minimaal is en dat er vanaf
-4,4 °C al geen condensatie meer optreedt.
Een temperatuur van -5 °C of lager komt
gemiddeld slechts 180 uur per jaar voor, dat is
minder dan 8 dagen per jaar. (Van der Linden,
Erdtsieck, Kuijpers-van Gaalen, Zeegers
e.a., 2011) Gezien er slechts op enkele
dagen in het jaar condensatie ontstaat, is de
wand gedurende de rest van het jaar in de
gelegenheid om de kleine hoeveelheid vocht
weg te ventileren.

De volgende bronnen zijn gebruikt om de berekening uit te
kunnen voeren: (Bakker, Schellen en Hak, 2006) (BouwEnergie) (Bouwinfo) (Depecker, Vandenberghe en Ingels,
2005) (Inno-experts) (Kort) en (Van der Linden, Erdtsieck,
Kuijpers-van Gaalen, Zeegers e.a., 2011)
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Fig 09.19 Pakketopbouw - oud en nieuw gecombineerd
(verticaal detail)
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Tabel 09.02 Glaser berekening van de nieuw met
oud

gecombineerde

constructie

onder

winterse

omstandigheden
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09.3 Constructie
De oorsprong van het constructieprincipe ligt
in de relatie tussen oude en nieuwe delen en
dan in het bijzonder in de relatie tussen de twee
kleine volumes en het middelste gedeelte van
het Z-vormige gebouw. Het was de intentie
om deze volumes niet op een theatrale
manier onder de nieuwe doorsnede te laten
staan, maar oud en nieuw echt op elkaar te
laten reageren. Dat heeft geresulteerd in de
eerder toegelichte gradatie, waarbij van de
volumes buitenruimtes zijn gemaakt door de
oude daken te verwijderen en het nieuwe
dak daarboven plaatselijk te doorbreken.
Ook constructief gezien is gezocht naar een
logica waarin zowel de plattegronden, als
deze relatie tussen de oude en nieuwe delen
tot uiting komt, als ook de beleving van de
continue doorsnede.

Fig. 09.20 Het principe van de doorsnede
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Om zoveel mogelijk van de continue
doorsnede te kunnen beleven, als ook
de transparantie van de gevel op het
noorden te realiseren, is gekozen voor een
spantconstructie. Aan de transparante zijde
zijn de kolommen van de spanten in het zicht.
Er is gekozen voor het constructiemateriaal
hout, omdat dat beschikbaar is uit
sloopprojecten, maar ook omdat het relatief
eenvoudig te bewerken is en van zichzelf al
goede thermische eigenschappen heeft voor
een constructiemateriaal. Door te kiezen voor
houten kolommen wordt het mogelijk om de
constructie gedeeltelijk op te nemen in de
andere, gesloten vlakken van de doorsnede
(fig. 09.18 en 09.19). De ruimte binnen
de doorsnede en binnen de spanten blijft
daardoor zo ruim mogelijk.
De gevels, verdiepingsvloeren en dakvlakken
worden allemaal gerealiseerd volgens het-

zelfde principe van geprefabriceerde panelen
met I-liggers. Dat principe voldoet aan de
gewenste gradatie in de gevel, maar is ook
te combineren met de spantconstructie. De
panelen kunnen precies zo voorbereid worden
dat ze tussen twee spanten in passen. De
panelen zijn van zichzelf stijve elementen,
dus wanneer deze tussen de spanten worden
bevestigd, zorgen ze voor de stabiliteit in de
hoofdrichting van de vorm (fig. 08.09). In de
richting van de doorsnede zullen aanvullende
voorzieningen moeten worden getroffen.
Om tot een algemeen geldende oplossing
te komen die overal in het gebouw kan
worden toegepast is uitgegaan van de eerder
besproken kleine volumes, de ‘huisjes’ welke
los staan van alle contouren van die nieuwe
vorm en continue doorsnede. Het vergroten
van deze volumes biedt de mogelijkheid om
stabiliteit te verlenen aan de spantconstructie.
Het is onbekend of de huidige wanden
overcapaciteit hebben, daarop is besloten om
tegen de kopse kanten van de huisjes een
nieuwe wand te realiseren. Deze wand heeft
de breedte van het betreffende bestaande
volume, maar wordt tot de onderzijde van het
spant verlengd.
In de binnenruimtes van de vakantiewoning
en congres-/ workshopruimte is dit principe
overgenomen, maar zijn de huisjes aan vier
zijden gesloten, op zowel de begane grond als
op de eerste verdieping. Hierdoor scheiden ze
de grote open ruimte in twee verblijfsruimtes,
terwijl aan weerszijde het zicht door de lengte
van het gebouw wordt behouden. Daarbij

wordt het mogelijk om bepaalde functies
in afgesloten ruimtes te plaatsen, dat is
bijvoorbeeld prettig voor badkamers.

Zoals in fig. 09.22 is aangegeven, bevinden
er zich twee lastige hoeken in de constructie.
Deze zijn opgelost in het ontwerp door een
barbecue op te nemen als hoekelement onder
de hoek in het noorden (fig. 09.10) en een
gesloten hoek in de gevel te maken op het
zuiden (fig. 09.09). Op de plaatsen waar de
dakvlakken van de drie delen van de Z-vorm

Fig. 09.21 Het principe voor de stabiliteit vindt zijn

Fig. 09.22 Het dakplan met de geprefabriceerde dakdelen

oorsprong in de relatie met oude ‘huisjes’

tussen en op de spanten en stabiliteitswanden

bij elkaar komen, wordt
opgenomen in het dak.

een extra balk

De plaats van de spanten is gerelateerd aan
de functie, aan de locatie van de ‘huisjes’
en aan de gevelindeling van het bestaande
aanzicht. Hierdoor komen er geen kolommen
voor de ramen en deur te staan.
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Er blijven een aantal spanten over welke niet
voorzien zijn van een huisje en daar dus niet
direct stabiliteit aan kunnen ontlenen. Indirect
zijn zij middels de geprefabriceerde panelen
ook verbonden met de overige spanten. Toch
is in ieder spant in de nok een voorziening
opgenomen die het knooppunt momentvast
maakt. Daardoor worden de spatkrachten
beperkt die werken op de lange kolommen
aan de transparante zijde van de gevel. De
voorziening bestaat uit een houten plaat. Door
te kiezen voor twee slankere kolommen in
plaats van één kolom met grotere afmetingen,
wordt wederom de kans groter dat er materiaal
beschikbaar is uit sloopprojecten. Daarnaast
kan de houten plaat daar tussen bevestigd
worden, waardoor het aanzicht aan het spant
van beide zijden gelijk is.
Er ontstaat een naad tussen de kolommen
welke opgevuld wordt met isolatiemateriaal,
maar welke aan de binnenzijde wordt
afgedicht met een profieltje en een led-strip.
De stabiliteitswanden worden gemetseld en
sluiten aan, aan de onderzijde van een van
de twee kolommen die deel uit maakt van het
spant (fig. 09.28). Daardoor valt het licht van
de led-strip als strijklicht langs de gemetselde
wanden en accentueert het de hergebruikte
materialen. Wanneer er geen wand onder een
spant is geplaatst, accentueert het licht de
vorm van de doorsnede.

Fig. 09.23 t/m 09.26 Constuctieve schema’s van het spant,

Fig. 09.27 en 09.28 Aansluiting van de stabiliteitswand op

de verbindingen en de stabiliteit

het spant (verticaal detail)

In dit detail wordt het onderdeel van het spant
weergegeven dat is opgenomen in de verdiepingsvloer.
Het detail wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.
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09.4 Detaillering
In deze paragraaf wordt ingegaan op de
detaillering van de doorsnede waarin het oude
en nieuwe gedeelte worden gecombineerd
(doorsnede AA’).
In hoofdstuk 3 is de aanname gedaan dat
de begane grondvloer ongeïsoleerd is.
Daarnaast zijn er redenen om ernstig te
twijfelen aan de kwaliteit van het binnenblad
en is de constructie van het dak onbekend.
De gevel aan de achterzijde wordt verwijderd
voor het aanbrengen van een nieuwe,
transparante gevel. Daarmee vervalt eigenlijk
alle ondersteuning die de verdiepingsvloer
geboden wordt. Om tot een degelijke
constructie te komen, worden alleen de
fundering en het buitenblad behouden.
Van de materialen die worden aangetroffen
in de verdiepingsvloer en de dakconstructie,
moet worden beoordeeld of ze nog in
goede staat zijn, zodat ze kunnen worden
hergebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat
de beide delen van het gebouw in hout zijn
uitgevoerd. De dakpannen zullen ook worden
hergebruikt, daarvoor kunnen de dakpannen
worden genomen die nog in de beste staat
verkeren. Er zullen er immers minder worden
hergebruikt dan nu aanwezig zijn, gezien het
dakvlak aan de achterzijde een stuk korter
wordt gemaakt en het dak van de ‘huisjes’
wordt afgehaald.
Rechts: fig. 09.29 Doorsnede AA’
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Per detail is een beschrijving toegevoegd
van esthetische en technische aspecten die
daaraan gerelateerd zijn. Naar mate meer
details behandeld zijn, zal de hoeveelheid
extra informatie afnemen, omdat is getracht
om op een heldere manier te detailleren en
steeds dezelfde principes te laten terug keren.
Alle details staan op schaal 1:10 in dit verslag.

Deze doorsnedes zijn net iets kleiner dan schaal 1:50
afgedrukt om op de pagina te passen.
Rechts: fig. 09.30 Doorsnede BB’
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V.01
Detail V.01 toont de fundering in de doorsnede
waar oud met nieuw gecombineerd worden.
De donkergrijs gehatchte delen blijven
behouden van de huidige Hulsthoeve

De gemaakte aanname met betrekking tot
de opbouw van de fundering is toegelicht in
hoofdstuk 3.
Het binnenblad kan gedeeltelijk de nieuwe
wand ondersteunen, maar gezien deze
wat breder is, dient het oude binnenblad
te worden afgekapt tot ongeveer 360 mm
- peil. Cellulair glas moet voorkomen dat er
een koudebrug optreedt tussen de oude en
nieuwe delen. Vervolgens wordt de fundering
opgemetseld en verbreed, zodat de nieuwe
wandopbouw volledig wordt ondersteund.
De kolommen steken 41 mm uit binnen het
nieuwe wandpakket, deze zijn dus nog breder
dan het nieuwe wandpakket. Ter plaatse van
de kolommen wordt een betonnen opstorting
gecreëerd op de bestaande fundering en
tegen het verlaagde stukje van de bestaande
muur, zodat de fundering ook op deze plekken
voldoende ondersteuning biedt.
De nieuwe vloer ligt op een gestabiliseerd
zandbed. Er kan vanuit gegaan worden dat
de kwaliteit van de grond op deze locatie
daarvoor geschikt is. Zoals blijkt uit de
geschiedenis (hoofdstuk 3) kon niet zomaar
overal gebouwd worden vanwege de natte
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grond. Het aantal gebouwen is minimaal in
deze omgeving en de gebouwen die er zijn
liggen heel erg verspreid, omdat gezocht werd
naar de stukjes grond die geschikt waren om
op te bouwen.
Wat de opbouw van deze nieuwe vloer betreft,
kan voor de onderste isolatielaag beter voor
XPS gekozen worden dan voor EPS, omdat
XPS vanwege de gesloten celstructuur
nagenoeg ongevoelig is voor vocht.
(Vereniging eigen huis) Door een extra
isolatielaag toe te passen bovenop de
constructieve
betonvloer,
wordt
een
zwevende dekvloer gerealiseerd. Beide
delen van het vloerpakket kunnen hierdoor
onafhankelijk van elkaar uitzetten en krimpen,
wat spanningen en scheuren voorkomt
(Level tegels). Het totale vloerpakket behaald
een Rc-waarde van 3,5 m2K/W wanneer de
isolatielagen 30 en 90 mm dik zijn.

een keer omhoog via de wand en verdelen
zich via het plafond verder door de ruimte.
Daarvoor dient plaatselijk de houten regel,
randisolatie, stellat en I-ligger te worden
onderbroken. Deze posities dienen te worden
voorbereid bij het prefabriceren van de
geveldelen, zodat niet achteraf de folie en
I-ligger hoeven te worden onderbroken.

Aan de buitenzijde lijkt het huidige stucwerk
gewoon tot onder maaiveld door te lopen.
Door de beplanting die ervoor staat is van
een afstandje niet te zien dat onderaan aarde
is opgespat tegen het witte stucwerk. Mocht
de beplanting worden verwijderd, dan wordt
aangeraden om een grindbed aan te leggen
langs de gevel, om het opspatten van vuile
grond tegen het witte stucwerk te beperken.
Overige bronnen:
(Bicon Benelux cv) (Slimline Buildings)

Alle leidingen worden samengebracht in een
kabelgoot welke zich onder de eerste rij tegels
langs de gevel bevindt. Deze tegels liggen
op houten regels, waardoor ze uitneembaar
zijn en de leidingen eenvoudig bereikt
kunnen worden. Ze zijn aan de onderkant
voorzien van een staalplaat, omdat ze minder
contactoppervlak hebben. Ook de ingestorte
leidingen van de vloerverwarming kunnen in
de kabelgoot eindigen en worden aangesloten
op een leiding die naar de bijbehorende
installatie toegaat.
Leidingen worden door de kabelgoot door het
hele gebouw verspreid en gaan per stramien

Niet alleen de twee delen van de vloer kunnen
onafhankelijk van elkaar bewegen, dat geldt
ook voor de vloer en de wand. Door de vloer
los te houden van de wand wordt voorkomen
dat er ongewenst spanningen optreden
tussen beiden. De afwerking van de wand
aan de binnenzijde is verlengd tot iets onder
peil, zodat het niet zichtbaar wordt wanneer
de vloer eventueel een beetje zakt.

Fig. 09.30 en 09.31 De locatie van de kabelgoot en de

Fig. 09.32 Foto van de huidige situatie met beplanting voor

verdere verloop van leidingen in de doorsnede

de gevel
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V.02
Detail V.02 toont de aansluiting van het dak op
de wand van de doorsnede (AA’) waarin het
oude aanzicht is betrokken.
Het buitenblad wordt behouden inclusief de
gevelopeningen. De kozijnen zullen worden
hergebruikt en worden bevestigd in de
nieuwe wandopbouw. De huidige kozijnen
zijn weliswaar niet meer in perfecte staat,
maar dat is enkel een esthetische kwestie.
Het schuren en opnieuw schilderen van de
kozijnen volstaat. Het schilderen zal gebeuren
in dezelfde kleuren als in de huidige situatie.
Aan de binnenzijde worden alle gevelopeningen geaccentueerd door ze te
omkaderen met een brede houten lijst. Deze
houten lijst steekt 41 mm uit het wandpakket,
net als de kolommen. (De kolommen zijn te
zien in licht grijze aanzichtslijnen.)
Iets verder naar boven bevindt zich een
hoekstuk. Het hoekstuk is een dikke houten
plaat welke zich om de 600 mm bevindt. De
hoekstukken worden onderling met elkaar
verbonden door drie latten. Samen vormen ze
een element dat de muurplaat vervangt, welke
normaal wordt gebruikt om het dakvlak aan
de gevel (of verdiepingsvloer) te verankeren.
(Van den Hout, Maessen, Quist e.a., 2005)

De donkergrijs gehatchte delen blijven
behouden van de huidige Hulsthoeve
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Fig. 09.33 De verbinding van een hoekstuk met de drie

Fig. 09.34 Het principe van verticale I-liggers (3 t/m 7)

latten. Meerdere hoekstukken gekoppeld aan de drie latten

met een I-ligger langs de onder- en bovenzijde (1 en 2) en

vormen samen een element

rondom een gevelopening (10 en 11)

Het dakvlak steekt een stuk over de gevel
om in het aanzicht hetzelfde gootdetail te
kunnen creëren als in de huidige situatie. Ook
in het bestaande detail bevindt zich boven
het stucwerk een wit geschilderde houten
plank, waardoor verder onzichtbaar is hoe de
opbouw van het dakpakket is.

gevelopeningen zijn geplaatst.

De goot dient opnieuw bevestigd te worden,
maar kan gewoon worden hergebruikt indien
deze nergens stuk is.
Door het hergebruiken van de dakpannen
wordt geen houten stijl- en regelwerk en
afwerking aangebracht.

Tegen het dakvlak zijn aan de binnenzijde
zowel stijlen als regels benodigd in verband
met de andere overspanningsrichting van de
I-liggers (09.22).
Er dienen tussenregels te worden aangebracht
tussen de onderste twee I-liggers van het
dakvlak. Deze zijn nodig om het hoekstuk
tegen te kunnen bevestigen. De ruimte
tussen hoekstukken dient te worden opgevuld
met isolatiemateriaal om een koudebrug te
voorkomen.

In de wand zijn aan de binnenzijde enkele
regels nodig voor het bevestigen van de
afwerking. De I-liggers in de wand lopen
namelijk verticaal. Dat lijkt tegenstrijdig met
het detail, omdat hier de I-liggers zichtbaar
zijn die langs de randen van het paneel en de
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V.03
Hoewel doorsnede AA’ niet door de
verdiepingsvloer snijdt, wordt deze toch eerst
besproken, voor verder wordt gegaan met de
dakdetails.
Zoals eerder is aangegeven wordt er vanuit
gegaan dat de verdiepingsvloer nieuw zal
zijn, gemaakt volgens hetzelfde principe als
de wanden. Toch is het totale pakket dikker
dan in de wanden het geval is.
De overspanningsrichting van de I-liggers
gaat van spant naar spant en is dus loodrecht
op de doorsnede van de balken van het
spant zoals die in het detail te zien zijn. De
I-liggers die in het detail zijn getekend, zijn
dus de I-liggers langs de randen en liggen
niet in de overspanningsrichting. De vloer- en
plafondafwerking loopt wel parallel aan de
overspanningsrichting, wat zou betekenen
dat enkel een regel voldoende zou zijn
voor de bevestiging. Toch is er eerst een
regel aangebracht tegen de onderzijde van
de I-liggers en daaronder nog een in de
gewenste richting voor het bevestigen van
de afwerking. Het stijl- en regelwerk zorgt
ervoor dat de ruimte tussen de I-liggers en
de afwerking minimaal 18 mm bedraagt,
zodat elektriciteitsleidingen vanuit de wand en
onder de I-liggers door verder het betreffende
stramien in kunnen (fig. 09.30 en fig. 09.31).
Een extra lat op de bovenzijde van de balken
zorgt ervoor dat het spant net zo ver uit de
verdiepingsvloer steekt als uit de wanden.
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V.04
De vorm van de hoekstukken wordt aangepast
aan de hoek die de geprefabriceerde panelen
ten opzichte van elkaar dienen te maken.
Hierdoor kunnen de onderzijde en de zijkant
van een paneel altijd loodrecht op elkaar
staan.
Ondanks dat de dakpannen een waterkerende
werking hebben, is voor de zekerheid een
waterkerende, dampopen folie aangebracht
op de OSB-plaat. Indien er lekwater optreedt
zal dit weggeventileerd worden en kan het
geen negatieve uitwerking hebben op de
houten dakconstructie.

De donkergrijs gehatchte delen blijven
behouden van de huidige Hulsthoeve
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V.05
De donkergrijs gehatchte delen blijven
behouden van de huidige Hulsthoeve

De breedte van de doorsnede, 6,9 meter, is
bepaald aan de hand van de gewenste vrije
ruimte tussen de vloer en het dakpakket op
de eerste verdieping. Deze is op 2,2 meter
gesteld, zodat een iedereen staand of lopend
langs deze gevel het Dommeldal in kan kijken.
Aan de lage zijde van de doorsnede
(detail V.02) wordt de oorspronkelijke goot
hergebruikt en blijft deze dus in het zicht zoals
dat in de huidige situatie ook het geval is. In
het nieuwe gedeelte is geen goot aanwezig
of wordt deze weggedetailleerd om tot een
heldere, strakke vormgeving van de continue
doorsnede te komen. Het dak is aan deze
hoge zijde van de doorsnede ingekort ten
opzichte van de huidige situatie. Er heeft zich
op deze plek dus oorspronkelijk geen dakgoot
bevonden. Om te laten zien dat het hier al
een onderdeel van de herbestemming betreft,
is de goot verhuld achter een horizontale
lijn van verticaal geplaatste houten latten.
Door het aanbrengen van een goot wordt
het regenwater opgevangen dat van het dak
naar beneden komt, om te voorkomen dat het
vuiligheid achterlaat op de glazen gevel en
houten kozijnen.
De goot kan zich niet tussen de kolommen
bevinden, omdat dan een koudebrug zou
ontstaan en omdat de goot dan om de zoveel
meter moet worden onderbroken voor een
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kolom. Dat zou te veel hemelwaterafvoeren
tot gevolg hebben. Er is daarom een soort
bak om de goot heen gecreëerd, welke ervoor
zorgt dat er voldoende isolatie kan worden
aangebracht aan de zijde van de goot die zich
binnen bevindt.
De kopse kant van de houten latten dient te
worden behandeld met een koppensealer om
inwatering te voorkomen.
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V.06
De nieuwe fundering aan de noordzijde
van de doorsnede kan grotendeels worden
gemaakt van materialen die afkomstig
zijn uit sloopprojecten; vermalen beton uit
sloopprojecten kan worden gebruikt om nieuw
beton mee te maken en bakstenen kunnen
worden gebruikt om deze op te metselen.
Wederom kan ook isolatiemateriaal worden
hergebruikt. Ook het beslag van de deuren
kan uit sloopprojecten worden verkregen en
wellicht zelfs van deuren van de Hulsthoeve
die worden gesloopt.
Om het contact tussen de binnen- en
buitenruimte maximaal te maken, is het
maaiveld tot peil hoogte gebracht. Wanneer
het niveau van de vloer binnen en buiten
aan elkaar gelijk is, wordt het risico gelopen
dat water naar binnen stroomt. Dat wordt
voorkomen door net voor de gevel een
betonnen gootelement aan te brengen. Door
het persrooster is ook deze smalle strook
gewoon beloopbaar. (Van Gessel, Reitsma,
Reymers, e.a., 2005)
De houten rand boven de fundering maakt het
mogelijk dat de vloer los wordt gehouden van
de wand en fundering. Tevens wordt hierdoor
het effect gecreëerd dat in de materialisatie is
vastgelegd (fig. 09.12)

De donkergrijs gehatchte delen in detail H.01
blijven behouden van de huidige Hulsthoeve
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H.01
Alvorens wordt overgegaan op doorsnede
BB’, wordt een horizontaal detail toegelicht
waarin de combinatie tussen oud en nieuw
wordt gemaakt. Het betreft de hoek van het
beeldbepalende aanzicht op het oosten, daar
waar deze aansluit op het nieuwe gedeelte.
Van het beeldbepalende aanzicht wordt het
buitenblad behouden, terwijl van de kopse
zijde van de Hulsthoeve juist het binnenblad
wordt behouden. Om dat mogelijk te maken
dient het binnenblad een stukje te worden
ingekort, zodat er ruimte ontstaat voor de
nieuwe, goed geïsoleerde wand. De manier
waarop de toevoeging zich om het bestaande
binnenblad vouwt, zorgt ervoor dat er geen
koudebruggen voorkomen.
Bouwvolgorde
Nadat de sloopwerkzaamheden zijn volbracht
en de te behouden delen resulteren, dient
de fundering te worden geisoleerd en
opgemetseld zoals eerder is toegelicht in
detail V.01. Ter plaatse van de kolommen dient
een betonnen opstorting te worden gemaakt.
Als de fundering gereed is kunnen de
kolommen worden geplaatst. Deze dienen
tijdelijk stabiel te worden gemaakt door middel
van een hulpconstructie. Daarna kunnen de
wandpanelen worden aangebracht. In dit
geval is het handig om eerst de wandpanelen
achter het beeldbepalende aanzicht aan te
brengen en daarna pas het nieuwe paneel
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tegen de kopse zijde van het gebouw. Dit
paneel kan al tijdens het prefabriceren aan de
buitenzijde zijn voorzien van de afwerking.
Als de wanden bevestigd zijn kan een
installateur aan de slag met de leidingen,
waarna ook de binnenzijde van de panelen
kan worden afgewerkt.

Fig. 09.35 Bouwvolgorde van de wanden, toegepast op
detail H.01
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De huidige kozijnen worden hergebruikt,
maar zullen uit de opening vallen als de
achterste bladen van de huidige muur worden
verwijderd. De huidige kozijnen kunnen al bij
het prefabriceren worden opgenomen in de
nieuwe panelen.

Aan de kant van de overdekte buitenruimte
kan als laatste nog het kozijn worden gesteld
en het glas worden aangebracht. Door dit
kozijn niet al tijdens het prefabriceren in het
paneel op te nemen is het mogelijk om in de
situatie te reageren op onregelmatigheden in
het bestaande buitenblad.

V.07
Detail V.07 is het funderingsdetail aan
de gesloten zijde van de volledig nieuwe
doorsnede (doorsnede BB’).
De fundering wordt opgemetseld van
hergebruikte stenen. Voor de wand met
I-liggers begint is een houten balk ingebracht.
Deze kan helpen bij het positioneren van de
wand en vermindert de koudebrug net boven
het maaiveld.
De gevel is op deze snede half open, wat wil
zeggen dat de latten om en om voor het glas
door lopen of worden onderbroken.
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V.08
Detail V.08 toont de verdiepingsvloer
wanneer deze parallel aan het spant wordt
doorgesneden. Er zijn twee I-liggers naast
elkaar zichtbaar, omdat twee geprefabriceerde
panelen op deze plek aan elkaar verbonden
zijn.
Wanneer lading wordt getransporteerd met
normaal transport (geen convoi exceptionnel)
mag deze 3 meter breed zijn. De hoogte
wordt beperkt door de bruggen en viaducten,
waarbij 4 meter een gebruikelijke maximale
doorrijhoogte is. De werkvloer van een
dieplader bevindt zich 40 centimeter boven
de grond, dus mag de lading slechts 3,6
meter hoog zijn. De lengte van een dieplader
bedraagt ongeveer 6,6 meter.
Er vanuit gaande dat de panelen worden
geprefabriceerd, dienen ze transporteerbaar
te zijn. Gevel- en dakpanelen kunnen dus
niet oneindig groot gemaakt worden, nog
los van het feit dat grote elementen ook
niet handzaam zijn in de werkplaats. Het
bouwsysteem is wel erg licht, wat het bouwen
juist weer makkelijker maakt.
Een vloer is dus ook ‘opgeknipt’ in verschillende
panelen, welke met elkaar worden verbonden
zoals in detail V.08 is te zien.
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V.09
Bij detail H.01 werd de bouwvolgorde getoond
in het platte vlak. Dezelfde volgorde geldt
voor de wand uit detail V.09. In dit detail
wordt echter de aansluiting gemaakt met de
verdiepingsvloer en het dak. Het dak heeft in
dit detail ook een houten afwerking en wordt
zonder goot uitgevoerd.
De waterkerende laag bevindt zich onder de
afwerking en het stijl- en regelwerk. Het is dan
ook om die reden dat er zich eerst verticale
stijlen op de waterkerende folie bevinden
en daarop pas de regels. Water dat tussen
de open lattenstructuur door gaat, stroomt
over de folie, tussen de stijlen door naar
beneden. Het water vervolgt zijn weg langs
de waterkerende laag van de gevel en komt
uiteindelijk terecht in het grindbed.
Dat is geen probleem wanneer het een
gesloten gevel betreft. Het is echter niet
gewenst dat water langs de gevel naar
beneden stroomt als zich in de wand een
toegangsdeur of raam bevindt. Het water
druppelt mensen op het hoofd bij het binnen
treden van het gebouw of mogelijke vervuiling
wordt meegenomen van het dak en achter
gelaten op het glas. Deze twee scenario’s
zijn niet van toepassing op doorsnede BB’,
ze bevinden zich wel op andere plekken in
dezelfde gevel.
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Het linker detail op deze pagina is een variant
op detail V.09 en toont dat er een gootje
aan het detail wordt toegevoegd wanneer
zich een deur of raam in de gevel bevindt.
Het is niet mogelijk om een goot in deze
strakke detaillering te verwerken, omdat
daarbij erg weinig ruimte over blijft voor het
aanbrengen van isolatiemateriaal, waardoor
een koudebrug zal ontstaan (fig. 09.37)
Het gootje bevindt zich voor de normale
waterkerende laag. Er wordt een extra laag
waterkerende folie aangebracht welke over de
rand van het gootje hangt. Het gootje is een
U-profiel dat naar de twee buitenzijden onder
afschot is geplaatst. Het water zal daardoor
aan weerszijde van de gevelopening weg
stromen en vervolgens langs de waterkerende
laag naar het grindbed toegaan.

Links: fig. 09.36 Variant
op detail V.09
Rechts: fig. 09.37 Er
ontstaat een koudebrug
wanneer een goot
aan het detail wordt
toegevoegd
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Bouwvolgorde
De wand zal eerst worden verbonden met
de verdiepingsvloer. Daarna wordt het
hoekstuk aangebracht en kan het dakpaneel,
meteen onder de juiste hoek, aan de wand
worden bevestigd. In het verticale detail is
het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze
aansluiting op waterdichte wijze gebeurd.
Het dakpaneel is voorzien van een slabbe
waterkerende folie. Deze dicht de naad met
de wand af, wanneer deze tegen de gevel
wordt geklemd. Het stijl- en regelwerk dat
zich aan de buitenzijde van het pakket boven
de gevelopening bevindt, kan pas bevestigd
worden na het verbinden van de wand met
het dak en zorgt voor het vastklemmen van
de slabbe. Er dient tengelband te worden
gebruikt om de stijlen op de folie vast te zetten.
Tengelband voorkomt dat water door de folie
dringt, daar waar deze door een spijker of
schroef wordt geperforeerd.
Nadat deze waterdichte verbinding is
gerealiseerd kan de gevel worden afgewerkt.
Het dak is al tijdens het prefabriceren
afgewerkt aan de buitenzijde.

Links: fig. 09.38 De bouwvolgorde van het verticale detail
V.09
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V.10
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V.11
Doorsnede BB’ is genomen over het gedeelte
van de congres-/ workshopruimte met een
verdiepingsvloer. Er zijn geveldelen die
kunnen worden geopend, hierin wijkt detail
V.11 af van detail V.05; doorsnede AA’ is
genomen over de vide, dus is het niet mogelijk
om daar hoog in de gevel een raam te openen.
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V.12
Het dak wordt gedragen door de spanten,
waardoor de transparante gevel geen
dragende wand hoeft te zijn. Er is wel sprake
van horizontale krachten op de kozijnen. Deze
zullen gedeeltelijk al door de doorlopende
verticale stijlen kunnen worden afgevoerd,
maar de kozijnen zijn ook met houten
klosjes gekoppeld aan de kolommen voor de
krachtenafdracht.
De kozijnen van de glasvlakken die zich voor de
verdiepingsvloer bevinden hebben de glaslat
aan de buitenzijde, zodat het glas van buiten
uit kan worden vervangen wanneer het stuk
is gegaan. Andere ramen hebben de glaslat
aan de binnenzijde, omdat het gemakkelijker
is om vanuit de verdiepingsvloer te kunnen
werken in plaats van met een trapladder.
De vloerpanelen liggen tussen de kolommen
en balken van de spanten. Ze kunnen
daardoor moeiteloos worden doorgezet tot
vlak voor het glas. Hierdoor wordt voorkomen
dat iemand met een voet tussen de vloer en
de gevel zakt. Omdat de verdiepingsvloer niet
als horizontale lijn door de gevel naar buiten
steekt, wordt de kopse kant aan de zijde van
het glas in de kleur antraciet geschilderd. Op
deze manier gaat de aandacht vanuit de tuin
volledig naar de grote hoeveelheid glas en het
patroon van de kozijnen.
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V.13
De huidige tuinmuur is een stukje ‘bebouwing’,
aanwezig op de exacte locatie van een van
de nieuwe wanden. Hier is wederom ingezet
op het voorkomen van afval, stap A op de
Ladder van Lansink. De tuinmuur is in de
gevel opgenomen als binnenblad van een
geïsoleerde spouwmuur en wordt zo op
een subtiele manier voor de bezoekers van
de congres-/ workshopruimte beleefbaar
gemaakt.
De tuinmuur wordt afgebroken tot de
hoogte waarop men zittend niet naar buiten
kan kijken, maar staand wel. Tijdens de
presentatie kunnen mensen zich volledig op
de spreker richten, terwijl er toch natuurlijk
daglicht binnen valt. Indien gewenst kan de
ruimte ook eenvoudig helemaal verduisterd
worden. Naargelang de functies die zich
verderop in het volume bevinden, wordt de
tuinmuur meer of minder verlaagd om gasten
het landschap en de relatie tussen oud en
nieuw te laten beleven.
Er wordt vanuit gegaan dat de tuinmuur
is gefundeerd. Er wordt een stuk aan de
fundering aangestort om deze breed genoeg
te maken voor de nieuwe gevel. Om de
oude en nieuwe fundering goed aan elkaar
te laten hechten worden eerst betonijzers
aangebracht in de oude funcering.

De donkergrijs gehatchte delen blijven
behouden van de huidige Hulsthoeve
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Het vooronderzoek resulteerde in een aantal
aandachtspunten welke als uitgangspunt zijn
genomen voor het ontwerpproces.
Allereerst de waarde van (het gesloten
karakter van) het beeldbepalend aanzicht dat
is behouden en er voor zorgt dat het nieuwe
ontwerp binding houdt met het nu, en met de
plek. De doorsnede die achter dit aanzicht
schuil gaat is in het verleden meerdere malen
veranderd en maakt nu een volgende stap
in de ontwikkeling; de doorsnede is smaller
gemaakt. Dit zorgt voor meer daglicht en
uitzicht en draagt op die manier bij aan
een prettiger verblijf in het hoofdvolume.
De beleving van de natuur beperkt zich
niet tot enkel een visuele relatie; er is een
gradatie aangebracht in de mate waarin een
bepaalde ruimte een binnen- of buitenruimte
is en welke invloeden van de natuur kunnen
worden ervaren. Daardoor wordt de relatie
met het karakteristieke landschap vergroot en
neemt de beleefbaarheid van het landschap
toe, zonder dat het gesloten karakter van
het beeldbepalend aanzicht daardoor in het
geding komt.
De nieuwe contouren van de doorsnede
zijn gecontinueerd en volgens het concept
gevormd naar de kavel. Het Z-vormige
gebouw is een nieuwe interpretatie van de
pragmatisch ontwikkelde plattegrond, de
andere karakteristiek van de Hulsthoeve,
maar doet dat op een wijze waardoor de
helderheid op de kavel juist wordt vergroot.
De vakantiewoning maakt gebruik van
het gesloten karakter van het huidige

hoofdvolume en heeft een privé buitenruimte
tussen de binnenruimte en het Dommeldal.
De congres-/ workshop ruimte is tegen de
andere perceelgrens geplaatst, waardoor
vooraan op de kavel parkeerruimte ontstaat.
Daarmee wordt de toegankelijkheid van de
Hulsthoeve vergroot.
Het ontwerp wordt gezien als een continue
doorsnede die de kwaliteiten van de kavel met
elkaar verbindt en daardoor een tweedeling
van de kavel tot stand brengt. Zoals zojuist is
beschreven levert dat voor beide functies een
prettige buitenruimte op.

en in de detaillering zijn de thema’s van het
ontwerp voortgezet, namelijk: de gradatie,
gelaagdheid en helderheid.
De Hulsthoeve is met hergebruikte materialen,
met bewustzijn van de kwaliteiten van de
context en de potentie van de huidige situatie
gereed gemaakt voor de toekomst. Het is een
duurzame ingreep die op vele manier beleefd
kan worden.

Behalve dat het een bewuste keuze was
gezien de materiaalschaarse, zijn delen
van de huidige Hulsthoeve behouden bij
het herbestemmen vanwege de mogelijke
gelaagdheid. Deze delen gaan de dialoog
aan met de nieuwe continue doorsnede en
voegen een extra laag toe aan de beleving
van het gebouw. Hoewel een vrij grove
ingreep is gedaan, is toch rekening gehouden
met de bestaande situatie en zijn er zelfs
meer delen van het gebouw behouden dan
naar aanleiding van het vooronderzoek
werd verwacht; ze zijn subtiel verwerkt in het
nieuwe ontwerp.
Daar waar nieuwe delen aan het gebouw
worden toegevoegd, zijn deze ontworpen met
hergebruikte materialen. Deze zullen zowel
afkomstig zijn uit delen van de Hulsthoeve die
worden gesloopt, als uit andere gebouwen
die door hetzelfde bedrijf worden gesloopt.
In de materialisatie, het constructieprincipe

Links en op de volgende pagina’s staan schetsen van het
eindresultaat
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In een monumentenbeschrijving wordt
vrij expliciet ingegaan op de kwaliteiten
van een gebouw en wordt daar meer met
een conserverende dan ontwikkelende
houding tegenover gestaan. Op die manier
biedt een monumentaal gebouw duidelijke
uitgangspunten en veel houvast aan het
ontwerpproces. Ik heb bewust gekozen voor
het herbestemmen van een niet monumentale
boerderij, want ik wilde de uitdaging wel
aangaan om te zien of ik naast een behouden,
voorzichtige aanpak ook die ontwikkelende
houding zou kunnen aannemen in een
ontwerpproces. Op dat moment was ik me nog
niet bewust van wat het betekent dat bij niet
monumentale gebouwen de waardebepaling
ontbreekt; het zou toch de basis moeten
zijn voor een herbestemmingsproject.
Het was dus onduidelijk welke delen
behoudenswaardig waren en waarom.
Eigenlijk was zelfs onduidelijk of het gebouw
wel behoudenswaardige delen bezat. Het
vooronderzoek heeft zich dan ook gericht op
een waardebepaling van de Hulsthoeve.
De resultaten die ik verkreeg uit het
vooronderzoek naar deelaspecten uit de
doelstelling, zijn van groot belang geweest om
gevoel te krijgen voor de opdracht en hebben
de basis gevormd voor het ontwerpproces,
hoewel ze me minder concrete handvaten
opleverden dan waar ik eigenlijk op hoopte.
De constateringen die zijn gedaan op basis

Fig. 11.01 Schetsen met betrekking tot een mogelijke
invulling van de westgevel van de overdekte buitenruimte

van het vooronderzoek, samen met mijn visie
op herbestemmen en duurzaamheid, hebben
me uitgedaagd om een vrij grove ingreep te
doen, de ontwikkelende houding aan te nemen
en met de investering (herbestemming) in de
Hulsthoeve zoveel mogelijk toegevoegde
waarde te creëren.

Ik denk dat, wanneer je denkt in uitdaging, je
er altijd nog wel een aantal zult blijven zien,
maar dat neemt niet weg dat ik het afgelopen
jaar met veel plezier aan dit afstudeerproject
heb gewerkt, heel veel heb geleerd van
begeleidingen en eigenlijk best trots ben op
het resultaat dat daar uit voortgekomen is.

Vanaf het moment dat de doelstelling er was
ben ik echt aan de slag kunnen gaan met
het afstudeerproject. Van tevoren heb ik me
stuk gebeten op verkeerde gedachtes over
de verwachtingen van het onderzoek. Helaas
heb ik daarbij tijd verloren, welke ik in de loop
van het project niet heb kunnen inhalen. Ik
ben dan ook heel blij met de mogelijkheid om
de duur van het project met enkele weken
te verlengen; na Groen Licht volgde het
moment waarop voor mijn gevoel alle losse
puzzelstukjes op hun plaats vielen en ik nog
een aantal grote stappen heb kunnen nemen
met de plattegronden en de technische
uitwerking van dit afstudeerproject. Hoewel ik
daarin nog niet volledig ben, hoop ik toch dat
de toelichtingen een duidelijk beeld scheppen
van hoe dit ontwerp gerealiseerd kan worden.
Het maken van dit verslag bleek een lastige
opgave; er is in een jaar zo veel onderzocht,
bedacht en veranderd. Zelfs dan nog
blijven er altijd dingen die anders, beter en/
of uitgebreider hadden gekund. Zo heb ik
slechts even kunnen brainstormen over wat er
zou gebeuren als de overdekte buitenruimte
toch ook aan de westzijde afsluitbaar zou zijn
geweest (fig. 11.01), maar heb ik deze optie
niet meer in m’n project kunnen verwerken.
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Aanbevelingen
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Het onderzoek naar het hergebruiken van
materialen uit sloopprojecten zou een
afstudeerproject op zichzelf kunnen zijn. Het
literatuuronderzoek (hoofdstuk 4) heeft me
een beter inzicht gegeven in het sloopproces
en de kansen van materialen als secundaire
grondstof voor (nieuw-)bouwprojecten. Ik heb
me in de informatie verdiept om deze in te
kunnen zetten in het ontwerpproces. Wellicht
dat een andere student in de toekomst een
heel afstudeerproject zou kunnen wijden
aan de problemen bij de implementatie van
het duurzaam slopen en het op grote schaal
hergebruiken van materialen die zouden
kunnen worden verkregen uit sloopprojecten.
Hoewel er wel literatuur over te vinden is, blijkt
deze te oppervlakkig of niet voldoende recent
te zijn.

Ik denk dat er op het gebied van het
hergebruiken van materialen die vrij komen
uit sloopprojecten nog veel uitdagingen en
kansen liggen voor de toekomst.

Daarnaast heb ik dit onderwerp bekeken
vanuit de materiaalschaarste en daarbij de
Ladder van Lansink gehanteerd om mogelijke
toepassingen van sloopmaterialen onder
te verdelen naar gewenst (stap A t/m C) en
ongewenst (stap D t/m F). Het kost echter
ook energie om materialen geschikt te maken
voor hergebruik of om ze te recyclen. Wellicht
bestaat er een optimum waarbij een lagere
stap op de Ladder van Lansink kan worden
verkozen boven een hogere stap, op basis
van het verschil in de hoeveelheid energie
die benodigd is voor het realiseren van beide
stappen. Ook op dit gebied zou nog onderzoek
kunnen worden verricht.
Fig. 12.01 De sloop van de constructie van het voormalige
kantoor van het Eindhovens Dagblad (A. van Liempd)
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Fig. 02.02
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Het Groene Woud. [online zoektool]
Beschikbaar via: http://www.123people.nl/s/
het+groene+woud en Kamer van koophandel.
Het Groene Woud - Economische kansen in
Het Groene Woud. Beschikbaar via: http://
www.kvk.nl/kvk-activiteiten/activiteiten-kvkbrabant/het-groene-woud/
Beide geraadpleegd op 12 maart 2013.

Fig. 01.02 Deze foto van de Trek-in is gemaakt
door Tim van der Grinten.

Fig. 02.03
Streekraad
Het
Groene
Woud.
Ontwikkelingsvisie 2011-2025 - versterking
door
samenwerking
in
Het
Groene
Woud. (2011) Geraadpleegd op 2 maart
2013,
beschikbaar
via:
http://www.
hetgroenewoud.com/templates/default/files/
documenten/2012-04-25_Ontwikkelvisie_
HGW_2011-2025.pdf
Fig. 02.07
Gebaseerd op de kaart van Route you.
Wandelen nabij Sint-Oedenrode - Overzicht
van alle wandelroutes. Geraadpleegd op 12
maart 2013, beschikbaar via: http://www.
routeyou.com/location/walk/47305338/
wandelen-nabij-sint-oedenrode-overzichtvan-alle-wandelroutes.nl#c=51.56505968029
347;5.41051983833313&z=14&sr=191477
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03 Hulsthoeve
Fig. 03.02
Kadasterkaart. Sint Oedenrode, NoordBrabant, sectie H, blad 01. (1811-1832).
Geraadpleegd op 16 december 2012,
beschikbaar via: http://watwaswaar.nl/#YC-Iy7-1-1v-1-3SM4-1H4S---GX
Fig. 03.04
Brabants Historisch Informatie Centrum.
Topografische kaart Boxtel e.o. en SintOedenrode e.o.. (1837, 1838). Geraadpleegd
op 27 juni 2012, beschikbaar via: http://www.
bhic.nl/?id=12874
Fig. 03.06
Brabants Historisch Informatie Centrum.
Sint-Oedenrode in vogelvlucht. (1868).
Geraadpleegd op 25 juni 2012, beschikbaar
via: http://www.bhic.nl/index.php?id=4179
Fig. 03.08
Kadaster.
Bonneblad
Boxtel.
(1900).
Geraadpleegd op 28 december 2012,
beschikbaar via: http://watwaswaar.nl/#Xo-Iq6-1-1v-1-3SD2-1HW4---jbl
Fig. 03.13
Eigendomsbewijs voor ‘den Heer Nicolaas
Fleskens te Vught’, beschikbaar gesteld door
mevrouw (Thea) Sanders

Fig. 03.15
De tekeningen zijn zelf geschetst op basis
van de bestaande vergunningaanvraag die
enkel ingezien mocht worden in het Brabants
Historisch Informatiecentrum in Den Bosch.
Fig. 03.18 t/m 03.20, 03.26 en 03.27
De oude foto’s zijn beschikbaar gesteld door
mevrouw (Thea) Sanders, een vroegere
bewoonster van de Hulsthoeve.
Fig. 03.21
Beelen, Wim (2012) De langgevelboerderij –
algemeen.
Fig. 03.22
Geschetst op basis van Beelen, 2012 en
Koldeweij, Gaillard en Reinstra, 2001
Fig. 03.23
Hendrikx, J.A. Brabantse boerderijen –
beleven, wonen en bewaren. Kempen
uitgevers: Eindhoven, 1994

04 Hergebruik van materialen
Fig. 04.02
Twente Milieu. Ladder van Lansink.
Geraadpleegd op 19 december 2012,
beschikbaar via: http://www.twentemilieu.nl/
nl/educatie/methode-ladder-van-lansink/
Fig. 04.03
Daas. Productomschrijving. Geraadpleegd
op 20 juni 2013, beschikbaar via: http://
www.daasbaksteen.nl/01/MyDocuments/
clickbricktechnisch.pdf
Fig. 04.04
Soest, Tom van. (Re)closing the stonecycle… Geraadpleegd op 11 september 2013,
beschikbaar via: http://www.tomvansoest.nl/
stonecycling/
Fig. 04.05
Deze foto van de Trek-in is gemaakt door Tim
van der Grinten.

Fig. 03.25
Brunskill, R.W. Vernacular Architecture - an
illustrated handbook. London: Faber and
Faber, 2000
Fig. 03.97
Rentier, Ch., Reymers, J. en Salden, M.W.R.
Jellema 4B Omhulling gevels. Utrecht/
Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 2005.
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Fig. 06.01
Gebaseerd op afbeeldingen van:
Isover. Gele glaswol is nu officieel groen.
Geraadpleegd op 17 september 2013,
beschikbaar via:
http://www.isover.be/
duurzame-en-ecologische-oplossingen.html

Fig. 07.01
Google.
Hulst
20,
Sint-Oedenrode.
Geraadpleegd op 11 september 2013,
beschikbaar via: https://maps.google.nl/

Fig. 09.01
Trek-in. Voortgang bouw. Geraadpleegd op
29 mei 2012, beschikbaar via: www.trek-in.nl

Sanoma Media. Goeie vraag. [Forum]
Geraadpleegd op 17 september 2013,
beschikbaar
via:
http://www.goeievraag.
nl/vraag/elektronica/apparaten-gaanverdwijnen-komende-jaren.85112

Fig. 09.07
Archdaily. Element House / Sami Rintala.
Geraadpleegd op 24 juli 2013, beschikbaar
via: http://www.archdaily.com/1004/elementhouse-sami-rintala/attachment/04/
Fig. 09.11
Archdaily. House in Blacksod bay / Tierney
Haines Archtiects. Geraadpleegd op 30
november 2012, beschikbaar via: http://www.
archdaily.com/300643/house-in-blacksodbay-tierney-haines-architects/50b916c5b3fc4
b2a3f000078_house-in-blacksod-bay-tierneyhaines-architects__mg_3348-jpg/
Fig. 09.15
Moonen, S.P.G. Industrial wall.
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Bronnenlijst

Fig. 12.01
A. van Liempd Sloopbedrijven. Sloop
voormalig
pand
Eindhovens
Dagblad
[Nieuwsbericht]
Geraadpleegd
op
20
september 2013, beschikbaar via: http://www.
avanliempd.nl/nieuwsbericht_project.php?id_
menu=5&id=256

Fig. 13.01
Gebaseerd op: Promoveren. Tips voor
opstellen referentielijst: Apa-, Chicago- en
Harvardstijl. Geraadpleegd op 20 september
2013, beschikbaar via: http://promoveren.
wordpress.com/2013/04/15/tips-vooropstellen-referentielijst-apa-chicago-enharvardstijl/
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Building with materials from demolition
projects
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1. Introduction
In 2010 the Dutch association for hikers’
cabins (STN) and the Dutch coordinating
organization of natural campsites (SNK)
contacted Eindhoven University of Technology
(TU/e) for a collaboration to develop a new
concept of the hikers’ cabin. A hikers’ cabin is
meant for people travelling from cabin to cabin
on foot or by bike, staying one or two nights.
SNK is an organization that coordinates
hikers’ cabins in more than 300 locations in
the Netherlands, Belgium, Luxembourg and
Germany (STN, 2013). A hikers’ cabin is in
principle a log cabin, cozy and soberly but
practically furnished. Some hikers’ cabins
have two bedrooms and a separate small
bathroom with toilet and sink; others offer
only very basic places to sleep. SNK wanted
to have a more modern appearance of the
outmoded log cabin as well as a pronounced
durable expression.

1

Abstract: Students of Eindhoven University
of Technology have developed a sustainable
and innovative hikers’ cabin, called “Trek-In”
for SNK, a Dutch coordinating organization
of natural campsites. By now, three Trek-ins
are in commercial use, while SNK intends to
exploit over 100 Trek-ins in the coming years.
This case study shows current possibilities of
recycling in an architectural context, because
nearly all materials used are derived from
demolition waste materials. The structure
as well as inner and outer finishing, but also
plumbing, wash hand basin, toilet bowl, light
switches, wall sockets, kitchen, et cetera, are
all reclaimed from demolitions.
A Trek-in exists of two modules that are fully
assembled in a factory. The two modules
are brought together on-site, where a simple
foundation will do. This foundation is also
made out of demolition waste materials.
Making the foundation and placing the two
modules can be done in just one day.
The paper describes this exciting students’
project from start until realization of a
prototypes. Principles of the way demolition
waste is applied, are also described, as well
as the way Trek-ins are constructed.

TU/e and SNK made a proposal that was
drawn up for SBIR (Small Business Innovation
Research - Innovation for Recreation and
Space), a grant scheme of the Dutch Ministry
of Agriculture, Nature and Food Quality.
The proposal was granted twice (phase 1
and phase 2) with a peculiar stipulation: the
obligation to not only design but also to deliver
a working prototype (NL Agency, 2011), see
Figure 1.

Receiving these grants was the beginning of
an exciting students’ project that took about 2,5
years from the beginning of the design up to
the delivery of the prototype. The two authors
participated in this case study from beginning
to end; Faas Moonen as initiator, already
involved in describing the SBIR proposal, but
also involve as one of the students’ tutors, and
Kristel Hermans as one of the students who
is involved in every aspect of this case study.

Figure 1. final result: Trek-In exposed at the Dutch Design
Week in Eindhoven

2. Design phase
The project started with an open competition,
inviting students of several departments and
institutes to submit a design concept for a
durable hikers’ cabin. This competition was
won by two students of the Department of the
Built Environment of Eindhoven University of
Technology: Tim van der Grinten and Xaviera
Burón Klose.
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The winning design was based on the concept
that refers to the jagged tent structures that
can be found on campsites. Another important
design theme was the balance between
closed and open. Closed on the one hand to
create a sheltered place that provides privacy,
and open on the other hand, to be one with the
environment. Since the competition resulted
in only a concept, it was decided to make this
the subject of a multidisciplinary studio where
six students would collaborate in a semester
project to further develop the concept. This
multidisciplinary studio was very special
because of the subject, but also because how
the design team was made up: the winners of
the competition Tim and Xaviera (at that time
1st year MSc-students coming from Higher
Professional Education) collaborated with
Kristel Hermans (a 1st year MSc-student), and
Wendy van Kessel, Paul Kemme and Luuk de
Kluiver (at that time 3rd year BSc-students).
Tim & Xaviera were focusing on Architecture,
Kristel & Wendy were focusing on sustainable
building technology and Paul & Luuk were
focusing on energy-friendly solutions for
services. This curious mix of students,
disciplines and the unusual subject turned out
to be a real challenge in the beginning. Already
after some weeks the six students managed
to find a through spirit of cooperation that led
to an outstanding result. In 2011 they even
won the WoodChallenge 2011 with this design
for the Trek-In (Juryrapport WoodChallenge,
2011; Hermans & Burón Klose & van der
Grinten, 2012; WoodChallenge, 2011).
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After finishing the design phase, all students
considered the “real design” done. So only
three students continued in the next phase;
however they learned the very important
lesson that the realization phase also required
lots of design effort. And also that drastic
design decisions are required in this phase
to implement possibilities and impossibilities
of builders, clients, hoisting equipment,
transport trucks, limited construction budgets,
local requirements of codes, et cetera. They
learned that it is really important to be involved
in this phase to guard the coherence of the
design. But perhaps more important, they also
discovered that most of the practical issues
they hit upon required a simplification of the
building; instead of lowering the quality, the
alterations turned out at the end of the day to
even enforce the essence of the concept. This
requires a clear vision as well as a very close
working design team.
Looking back at the whole project it turned
out to be a rather exceptional experience for
all students involved, seeing how the Trek-In
became much smaller, quite simplified, and
far less expensive. But it was also an eyeopener to experience that the final design was
much stronger than the initial ideas.

Figure 2. The Trek-In is fully build of-site, mainly made of
reclaimed wood

3. Building with materials from demolition
The Trek-In is designed from the very
beginning as an outstanding demonstration
project of sustainable building. Selecting
proper materials and using these in a correct
way has always been number one on the
agenda. However, the initial design was still
developed on rather traditional construction
principles. The initial focus was primarily on
the inner en outer finishing materials and on
the type and thickness of insulation.
This changed dramatically when the
design team came into contact with A.
van Liempd Demolitions. Director Arie van
Liempd is already for years highly motivated
to show in real practice that demolition
materials deserve a high quality second
life. The philosophy of this company sounds
“responsible demolition … builds the future”.
To emphasize this principle Arie van Liempd

founded another company, called 2Life-Art,
which is specialized in producing furniture and
other applications from recovered wood from
demolitions. Inspired by these possibilities
the design of the Trek-In was drastically
changed to become a demonstration project
of reused materials. The possibilities of
reusing materials were integrated into running
research of TU/e regarding industrialized
building with lightweight panels. This research
focused on insulated sandwich elements
made of two thin chipboard plates glued to
a rigid EPS core (Moonen, 2001; Moonen,
2011; Moonen & Seijkens, 2008) and was
easily altered in using reclaimed interior doors
(made of two plates hardboard glued to a
cardboard core with a honeycomb structure).
Interior doors from demolition have hardly no
reusable value, because doors are almost
always (slightly) damage during demolition.
Since recovering these doors is laborious and
new doors are quite cheap, there is no market
to reuse inner doors with a honeycomb core.
Yet dumping is relatively expensive because
of the large volume of the doors.
In the new design for the Trek-In, the
reclaimed inner doors now form the basis
of all walls, roofs and floors. To be efficient,
the doors are sawn in pieces to compose a
panel with reclaimed timber to connect and to
strengthen. This composition combines high
load-bearing capacities with extreme lightweight (approximately 14 kg/m2). Therefore
all floors, roofs and walls are made like this.

insulation material.

Figure 3. Principle for floor, wall and roof, and example of
reclaimed materials

Figure 3 shows how reclaimed inner doors are
connected to I-shaped parts (made of small
reclaimed timber and hardboard). A special
feature is that this composition makes a cavity
at the inside as well as at the outside of walls,
floors and roofs. At the inside the cavity can
be useful to conceal pipes and services (for
water supply, heating, electricity et cetera).
The I-shaped elements also form the battens
to nail the inside finishing (made out scrap
wood, sawn into planks).
The cavity on the outside of the base panels
is filled with additional insulation. Reclaimed
ceiling parts are collected in large quantities
in the demolition of offices and used in this
outside cavity. Ceiling parts are made of
mineral wool and thus ideal to be used as

Figure 4. connecting panels forms the tent-like shape.

After placing the insulation at the outside
a hardboard layer is applied to support a
waterproof layer. For this layer we use new
material to guarantee water tightness. On top
of this a wooden finishing of timber is applied
for aesthetic reasons. This finishing also
comes from reclaimed beams and purlins,
sawn into planks with afterwards a thermal
modification treatment. This makes the planks
better suited for outer finishing. In applying the
outer finishing great care is given to optimal
ventilation to improve the durability.
4. Industrial production
The choice to make the Trek-In of lightweight
materials also made industrialized production
much easier. The design of the Trek-In is
geared to optimize production and transport,
resulting in two ready-to-use modules that
have to be brought to a location.
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This transportation to the location expresses
a great mark on the design. In fact, the
dimensions of a loader determined the
dimensions of the two modules.
In addition to transport, the design is also
entirely focused on optimal coordination of
separate specializations in construction,
according to the Slimbouwen® principle
(Lichtenberg, 2005). All supplies for heating,
ventilation and sanitation are grouped. This
makes it possible for a plumber to compose
a special box where all heating, ventilation
et cetera is put in. The plumber can install
the box in his workshop to a level that all
equipment is functioning and tested. When
building a Trek-In, the plumber simply places
the integrated box, and applies very limited
additional piping. Also the electrician can apply
all pipes and wiring in one sequence. After the
plumber and electrician have completed their
work, the interior finishing is applied. This
optimal unraveling of subcontractors, reduces
costs, improves the quality and shortens the
delivery time (Lichtenberg, 2005; Strandberg
& Josephson, 2005).
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Therefore a galvanized bar with screw thread
cut at the end, will be dug into the subsoil to
fix the bracket. To rows of brackets supports
two galvanized steel beams. The two modules
are placed on and fixed to these beams. In
case the foundation settles in the beginning
the brackets can be adjusted in height, if this
should be necessary. The foundation can also
be completely removed at the end of it’s life
time.

Figure 5. A light-weight module can be placed on a simple
foundation.

5. Special foundation
The small weight of the modules (and its’
stable form that transportation requires)
makes it possible to apply a very simple
foundation. This foundation is designed
as detachable system to correspond to
the principles of the modules. Another
precondition was that making the foundation
could be made as fast as possible. For this
reason a casted foundation made of concrete
was not preferred, because this takes several
days to build and cure. Instead a system
was designed based on precast concrete
tiles (recovered from demolition) that support
a bracket. Due to the small weight of the
modules it was found that eight supports were
needed. The brackets are placed on concrete
tiles to spread the load. Because of the low
weight, uplifting is a bigger point of interest
than the soil resistance underneath the tiles.

Apart from making a foundation that is fast
to make, an important advantage of this
foundation is also that the Trek-In has an
optimum venting underneath. Good venting
benefits the service life of timber. If a standard
concrete foundation would be used, ventilation
is not possible. This is why existing cabins
often have problems with decay where the
wood touches the concrete.
Making this type of foundation takes about 3
hours for a Trek-In. This is important because
the complete delivering of a Trek-In (including
foundation and all connections) is aimed for
setting up in a day. So in the morning the
foundation shall be made, around noon the
two modules arrive and can be placed by a
crane. After that a small strip of waterproofing
can be applied where both modules are
connected. In the afternoon the interior and
outer finishing will be completed as well as
connecting the sewage and supply pipes to
the local grid. In this sequence a mounting
team can finish all work within one day.

•
•
•

Figure 6. industrial production, transportation and placing.

Conclusion
As described above, designing the Trek-In has
become a very special project for all students
involved. To experience a full range from initial
concept to optimization of working drawings
(even focusing on mass production) is very
unusual in an educational setting. And also
the chosen materials resulted in an exciting
journey for everyone, as well as the many
meetings that were full of new ideas to reuse
"unusable" demolition materials into highquality applications. The precondition to align
transportation to design and detailing is very
special and very instructive. The feasibility
of the design is already tested several times,
with:
•
the prototype of the Trek-In being first
transported to a camping site, where it
was tested by some 20 people;
•
after that the prototype returned to the
workshop for small improvements (as a
result of the user survey);

next the prototype was moved to the TU/e
campus to be part of the exhibition in the
Dutch Design Week (DDW, 2012);
after that the prototype was transported
to Hardenberg to be shown on the
Recreation Trade fair;
and then the prototype finally returned to
the campsite in Beers (where it is now in
use and is commercially rented).

By now three Trek-In are in commercial
use, one in the north of the Netherlands at
camping site “it Dreamlân”, one in the middle
of the Netherlands at Marina “Marnemoende”
and one in the south of the Netherlands at
camping site “de Barendonk”.
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Bijlage 02

Proces - functieverdeling
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In het vooronderzoek zijn scenario’s geschetst
met betrekking tot de gewenste functies
voor de Hulsthoeve. Hoewel het concept
al richting geeft aan de functieverdeling zijn
verschillende varianten onderzocht om tot
de beste functieverdeling te komen. Deze
bijlage toont een selectie van de schetsen
die gemaakt zijn met betrekking tot de
functieverdeling.

Fig. 02.01 t/m 02.16 Onderzoek naar de functieverdeling
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Bijlage 03

Proces - doorsnedes
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03.1 Doorsnede over het
hoofdvolume

Fig. 03.01 t/m 03.07 Ontwikkeling van de doorsnede over
het hoofdvolume

De definitieve doorsnede is op de linker pagina te zien.
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03.2 Doorsnede over de patio tuin

Fig. 03.08 t/m 03.12 Ontwikkeling van de doorsnede over
de patio tuin
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03.3 Doorsnede over de welness
ruimte

Fig. 03.13 t/m 03.15 Ontwikkeling van de doorsnede over
de wellness ruimte
219

03.4 Gradatie
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Fig. 03.16 t/m 03.19 Ontwikkeling van de gradatie in de
doorsnedes
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Bijlage 04

Proces - materialisatie

222

04.1 Schematisch onderzoek
Tijdens het vooronderzoek zijn de herbruikbare
materialen verkend. Om grip te krijgen op alle
mogelijke combinaties met betrekking tot de
materialisatie van het nieuwe gedeelte, is het
ontwerp geschematiseerd tot twee balken;
de wanden en het dak. Hierin is onderscheid
gemaakt tussen de oude en nieuwe delen.

De materialisatie van licht oranje delen is
steenachtig, gestuct en wit geschilderd. De
geel-bruine delen staan voor het rode pannen
dak. Donker oranje en beige representeren
ieder een materiaal dat verder nog niet
gedefinieerd is.

Op dit moment in het ontwerpproces was er nog sprake
van een eengezinswoning ten westen van het te
behouden aanzicht
Fig. 04.01 t/m 04.08 Schematisch onderzoek naar de
materialisatie
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Om deze schema’s concreter te maken zijn
een aantal referentieproject beschouwd op
hun materialisatie en de detaillering van de
aansluiting van het dak op de gevel. Op basis
van deze beelden is bepaald dat een aantal
varianten afvallen als naar de uitgangspunten
van de technische uitwerking van deze
herbestemming wordt gekeken.
De uitgangspunten zijn: eenheid/ eenvoud/
helderheid, gelaagdheid en gradatie.

Fig. 04.09 t/m 04.15 Deel 2 van het schematisch onderzoek
naar de materialisatie
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