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HEERLIJK
BUITEN...
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KOETSHUIS +
BOUWHUIS

BEGANE GROND
Getoond is een hoekwoning

6,55 m

Goed om te weten;
alle wanden zijn sausklaar.

De hoekwoningen
hebben een extra raam
9,50 m

in de zijgevel zoals hier
weergegeven.

De woningen van het Bouwhuis krijgen twee parkeerplaatsen in de fraai mee-ontworpen
Wagenloods. De woningen van het Koetshuis krijgen privé parkeerplaatsen voor twee
auto’s op eigen terrein. Op de erfgrenzen worden lage of hoge hagen aangebracht
(zie de situatietekening).
Tussen het Bouwhuis en Koetshuis wordt een voorhof ingericht met klinkerbestrating
en een verhoogde bloembak. De voorhof is in eigendom van de bewoners van het
Bouwhuis en Koetshuis.

3,38 m

De woningen worden
opgeleverd met een
royale hoekkeuken
inclusief een gaskookplaat, recirculatie
afzuigkap en een
koelkast.

4,30 m

1,01 m

Bouwnummers
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getekend: 7, 9, 11 en 13
gespiegeld: 8, 10, 12 en 14
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Het Bouwhuis is een voorgebouw van

In de 19e eeuw werden koetshuizen gebouwd

een feodaal huis zoals een landhuis.

om koetsen in te stallen. Vaak behoorden ze

Meestal vormen twee van deze lang-

tot een herenhuis of landhuis. Kenmerkend zijn

gerekte lage gebouwen samen met het

de hoge inrijdeuren. Bij het Koetshuis komen

landhuis een u-vorm waarbinnen zich een

deze deuren (optisch) terug. Van buiten voel je

voorplein bevindt. Door deze klassieke

de grandeur van de oude buitenplaats door de

opzet heeft de architect zich laten

rijke architectonische elementen als timpaan,

inspireren. Samen met het Koetshuis

met zink beklede dakkapellen, de metselwerk-

vormt het Bouwhuis, dat overigens

details als hanenkammen, sluitstenen, rollagen

architectonisch identiek is, het private

en pilasters. Van binnen zijn het moderne

voorplein. Het plein wordt ingericht met

woningen met al het comfort en gemak van

een mooie gemetselde bloembak. Huis

dien.

Vecht en Veld kijkt straks uit over dit
voorplein.
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KOETSHUIS +
BOUWHUIS

KOETSHUIS +
BOUWHUIS

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Getoond is een hoekwoning

Getoond is een hoekwoning

5,42 m
2,10 m

4,00 m

4,35 m

Op de ruime

is royaal. De woningen

zolderverdieping

beschikken over 3 slaapkamers

kunt u desgewenst

5,80 m

De uitvoering van de woning

en een badkamer op de eerste

een extra slaap-

verdieping.

6,13 m

kamer realiseren.

De toiletruimte op de begane
grond en de badkamer beschik3,60 m

ken over een vrijhangend toilet
met inbouwreservoir.
2,20 m

In de badkamer zijn tegels tot
het plafond standaard en wordt
er een glazen douchewand
aangebracht.

4,05 m

2,40 m

Bouwnummers
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getekend: 7, 9, 11 en 13
gespiegeld: 8, 10, 12 en 14
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Bouwnummers

getekend: 7 en 11
gespiegeld: 10 en 14
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KOETSHUIS +
BOUWHUIS

KOETSHUIS +
BOUWHUIS

TWEEDE VERDIEPING

GEVELS

Getoond is een middenwoning

6,55 m

6,13 m

Koetshuis

Bouwnummer 7

Bouwnummer 8

Bouwnummer 9

Bouwnummer 10

Bouwhuis

Bouwnummer 11

Bouwnummers
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Bouwnummer 12

Bouwnummer 13

Bouwnummer 14

getekend: 9 en 13
gespiegeld: 8 en 12
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KOETSHUIS +
BOUWHUIS

KOETSHUIS +
BOUWHUIS

EEN GREEP UIT DE OPTIES

Uitbouw
1.20m of 2.40m

Lichtstraat

Extra grote dakkapel

Keuken
naar het
midden

Dakkapel

Extra slaapkamer

Extra slaapkamer
Inloopkast
Grotere
trapkast

Garderobenis

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
middenwoning

TWEEDE VERDIEPING
hoekwoning

LICHT EN RUIMTE
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ca. 4,00 m

ca. 4,00 m

ca. 2,30 m

ca. 2,30 m

ca. 4,00 m

De wagenloods is ontworpen
ca. 2,30 m

met een knipoog naar een

WAGENLOODS

gezamenlijke
carport in stijl

vroegere wagenwerkplaats,

Rechtergevel

Voorgevel

Doorsnede

waar de landbouwvoertuigen
werden gestald. De wagenloods
zal toebehoren tot het Bouwhuis

ca. 4,00 m

ca. 4,00 m

ca. 2,30 m

ca. 2,30 m

en de Orangerie waar iedere
woning twee parkeerplaatsen
zal krijgen.

Achtergevel

bouwnummer 19

berging

berging

ca. 17,8 m

Linkergevel

bouwnummer 18

18

14

18

berging

berging

bouwnummer 17

bouwnummer 20
ca. 16,6 m

bouwnummer 14
berging

ca. 12,2 m

ca. 13,4 m
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bouwnummer 13

ht

17

ca. 9,8 m
berging

en
ld
Ve

bouwnummer 21
berging

berging

ca. 15,5 m

ca. 14,6 m
berging

bouwnummer 22

bouwnummer 12

berging

bouwnummer 15

berging

berging

ca. 15,9 m

ca. 3,9 m

ca. 14,2 m

bouwnummer 16

bouwnummer 11

ca. 4,5 m

Vecht en Veld

De woningen met bouwnummers
11 t/m 18 hebben twee vaste
parkeerplaatsen voor de auto in
de gezamenlijke mee-ontworpen
wagenloods.

Verhoogde brede rand (beton) m
Haag 1,80 m hoog
Halfsteens gemetselde tuinmuur
Haag 0,80 m hoog

De wagenloods bestaat uit een houten constructie,
keramische dakpannen en klinkerbestrating.
De wagenloods is eigendom van de bewoners.
De parkeerplaatsen zijn privé.
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