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Hoe mooi zou het zijn om in een appartement op het erf van de boer te wonen? Met wijds uitzicht over agrarische
velden en de Hollandse luchten, naast de koeienstal en de hooischuur. Het ontwikkelgebied Oosterwold in Almere biedt
hier de ruimte voor. Er kunnen hier landbouwkavels gekocht kunnen worden met daaraan gekoppeld het recht om
naast agrarische opstallen ook een woonprogramma te realiseren.

Twee partijen hadden we nodig om dit idee te realiseren, een (financier) ontwikkelaar en een boer die in Oosterwold een
landbouwkavel ging kopen en van het recht om woningbouw te realiseren gebruik wilde maken. Om goede gesprekken te
kunnen voeren en te enthousiasmeren hebben we een schetsplan en maquettes gemaakt. Met Vink Bouw en de Stadsboeren
van Almere hebben we het plan verder uitgewerkt.
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https://www.dearchitect.nl/architectuur


Een woongebouw als onderdeel van een boerenerf, naast de koeienstal en de hooischuur is uniek in Nederland. De nieuwe
woon-werkgemeenschap is vormgegeven als een collage van gebouwen, organisch gegroeid en vormgegeven, waarbij
verschillende schaal gebouwen met diverse functies naast elkaar staan. De zeer uitgesproken daken van rode golfplaten
verbindt alles en ondersteunt het gemeenschapsgevoel.
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De bewoners komen via de poort het erf op, langs de koeienstal en de hooischuur, door naar de entree van hun woongebouw.
Samen met de grote balkons met zicht op de stal en het erf maken de bewoners ook echt onderdeel van het erfleven en het
werk van de boer. Daarbij heeft de boer door de verkoop van de grond een behoorlijke financiële injectie gekregen voor het
behoud en de verdere uitbreiding van zijn bedrijf.

Lidewij Edelkoort heeft het benoemt, de trek uit de stad, Rem Koolhaas heeft zijn focus verlegt naar het platteland en de corona-
crisis lijkt alles te versnellen. Het project Vliervelden functioneert als voorbeeld voor een nieuwe woontypologie en een nieuwe
wijze van verdichten waarbij boerenbedrijven behouden blijven en tegelijk tegenmoet wordt gekomen aan de vraag voor nieuwe
woningen.

Lees meer:

ARC20: Merry Go Round in Maastricht- KettingHuls

KettingHuls en Bureau B+B winnen herontwikkeling Baronie van Cranendonck
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 210412-Situatie-Begane-grond

 Vliervelden-Almere-KettingHuls-Ground-floor

 Vliervelden-Almere-KettingHuls-Section-1

 Vliervelden-Almere-NL-002-BW

 Vliervelden-Almere-NL-003-BW

Ontwerp en realisatie

Adres Friedrich Schillerhof

Plaats Almere

Projecttitel Vliervelden - Kettinghuls

Projectarchitect(en) Daniëlle Huls en Monica Ketting

Medewerkers Prisca Arosio, Cristina Bestebreurtje, Alex Garcia
Estelles, Daniëlle Huls, Monica Ketting

Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek

Adviseur installaties Visietech

Adviseur bouwfysica LBP Light

Aannemer Vink Bouw

Bruto vloeroppervlakte (m2) 2456

Netto vloeroppervlakte (m2) 2105

Bruto inhoud 8390

Netto inhoud 6050

Programma 21 appartementen (waarvan 3 maisonnettes) variërend
van 55 m2 tot 142 m2 GO (totaal bvo 3.118 m2)
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https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/KettingHuls-A4-projectdocumentatie-Vliervelden-Final.pdf
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https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/Vliervelden-Almere-KettingHuls-Ground-floor.pdf
https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/Vliervelden-Almere-KettingHuls-Section-1.pdf
https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/Vliervelden-Almere-NL-002-BW.pdf
https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/uploads/2021/06/Vliervelden-Almere-NL-003-BW.pdf


Voorlopig ontwerp april 2018

Definitief ontwerp juli 2018

Aanvang bouw juni 2019

Oplevering december 2020

Bouwsom exclusief installaties (€) 3880000

Opdrachtgever Vink Bouw, Tom Saat en Tineke van den Berg (de
stadsboeren van Almere)

Makelaar | mede-initiatiefnemer Leukehuizen.nl

Fotografie Sebastian van Damme

Toeleveranciers Vianen Kozijnen, Wijma Kampen (houtconstructie
balkons en gallerijen), Carl Stahl Benelux, Leegwater
Houtbereiding, Eternit door Berry Montagebedrijf

Eerste publicatie door Astrid de Wilde op 13 jul 2021

Laatste update 13 jul 2021
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