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“Het is een heel simpel, compact huis. Van binnen 
open en naar buiten toe open. Hoewel ons huis rond-
om grote glazen puien heeft en er een openbaar wan-
delpad langsloopt, hebben we volop privacy. Ten eer-
ste doordat het huis ongeveer een halve meter lager 
ligt dan het maaiveld, ten tweede doordat het dak een 
enorme overmaat heeft en daardoor ‘inkijk’ voorkomt.
Dat enorme dak heeft meer voordelen. Dankzij de 
overmaat hebben we aan beide zijden van ons huis 
overdekte terrassen. En in de zomer schijnt de zon 
nooit rechtstreeks naar binnen, waardoor het ondanks 
het vele glas aangenaam blijft. 
Van buiten lijkt het een lage schuur, maar van binnen 
is het 4 meter 70 hoog. Dat geeft een enorm ruimtelijk 
gevoel.
Ons erf is onderdeel van Landgoed Westerflier en was 
in gebruik door een varkensboer. Dankzij de ‘rood-
voor-rood-regeling’ mochten twee schuren worden 
vervangen door twee woningen. Zo kwamen hier bij 
elkaar vijf woningen: twee in het voorhuis van de boer-
derij, een in de deel plus de twee nieuwe bungalows. 
Wij vonden het ontwerp daarvan zo spectaculair, dat 
we er graag een kochten.
We maken gezamenlijk afspraken over het erf. De 
landschappelijke inrichting vinden we heel belangrijk. 
Zo willen we zo min mogelijk schuttingen, je hoort een 
erf in de wei open te houden. Verder hebben we ge-
zamenlijk een parkeerterreintje ingericht, met een heg 
eromheen, om te voorkomen dat er altijd blik voor de 
woningen staat. 
Gelukkig zitten de bewoners doorgaans op dezelfde 
lijn. Zo vormen we samen een klein gehuchtje. We 
gaan nog een Vereniging van Eigenaren oprichten, dat 
een gezamenlijk potje beheert voor de dingen die we 
van gemeenschappelijk belang vinden. 
Voor ons is dit de ideale woonvorm. Met vijf gezinnen 
buiten wonen. Niet als de beste vrienden, maar wel als 
de beste buren.” 
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