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ONTWERP

LOFT-LIKE LIVING MET 
FAMILIAIR GEMAK
EEN ULTIEME COMBINATIE VAN MODERN 'STADS' WONEN EN HET 
FUNCTIONEEL GEBRUIKSNIVEAU VAN EEN LUXE GEZINSWONING

Dit woonplan kent een helder uitgangspunt; 
Stijlvol en modern wonen, zonder verlies van 
praktische voorzieningen. Voorzieningen die een 
gemiddeld gezin als noodzakelijk, wenselijk of 
mooi meegenomen beschouwd. Denk hierbij aan 
voldoende zelfstandige kamerruimte voor 
opgroeiende kinderen, luxe en ruime sanitaire 
voorzieningen, speelse indeling waar verschillende 
d a g e l i j k s e f u n c t i e s s a m e n k o m e n , e e n 
uitnodigende leef-keuken en de onontbeerlijke 
bergruimte. Kortom, voor ieder gezinslid wat wils.  

Begane grond:  
• Een grote leefkeuken met geïntegreerde eettafel 

- Inductie/Cooker/Betonnen aanrecht/Oven/
Magnetron/Vaatwasser/Etc.  

• Een ruime woonkamer met gashaard  
• Een douche 
• Een ruim toilet 
• Een ruime hal 
• 2x multifunctionele ruimtes 
• 2x Bergruimte aan de voorzijde 
• Voor- en achtertuin 
• Een unieke buitenkachel in de oorspronkelijke 

oven.  

1e etage:  
• 4 ruime slaapkamers 
• een luxe en ruime badkamer 
• een aparte toilet 
• een aparte 'was-ruimte' voor het witgoed  
• een mooi dakterras van 3m bij 8m  
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INTERIEUR

VASTE VORMEN ONTMOETEN 
LOSSE AANKLEDING
VEEL VASTE ELEMENTEN MAKEN ONDERDEEL VAN HET TOTALE INTERIEUR. DE VERHOUDING 
VAN VAST EN FLEXIBEL HEEFT DAAROM ALLE AANDACHT GEKREGEN. 
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Bij dit type woning is het van belang om de relatie 
tussen de vaste elementen van een huis met de 
mogelijkheden van het aanvullende interieur voor 
ogen te houden. Een trap, een keuken en zelfs een 
muur worden hiermee items die net zo veel impact 
hebben op de uitstraling van het interieur als het 
bankstel en de verlichting. Er is daarom dan ook 
juist bij alle vaste bouwdelen gekeken naar het 
effect ervan op de bredere uitstraling. Behoud van 
- en aansluiting met - de karakteristieke uitstraling 
van het pand staat hierbij centraal. Er is echter ook 
vooral gezocht naar vormgeving die precies past 
zonder te uitgesproken te zijn. Erg uitgesproken 
keuzes maak je immers middels flexibele 

elementen. De vaste elementen dienen bestand te 
zijn tegen zekere tijdsgebonden mode grillen.  

Vaste kenmerken:  
• Grote staal/glas puien aan voor- en achterzijde 
• De oorspronkelijke stalen trap, voorzien van 

warme eiken treden  
• Een gevlinderde betonvloer, voorzien van 

antraciete kleuring 
• Het gebruik van repetitieve stalen elementen bij 

trappen en hekwerken 
• Een keuken waar beton, staal en hout elkaar 

ontmoeten 
• Etc.  



 

COMFORT
EEN WARM WELKOM

Dat strak en modern geenszins 
koud en hard hoeft te zijn wordt 
hier wel bewezen. Een strakke 
betonv loer i s voorz ien van 
hoogwaardige vloerverwarming, 
en het pand is goed geïsoleerd 
om alle warmte ook te behouden.   
Licht en ruimte heeft bijzondere 
aandacht gekregen. Iets dat te 
zien is in zowel de voor- als 
achtergevels. 

DUURZAAM
DE TOEKOMST IS WAT WAARD

Naast gedegen isolatie is het oude 
pand voorzien van moderne snufjes 
als 16 PVE panelen die de vele 
elektrische voorzieningen kunnen 
bedienen van elektriciteit. Er is dan 
ook zo veel mogelijk gekeken naar 
de inzet van elektra ipv gas. Denk 
aan een cooker en inductie in de 
keuken.  
Om de efficiëntie van de HR-ketels te 
verhogen is er een scheiding 
aangebracht tussen een laag 
i n t e n s i t e i t k e t e l v o o r d e 
vloerverwarming en een flexibel 
opererende ketel voor de overige 
voorzieningen. 
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Het project in cijfers:  

Oppervlaktes: 
 
Totaal perceel:   
- Totaal woondeel:  
- Woondeel beneden:  
- Woondeel boven:  
- Tuindelen/dakterras:  

Inhoud:  
- Totale m3:  
- m3 beneden:  
- m3 boven:  
- m3 garage:  

Energiewaarden: 

WOZ:  

Taxatiewaarde:  
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CONCEPT 
BOUWTEKENINGEN

HTTP://WWW.FUNDA.NL/KOOP/OOSTERHOUT-
NB/HUIS-49844545-BAKKERSTRAAT-4/

http://www.funda.nl/koop/oosterhout-nb/huis-49844545-bakkerstraat-4/
http://www.funda.nl/koop/oosterhout-nb/huis-49844545-bakkerstraat-4/


EXCEED YOUR OWN EXPECTATIONS…… 

DEZE ONTWIKKELING KOMT VOORT UIT EEN UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN 
DE PROJECTONTWIKKELAAR/AANNEMER EN DE TOEKOMST BEWONER


