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1. INLEIDING
Villa Terre Neuve
Aan de Zutphensestraat 53 in Brummen staat de monumentale villa “Terre Neuve”. Het rijksmonument is een
combinatie van een omstreeks 1625 gebouwde boerderij
en een rond 1820 aangebouwd klassiek voorhuis. Terre
Neuve is gelegen in een parkachtige tuin met verschillende oude, monumentale bomen.
Het huis wordt al geruime tijd niet meer bewoond en
dreigt (verder) in verval te raken. De gemeente Brummen heeft medio 2009 besloten de planologische
mogelijkheden tot herbestemming van het huis te verruimen, zodat ten behoeve van het behoud van de
historische waarden van het huis een nieuwe economische drager kan worden gevonden. Eén van de
nieuwe mogelijkheden betreft het realiseren van meerdere wooneenheden in het oude huis en in een nieuw
te bouwen “bouwhuis”. De maatvoering van de nieuwbouw dient ondergeschikt te zijn aan het oude huis,
maar dient qua uitstraling en architectuur bij het monument aan te sluiten. Het voorliggende herbestemmingsen herontwikkelingsplan voor villa Terre Neuve voldoet
aan die eisen.
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HERONTWIKKELINGSPLAN
Nieuwe bestemming Terre Neuve
In opdracht van Hasseloo Monumenten te Lochem heeft
Studioschaeffer Architecten te Den Haag de herontwikkelingsmogelijkheden van villa “Terre Neuve” onderzocht. Het eindresultaat van dit onderzoek is neergelegd
in dit boekje en omvat een globaal indelingsplan van de
oude villa en een eerste aanzet tot het ontwerp van een
bijpassend nieuw bouwhuis.
Het herontwikkelingsplan voorziet in de realisatie van 7
appartementen in het oude huis, alsmede de realisatie
van 5 appartementen in het nieuw te bouwen bouwhuis.
De hoogwaardige, comfortabele en levensloopbestendige appartementen zijn in beginsel bedoeld voor zelfredzame senioren en worden aangeboden als huurappartementen.
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HERONTWIKKELINGSPLAN
Indeling oude villa
In de oude villa worden 7 appartementen gerealiseerd:
3 op de benedenverdieping, 3 op de middenverdieping
en 1 groot loft-appartement op de zolderverdieping.
Het oude huis is nooit ingrijpend verbouwd of gewijzigd.
Er is geen CV-installatie en de keuken en sanitaire
voorzieningen dateren uit de jaren ‘60 of eerder. Het
huis is niet geisoleerd. In 1999 is aan de buitenzijde van
het huis groot onderhoud gepleeegd.
Uitgangspunt bij de restauratie en herontwikkeling is de
handhaving en versterking van de oude monumentale
waarden aan de buiten- en binnenzijde van de villa.
De voorgevel en de linker zijgevel zullen in het geheel
niet worden gewijzigd. De rechter-zijgevel kende in het
verleden een aanbouw in de vorm van een veranda of
serre. Deze serre wordt in het herontwikkelingsplan in ere
hersteld. Aan de achterzijde van het boerderij-gedeelte
van het huis wordt de niet-monumentale aanbouw
geamoveerd en de oude achtergevel met de getoogde
entree hersteld. Ten behoeve van de herbestemming
zal in het de rechterkap van het boerderijgedeelte van
het huis een passende dakkapel worden gerealiseerd,
terwijl ook op de zolderverdieping 5 nieuwe dakkapellen
worden gerealiseerd. Deze dakkapellen zijn qua uiterlijk
en omvang gelijk aan de reeds bestaande dakkapellen
en worden symetrisch en dus in lijn met de vensters van
het voorhuis op het zolderverdieping geplaatst.
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Aan de binnenzijde van het oude huis wordt de indeling
van het voorhuis niet gewijzigd. De symetrische indeling van de verschillende ruimten is een prachtig voorbeeld van de classisistische architectuur van het voorhuis. De vertrekken zullen bij de restauratie uitsluitend
aan de eisen van de moderne tijd worden aangepast.
De monumentale waarden van het boerderij-gedeelte
is als gevolg van verschillende, slecht uitgevoerde verbouwingen aangetast. De restauratie voorziet in het
herstel van deze oude waarden en de herbestemming
tot woonruimte. In het voorhuis zal een lift worden geplaatst en wel op zodanige wijze dat de monumetale,
karakteristieke indeling niet wordt aangetast. De plaatsing van een lift is van cruciaal belang voor de beoogde
toekomstige bestemming als appartementengebouw
voor senioren.
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STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

HERONTWIKKELINGSPLAN - TWEEDE VERDIEPING

15

HERONTWIKKELINGSPLAN - BIJGEBOUW
Indeling nieuwe bouwhuis
In het nieuwe bouwhuis (1 bouwlaag + kapverdieping)
worden 5 appartementen gerealiseerd: drie op de
benedenverdieping en twee op de kapverdieping. De
omvang van het bouwhuis is met de enkele bouwlaag
en een grondplan van 10 x 20 mtr duidelijk ondergeschikt aan het grondplan van de oude villa en gelijk aan
het grondplan in het initiele herontwikkelingsplan waarmee de gemeenteraad op 23 mei 2009 in beginsel en
onder de gebruikelijke voorwaarden heeft ingestemd.
Het bouwhuis zal sterke gelijkenissen vertonen met verschillende (oude) koetshuizen die in en rond Brummen
staan. Hierdoor past de beoogde nieuwbouw niet alleen
bij de oude villa, maar sluit de nieuwbouw tevens aan
bij de stedenbouwkundige structuur van het dorp die
(mede) wordt gevormd door landhuizen met de daarbij behorende bijgebouwen. Het nieuwe bouwhuis zal
schuin achter de oude villa worden gerealiseerd, op
ruime afstand (minimaal 30 meter) ervan en passend
binnen de parkachtige tuin.
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HERONTWIKKELINGSPLAN
Herstel van de tuin
Villa Terre Neuve is gelegen in een prachtige, parkachtige
tuin. De tuin is niet goed onderhouden en deels overwoekerd, maar de oude contouren en wandelpaden van
de tuin zijn nog zichtbaar en zullen zorgvuldig worden
hersteld. Hetzelfde geldt voor de smeedijzeren entree- /
tuinhekken aan de straatkant van het perceel. In de tuin
zijn in de afgelopen 50 jaar verschillende garages, een
tuinhuisje en een kas geplaatst. Deze bijgebouwen zijn
niet monumentaal, zijn (deels) ingestort en passen in het
geheel niet bij de uitstraling van de oude villa. Samen
met de niet-monumentale uitbouw van het boerderijgedeelte van het oude huis zullen deze bijgebouwen
worden geamoveerd. Hierdoor zal zo’n 150 m2 aan versnippert bebouwd oppervlakte in de tuin verdwijnen.
Op gepaste wijze zullen op het perceel voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat daarmee aan
de geldende parkeernorm van de gemeente Brummen
wordt voldaan. Verder wordt gedacht aan het plaatsen van een open houten kapschuur langs de (nieuw)
gemetselde perceelmuur aan de achterzijde van het
perceel, waarin tuingereedschap en parkeerplaatsen
kunnen worden gerealiseerd.
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Resumerend: een nieuwe toekomst voor Terre
Neuve!
Het in dit boekje uiteengezet herontwikkelingsplan biedt
een goede kans om villa Terre Neuve en de bijzondere
tuin voor de toekomst te behouden en kwaliteit aan het
monumentale geheel toe te voegen. Met de realisatie
van hoogwaardige en comfortabele huur-appartementen wordt een nieuwe economische drager gevonden
om de restauratie mogelijk te maken.

Den Haag / Lochem,
oktober 2009

Verantwoording
De tekeningen, plattegronden en afbeelingen die in dit
boekje zijn opgenomen tonen concepten en denkrichtingen voor de restauratie en herontwikkeling van villa
Terre Neuve en de nieuwebouw van het koetshuis. Het
beeldmateriaal is afkomstig uit verschillende openbare
bronnen, Studio Schaeffer Architecten en het restauratieplan uit 1999 van Ir. F.F. Ambagtsheer.
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