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De bewoners van deze woonboerderij hadden een heldere 

vraag: meer  licht in huis en meer  uitzicht rondom, om van het 

prachtige glooiende landschap te kunnen genieten. 

situatie

De woonboerderij is in de jaren negentig herbouwd, alleen de 

voorgevel is nog origineel. Het huis is vrij donker door de lage 

verdiepingshoogte en door de kap, die onder de verdiepingsvloer 

eindigt, waardoor de gevelopeningen laag zijn.

De locatie is idyllisch, op de heide in een stiltegebied. De 

voorbijgangers zijn voetgangers en dieren.

planopzet en programma

Aan de noordzijde is een deel van de verdiepingsvloer verwijderd 

en zijn nieuwe grote dakramen in de kap geplaatst. Deze grote 

vide levert veel licht en ruimtehoogte in de woonruimte op, 

bovendien worden zo begane grond en verdieping met elkaar 

verbonden.

De woonruimte heeft geen kamers meer, maar wordt één grote 

ruimte, waarin het centrale ‘openhaardmeubel’ de ruimte 

opdeelt.

Een deel van de stal, vast aan het woonhuis, is verbouwd tot 

verblijfsruimte,’ de stalkamer’.

De oude staldeuren worden luiken, nieuwe puien worden 

ingezet. Drie nieuwe koekoeksramen in de kap geven de 

stalkamer meer daglicht en zijn tevens een mooie aanvulling op 

de uitstraling van de woonboerderij.

De bewoners, een gezin met vier kinderen en enkele huisdieren, 

komen altijd via de stal thuis.

Daarom is er veel aandacht besteed aan de gang, die stal en 

woning ontsluiten.

In de met hout bekleedde wanden van de gang zitten grote 

gaten met puien, waardoor er vanuit alle aangrenzende ruimtes 

doorzichten zijn. Bovendien komt er zo ook daglicht in de gang.

In de entreehal, tevens trappenhuis, is de trap omgedraaid. Het 

storende tussenbordes boven de voordeur is zo verdwenen en de 

entreehal wordt een representatieve hoge ruimte.

In de hoofdslaapkamer op de verdieping is de vliering 

verwijderd, zodat deze ruimte tot de nok gaat. Deze ruimte 

grenst bovendien aan de grote vide beneden. Door twee grote 

puien aan de vide is er verbinding met de woonkamer. Maar 

vooral biedt de ruimte door deze dakramen rondom uitzicht op 

het heuvelachtige landschap.
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