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238        Langgevelboerderij Walikerplein



Langgevelboerderij Walikerplein

Een voormalige koeien- en paardenstal, behorend bij de hoger 

gelegen boerderijen aan het Walikerplein, is in de loop der 

eeuwen verbouwd tot een langgevelboerderij waarin ook 

gewoond werd. Doordat door de vele aanpassingen en verbou-

wingen het exterieur van de boerderij weinig historische waarde 

meer heeft en het interieur des te meer, wordt de nieuwe met 

vlas geïsoleerde schil van metselwerk en houten latten, aan de 

buitenzijde van de boerderij aangebracht, deels over de 

bestaande raamopeningen heen. Er wordt een afwijkend nieuw 

raam aan de stenen kopgevel toegevoegd zodat vanuit de 

eetkamer direct zicht is op het omliggende landschap, de nieuw 

aangelegde natuurtuin en de ochtendzon.
boerderij in 1981

De ruimtelijke ervaring in het interieur wordt centraal gesteld 

waarbij de authentieke elementen als de gemetselde 

scheidingsmuren en eikenhouten gebint behouden blijven.  

Door het ontwerp van een grote binnenruimte met open 

verbindingen ontstaat er zicht op de kapconstructie. Hierbij is 

de tv-kamer verdiept geplaatst op de plek van de herontdekte, 

verlaagde potstal, waardoor het laaghangende, markante 

vorkgebint kan worden behouden. 

De kapconstructie is aan de zuidzijde opengemaakt: grote puien 

en een glazen dak maken dat de zon en de warmte tot diep in de 

woning kan doordringen, openen en verwarmen zo de donkere 

stalruimtes. Lamellen op het glasdak zorgen voor schaduw in de 

zomermaanden. Grote schuif-puien met bijzondere 

detailleringen en dakramen zorgen voor een natuurlijke 

luchtstroming in het huis.

Met nieuwe elementen en moderne bouwmaterialen wordt het 

interieur een hedendaagse uit-straling gegeven. De boerderij 

is zo op eigentijdse wijze haar vierde bouwgeschiedenis in ge-

gaan.
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particulier, restauratie

Walikerplein, Riethoven

Opdrachtgevers: 

F. en A. Morselt

december 2014 - april 2017

het bouwproces is prachtig te zien op het blog  van de opdrachtgevers: 
www.walikerplein.wordpress.com

Landschapsarchitect: Parklaan Landschapsarchitecten
Fotografie: René de Wit - exterieur, Inga Powilleit - interieur

NOORD

Analyse landschap

twee boerderijen omsluiten het Walikerplein, lager gelegen in het open 
landschap, is de (hier in groen) te verbouwen boerderij met schuren



oude situatie in 2014 oude indeling van de boerderij

nieuwe situatie en inrichting van boerderij met schuren

nieuwe situatie van de boerderij met erf en zwemvijver in natuurtuin



door de nieuwe houten en bakstenen buitenschil schemert de historische gevelindeling, het resultaat is een hedendaagse gevel met de rust van het bestaande karakter

noordgevel met de oude gevelindeling noordgevel met nieuwe entree in het stalgedeelte, bestaande openingen zijn op een eigenzinnige manier verwerkt

het stalgedeelte is weer met donkere houten delen bekleed

de houten achtergevel en de open zuidgevel versterken elkaar



de open zuidgevel waar het licht optimaal de boerderij in komt



een glazen strook in het dak maakt dat het zonlicht tot diep in de woning kan doordringen. Schuivende delen van de pui zijn achter de stijlen weggewerkt.



LEGENDA BEGANE GROND

1 entree
2 meterkast
3      zitkamer
4 kastenwand
5 schoonloop met klompenkast
6 toilet
7 slaapkamer
8 badkamer
9 houtkachel
10 plateau
11 verdiepte tv ruimte
12 trap naar verdieping
13 techniekruimte
14 wasruimte
15 keukenapparatuur
16 kookeiland
17 schouw
18 halfhoge kast
19 eetruimte
20 opkamer - studieruimte
21 trap met luik naar kelder
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LEGENDA EERSTE VERDIEPING

1  trap naar begane grond
2  open vide
3    hoofdslaapkamer
4     galerij
5    badkamer
6     toilet
7    hobbyruimte
8    let op! balk op de vloer
9     bergzolder
10   glas met lamellen
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doorsnede A - A doorsnede B - B

3D tekening gehele binnenruimte boerderij



door een verlaagde zithoek te maken kan het laaghangende markante vorkgebint worden behouden zicht op de woonkamer vanaf de vide met beleving van de gehele kap op beide niveaus
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