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238        Langgevelboerderij    Riethoven



Langgevelboerderij Walikerplein

Aan het Walikerplein in Walik staat een ensemble van drie lang-

gevelboerderijen, elk ingeschreven als rijksmonument. De 

kleinste boerderij is na jaren van verval recent verbouwd tot een 

modern woonhuis. 

Op deze plek begint ergens tussen het midden en het einde van 

de negentiende eeuw, in het gehucht dat toen nog Waalwijk 

heette, de bouw van een grote houten stal met een rietgedekt 

wolfsdak. In het begin van de twintigste eeuw wordt besloten 

om de houten stal ook voor bewoning geschikt te maken en 

wordt deze verbouwd tot een meer karakteristieke Brabantse 

langgevelboerderij. Het woongedeelte wordt met een stenen 

muur afgescheiden van het stalgedeelte waar de koeien staan en 

in een apart vertrek staan de werkpaarden. In de zestiger jaren 

vindt een grote inpandige verbouwing plaats waarbij veel van de 

bouwhistorie verloren gaat. 

boerderij in 1981

De laatste bewoonster overlijdt begin 21e eeuw en het pand 

raakt in verval. Totdat zich eind 2014, na vijf jaar leegstand, 

nieuwe bewoners aanmelden die ons bureau benaderen voor de 

verbouwing van deze boerderij. Er wordt een ontwerp gemaakt 

dat de ruimtelijke ervaring centraal stelt en de authentieke 

elementen en eikenhouten gebinten behoudt. Door het ontwerp 

van een grote binnenruimte met open verbindingen ontstaat er 

zicht op de kapconstructie. 

In het interieur worden twee oude metselwerk muren behouden 

die de geschiedenis van het pand dragen en zichtbaar maken. 

Met nieuwe elementen en moderne bouwmaterialen wordt het 

interieur een hedendaagse uitstraling gegeven. Het laaghangen-

de markante vorkgebint wordt behouden doordat de ontdekking 

van een eronder gelegen oude potstal het mogelijk maakt een 

verdiepte en sfeervolle ruimte te creëren

De buitenkant wordt daarentegen ingetogen gehouden. 

Nagenoeg alle buitenmuren blijven intact en maar worden aan 

de buitenzijde voorzien van een nieuwe gevel van metselwerk 

of houten latten, deels over de bestaande raamopeningen - de 

bouwsporen uit het verleden. Nieuw toegevoegde raampartijen 

zorgen voor meer toetreding van daglicht en geven uitzicht op 

het omliggende landschap en de nieuw aangelegde natuurtuin.

Er is gekozen voor duurzame oplossingen zoals dak- en 

muurisolatie met vlas. 

Met deze zorgvuldige verbouwing is de boerderij zo op eigen-

tijdse wijze haar vierde bouwgeschiedenis in gegaan. 
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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 gevellagen 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

de houten zijgevellaag loopt door in de houten achtergevellaag

de houten achtergevel en de open zuidgevel versterken elkaar



de open zuidgevel waar het licht optimaal de boerderij in komt



bla bla baklava



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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plattegrond begane grond
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plattegrond eerste verdieping

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



doorsnede A - A

doorsnede B - B

21 22
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3D tekening gehele binnenruimte boerderij

LEGENDA NIVEAU -1

21 trap met luik naar kelder
22 wijnkelder



het laaghangende markante vorkgebint wordt behouden doordat de ontdekking van een eronder gelegen oude potstal 
het mogelijk maakt een verdiepte en sfeervolle ruimte te creëren  

zicht op de woonkamer vanaf de vide met beleving van de gehele kap op beide niveaus
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