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De 16e eeuwse langgevelboerderij is gelegen in Cromvoirt. 

De boerderij is gebouwd als een driebeukig hallehuis waarbij 

de originele indeling en houten constructie nog aanwezig zijn. 

Deze houten constructie bestaat uit zware ankerbalkgebinten 

en een sporen kap. Op de gebinten zijn in de 19e eeuw  houten 

jukken en gordingen geplaatst die de lange sporen ondersteu-

nen en zo de kap meer stabiliteit geven. Desondanks is de kap 

door storm en oorlog vooral aan de achterzijde ernstig  ontzet 

en beschadigd.

Nu de oude bewoonster, die nog als boerin hier gewoond en 

gewerkt heeft, vertrokken is, zal de boerderij voor de nieuwe 

bewoners (een gezin met jonge kinderen) verbouwd worden. 

Hierbij zal de gehele boerderij als woning in gebruik worden 

genomen. Met respect voor de bestaande elementen, wordt 

een nieuw plan gemaakt. Hierbij wordt het bestaande woon-

huis zoveel mogelijk intact gehouden en worden de nieuwe 

kamer gerealiseerd deels in de stal en deels op zolder. Een 

grote vide in de stal zorgt ervoor dat de totale hoogte van 

de stal ervaar blijft en dat de bijzonder houten kopgevel van 

binnen ervaarbaar blijft. 

Rijksmonumentale boerderij te Cromvoirt

drogen van de melkbussen

voor het huis

waterhalen uit de put

staldeur in de lange gevel grenzend aan de straat



3d-model met de nieuwe indeling

begane grond met nieuwe indeling

LEGENDA

1. entree
2. werkplek
3. woonkamer
4. slaapkamer
5. badkamer
6. sauna
7. keuken
8. tv kamer
9. bijkeuken
10. kelder
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eerste verdieping met nieuwe indeling

oude toestand: gevelfragmenten

LEGENDA

1. overloop
2. badkamer
3. slaapkamer
4. speel / logeerkamer
5. techniek
6. vide
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oude toestand: achtergevel met waterput

tussenwand in stal mooie blauwgrijze kleur van tussenwand woonhuis met stenen herd en broodoven uit 1647

houten constructie in stal, vanaf verdieping



Buitenzijde van de gerenoveerde boerderij.



Ruimte met de grote eettafel. Links de authentieke stenen herd.



Fragment van de herd.



De keuken met twee nieuwe ramen voor een weids uitzicht naar het terrein.



De woonkamer met prachtige kapcontructie in het zicht.



Nieuwe ruimtelijke ingrepen zijn grotendeels in hout uitgevoerd.



De woonkamer bevat vele doorkijken naar het omliggende terrein.



De woningentree met behoud van de oude put. 




