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100        Langgevelboerderij /  Farm De Wamberg      Berlicum



Langgevelboerderij De Wamberg

De langgevelboerderij behorende bij het landgoed De 

Wamberg, is in 1893 als pachtboerderij gebouwd met 

een woongedeelte en een staldeel waarin verschillende 

dieren werden gehouden: koeien, paarden, varkens 

en kippen. Na aanpassing voor een meer industriële 

wijze van koeien houden veranderde de oorspronkelijke 

dwarsrichting van de deel in een langsrichting. Door 

ontbrekende grond en mest- of melkrechten is de 

mogelijkheid voor een agrarische functie in de huidige 

tijd verdwenen. 

Passend in de cultuurhistorische traditie is de boerderij 

door architectenbureau HILBERINKBOSCH weer 

in gebruik genomen als oorspronkelijk woon- en 

werkobject. Door niet te romantiseren maar door de 

structuur, de aanwezige elementen en de eenvoudige 

uitstraling als vertrekpunt te nemen is het gebouw aan de 

huidige eisen en nieuwe functie aangepast. 

In het woonhuis zijn de rotte ramen en kozijnen 

vervangen door traditioneel eiken schuiframen waarin de 

toepassing van isolerend glas van 7,7 mm dikte het oude 

aanzicht met de roedes heeft behouden. De opgedikte 

verdiepingsvloer die aan stevigheid heeft gewonnen, 

herbergt elektrische- en verwarmingsleidingen. Op de 

verdieping is een grote hal gemaakt met een vide naar 

de zolder waardoor de prachtige schoorsteen zichtbaar 

is. Het dak van de boerderij is vanaf de buitenzijde 

geïsoleerd zodat de houtconstructie in het zicht is 
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gebleven. Op de sporen van de eiken spanten zijn 

hergebruikte 19e eeuwse dakdelen bevestigd waarop 

isolatieplaten zijn toegepast. Met de oude pannen is het 

dak weer gedekt.

In de oude deel heeft de grootste transformatie 

plaatsgevonden, ook hier moesten de wanden worden 

geïsoleerd. Om het oude stalkarakter te behouden 

en delen van de prachtige muren met de zichtbare 

geschiedenis niet kwijt te raken, zijn de voorzetwanden 

alleen tussen de bestaande muurpenanten geplaatst. Zo 

blijft de oplegging van de ankerbalk op het hamerstuk 

in de muur zichtbaar. In de voorzetwand rond de 

penanten is een verwarmingsslang getrokken zodat een 

koudebrug en bijbehorende condensatie is voorkomen. 

In de deel, los van de oude brandmuur, is een element 

geplaatst waarin alle nieuwe installaties zijn opgenomen. 

Op de begane grond bevinden zich hierin de toiletten 

voor zowel de woning als het kantoor en de pantry 

van het kantoor. In het midden van dit element is de 

warmtepompinstallatie geplaatst die zowel de woning als 

het kantoor van koeling, warmte en warm water voorziet. 

Op de verdieping bevinden zich hier de badkamer en het 

washok van de woning.

De oude staldeuren zijn overdag geopend. Ver achter de 

muuropeningen zijn stalen schuifdeuren geplaatst, veelal 

groter dan de opening zodat de oude wand zich als een 

schilderij in het interieur toont. ‘s Avonds als de laatste 

werknemer naar huis is gaan de staldeuren weer dicht, 

komt het gebouw tot rust.
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Farm De Wamberg

A redundant farm building in Berlicum has been 

transformed into a large family home and an 

architectural office. The farm, a typical ‘langgevel’ farm 

where all the entrances and orientation are on the 

longest façade of the farm, belongs to the estate ‘De 

Wamberg’ and was built in 1893. 

In this farm the house and barn are incorporated in one 

very large volume. The former house, situated at the 

front of the volume, is transformed and adjusted to 

modern requirements. Much effort has been spend to 

make all alterations look very natural. The biggest change 

is made on the upper floors where new (bed)rooms have 

been created,  adjoining a great hall. 

The former barn, which used to house cows, is in use as 

the office of HILBERINKBOSCH  architects. The large 

double height space has been kept open so the roof and 

the old timber construction are kept in sight. 

A new wooden volume marks the transition between the 

house and the office. This new volume houses all the new 

functions which where not present in an old farm such 

as toilets, bathroom and a geothermal heating and hot 

water system. 

During daytime the old barn doors are opened. Behind 

these doors and way bigger than the original openings, 

steel sliding doors have been placed. Thus having parts of 

the old plaster visible. At night when the last employee 

goes homewards, the barn doors close again and the 

building goes to sleep.
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1      entrance office
2      pantry & toilets
3      installations
4      office
5      atticks

a       entrance living
b       fire place
c       scullery
d       cellar
e       uproom
f        special room
g       wardrobe
h       back entrance
i        glass volume in between
j        bath
k       hall
l        bedroom
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architectenbureau, geïsoleerde kap met hergebruikte dakdelen
architect office, isolated roof with reused roof sections



 het levendige en moderne interieur van het architectenbureau (IP) 
the modern and vivid interior of the office



zicht op het nieuwe houten element waarin zich diverse functies bevinden
view on the new wooden element in which several functions are housed



ingang pantry van het bureau in het houten element
entrance bureau pantry in the wooden element

nieuw element en bibliotheek
wooden element and library



nieuwe stalen schuifpuien teruggelegd en onafhankelijk van de behouden buitenmuur, zicht van binnen
new steel sliding doors independent of the original structure, view inside



nieuwe stalen schuifpuien teruggelegd en onafhankelijk van de behouden buitenmuur, zicht buiten
new steel sliding doors independent of the original structure, view outside
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eetkamer in woonkeuken (IP)
dining in kitchen living
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