
HilberinkboscH arcHitecten
Wamberg 5 - 5258sM - berlicum
t.073-6900136 - hetburo@hb-a.nl

A4 volgvel liggend def 135 gram.indd   1 02-10-2008   12:12:06

 

141        Het Overdekte Erf      Nistelrode



dak overkapt het erf en vormt een fysieke verbinding 

tussen de drie verschillende gebouwen: de winkel, de 

boerderij en de schuur. 

Door de schijnbaar willekeurig geplaatste bijzondere 

kolommen heeft de overdekte ruimte nog steeds 

de kwaliteit van een erf, een verzamelplek zonder 

duidelijke richting. De bestaande gevel van de boerderij 

manifesteert zich nadrukkelijk op dit erf. Hierbij heeft 

de boerderij zich niet aangepast aan de nieuwe functies 

maar voegen de functies zich naar het gebouw zoals 

de verkoop van kleine woonaccessoires passend in het 

voormalige woonhuis en een grote schoenenafdeling in 

de open stal. 

Om de hoofdentree aan de belangrijkste straat van het 

dorp, het Laar, te verduidelijken is het aangrenzende 

deel van de winkel met zijn jaren ‘70 gevel aangepast 

en gemoderniseerd. Een hoger hoekaccent in een frisse 

grijze baksteen vormt de aanduiding van de nieuwe 

entree. Aansluitend maakt een nieuwe gevel met grote 

etalages in een donkere baksteen die is geplaatst voor de 

bestaande gevel, een verbinding tussen de boerderij en 

de overige winkelgevels.

Door de boerderij niet alleen te zien als gebouw maar als 

compleet erf met bijgebouwen, is een nieuw beeld van 

de winkel gemaakt, gebaseerd op traditie en met een 

duidelijke blik op de toekomst.

Het Overdekte Erf

In het Brabantse dorp Nistelrode staat in het hart van het 

dorp een bijzondere winkel: Van Tilburg Mode & Sport. 

Een familiebedrijf dat begon in 1885 als kleermaker, 

waarna de zoon en zijn vrouw in 1950 een klein winkeltje 

in Nistelrode zijn gestart. Het kleine winkeltje is niet meer 

te herkennen in het door de tijd heen verbouwde complex 

bestaande uit meerdere gebouwen en entrees. In 

verschillende soorten ruimtes hebben diverse afdelingen 

een plek gevonden en in het hart bevindt zich een eigen 

naaiatelier. 

Omdat het pand van de buren maar een keer te koop 

komt wordt in 2009 de aangrenzende jaren ’30 boerderij 

aangekocht. Aangewezen als Rijksmonument is het 

pand een voorbeeld in de laatste ontwikkeling van de 

langgevelboerderij waarbij zowel het interieur als het 

exterieur exemplarisch zijn voor dit type boerderijen.

In diverse studies hebben we onderzocht op welke 

wijze de boerderij onderdeel kan worden van de winkel, 

als drager van de identiteit en de kwaliteiten van dit 

familiebedrijf. 

Naast extra winkeloppervlak is er vooral behoefte aan 

een duidelijk entreegebied. Hiervoor wordt tussen 

de boerderij en het vernieuwde bijgebouw op het 

achterterrein een overdekt erf gemaakt dat toegankelijk 

is vanuit de straat en het grote parkeerterrein aan de 

achterzijde van de winkel. Een groot semi-transparant 

de boerderij in 1936

aanvangsituatie straatbeeld (boven) en erfgebied (onder)
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de nieuwe entree aan het Laar, centraal tussen de boerderij en de bestaande winkel



het nieuwe overdekte erf is teruggelegd ten opzichte van het volume van de oude boerderij en de nieuwe entree 



de nieuwe hoofdentree de entreehal met zicht op de nieuwe trap



de entreehal van de winkel met het overdekt erfgebied



kruising van de oude boerderij, de nieuwe schuur en het overdekt erfgebied met bijzonder vormgegeven kolommen

doorsnede boerderij en kap overdekt erf (met zicht op nieuwe schuur)



de gevels van de boerderij en de nieuwe schuur manifesteren zich in het transparante entreegebied



zicht naar de bestaande winkel



trap naar de herenafdeling op de eerste verdieping



gevel van de oude boerderij in het overdekt erf



de oude boerderij is toegankelijk vanuit het overdekte erf



interieur stalgedeelte van de oude boerderij



interieur stalgedeelte van de oude boerderij

interieur van de voormalige keuken van de boerderij



de nieuwe schuur is vormgegeven met moderne materialen



de entree vanaf de parkeerplaats wordt begeleid door de nieuwe schuur
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