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Rijksmonumentale langgevelboerderij Walik

Een voormalige koeien- en paardenstal, behorend bij 

de hoger gelegen boerderijen aan het Walikerplein, is 

in de loop der eeuwen verbouwd tot een bewoonde 

langgevelboerderij. Door de vele aanpassingen en 

verbouwingen heeft het exterieur van de boerderij weinig 

historische waarde meer, het interieur daarentegen  

is grotendeels intact. Daarom wordt deels over de 

bestaande raamopeningen heen, een nieuwe met vlas 

geïsoleerde schil van metselwerk en houten latten aan de 

buitenzijde van de boerderij aangebracht. 

boerderij in 1981

Aan de stenen kopgevel wordt een afwijkend nieuw raam 

toegevoegd dat vanuit de eetkamer direct zicht geeft 

op het omliggende landschap met de nieuw aangelegde 

natuurtuin en waardoor de ochtendzon naar binnen 

komt. 

De ruimtelijke ervaring in het interieur wordt centraal 

gesteld waarbij de authentieke elementen als de 

gemetselde scheidingsmuren en het 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 

op de plek van de herontdekte verlaagde potstal, 

waardoor het laaghangende markante vorkgebint kan 

worden behouden. De kapconstructie is aan de zuidzijde 

opengemaakt met grote puien en een glazen dak om 

de zon met haar licht en warmte tot diep in de woning 

te laten doordringen. Zo openen en verwarmen de 

glazen toevoegingen de voorheen donkere stalruimtes. 

Lamellen op het glasdak zorgen voor schaduw in de 

zomermaanden, grote schuifpuien met bijzondere 

detailleringen en dakramen zorgen voor een natuurlijke 

luchtstroming in huis.

Nieuwe elementen en moderne bouwmaterialen geven 

het interieur een hedendaagse uitstraling. De boerderij is 

zo op eigentijdse wijze haar vierde bouwgeschiedenis in 

gegaan.
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langgevelboerderij

Walikerplein, Riethoven

zie het bouwproces op: www.walikerplein.wordpress.com
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NOORD

Analyse landschap

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

Architecten: Annemariken Hilberink, Geert Bosch

Medewerkers: Frenske Wijnen, Jaap Janssen

Landschapsarchitect: Parklaan Landschapsarchitecten

Fotografie: René de Wit, exterieur - Inga Powilleit, interieur



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 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 achtergevel, zuid georiënteerd, opent zich naar de tuin en de op de zon



een glazen strook in het dak maakt dat de zon tot diep in de woning kan komen.



LEGENDA BEGANE GROND

1 entree
2 zitkamer
3 achterom met klompenkast
4 logeerkamer
5 badkamer
6 verdiepte tv ruimte
7 techniek- & wasruimte
8 keuken
9 eetkamer
10 opkamer - studieruimte
11 trap met luik naar kelder
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eerste verdieping

LEGENDA EERSTE VERDIEPING

1  overloop met studieruimte
2  let op! balk op de vloer
3    vide
4  slaapkamer
5 berging
6 kastenruimte
7 badkamer
8 slaapkamer
9 glas met lamellen
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doorsnede A doorsnede B 

opengewerkte 3D tekening van de binnenruimte 



door een verlaagde zitruimte te maken kan het laaghangende markante vorkgebint worden behouden 



overview van de ruimtelijkheid van het interieur



behoud van het oude en verweerde gebint zorgt voor een warme uitstraling de hoogte wordt geheel beleefd vanuit de zitkamer, oude en nieuwe elementen schuiven in elkaar



centrale positie van de keuken



schouw met keukenapparatuur en de daarachter gelegen studieruimtedoorzicht vanuit de keuken naar de verlaagde tv-ruimte



op de bovenverdieping geeft het oude stalluikje fluwelen strijklicht op de vloer in de slaapkamer, in de badkamer is de beleving van de boerderij doorgezet



de lange overloop verbindt de slaapkamer langs de badkamer en de hobbyruimte met de bergzolder vanaf de overloop is de gehele boerderij is te beleven



zicht vanaf de overloop op de verlaagde tv-ruimte



de open schuur, het binnenerf en de boerderij vormen een robuust geheel
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