
GROEN
 licht

Om de oude langgevelboerderij bij Bergeijk kwam een tweede huid; een nieuwe 
gevel met houten betimmering, schoonmetselwerk en grote raampartijen.
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Zelf een huis bouwen, dat was altijd de grote droom van Astrid en  
Frank Morselt. Met een bestaand pand dat smeekte om een verbouwing,  
hoefde niemand bij hen aan te kloppen. Toch trok deze verwaarloosde 

langgevelboerderij in Brabant aan het langste eind...
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Het contrast tussen authentieke elementen 
en modern materiaalgebruik is hier goed te 
zien: Hilberink Bosch Architecten combi-
neerden het eiken gebinte en de originele 
bakstenen muur met een brede glaspui en 
een sobere betonvloer. Houtkachel van 
Jøtul, krukje van Loes Bonekamp, bank van 
Rolf Benz, plaid van Claire Vos, gordijnen 
van De Ploeg. 
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› 
Met dit project verrasten Astrid en Frank Morselt 
zichzelf. Eigenlijk was het paar namelijk op zoek 

naar een leeg kavel om een huis op te bouwen – met 
weidse vergezichten en veel natuur in de omgeving. 
Frank: ‘Ik ben een stadsmens, maar Astrid heeft me 
overgehaald op het platteland te gaan wonen. Tij-
dens onze zoektocht naar een geschikt stuk bouw-
grond bleek er soms nog een pand op te staan, zoals 
het geval was bij dit perceel in Walik, een eeuwen-
oud buurtschap bij het Noord-Brabantse Bergeijk.’ 
In eerste instantie werden ze dan ook verliefd op de 
omgeving en het uitzicht. De langgevelboerderij die 
er stond, een rijksmonument, was in slechte staat. 
Hoewel die beschermde status een verbouwing in-
gewikkelder maakte, zagen de twee potentie in het 
pand. Ze besloten de boerderij te transformeren tot 
een eigentijdse woning, met behoud van alle histo-
rische elementen. Op internet zochten ze naar een 
architectenbureau dat ervaring had met soortgelij-
ke projecten. Een bureau dat ook duurzaamheid 
hoog in het vaandel had staan en rekening zou hou-
den met hun woonwensen. Frank: ‘We wilden graag 
contrast in materiaalgebruik en de originele details 
behouden, die geven het huis karakter. Bij Annema-
riken Hilberink en Geert Bosch van Hilberink Bosch 
Architecten hadden we direct het idee dat we op 
dezelfde lijn zaten.’ Annemariken 
Hilberink: ‘Bij elk oud pand is 
het telkens zoeken naar wat je 
per se wilt behouden en wat je 
kunt veranderen of toevoegen. 
Ook moet je beslissen of die toe-
voegingen in lijn zijn met het 
bestaande of er juist mee con-
trasteren. Een functieverande-
ring, zoals hier van een 
boerenbedrijf naar een modern 
woonhuis, maakt dat je ingre-
pen in een gebouw moet doen. 
Zeker bij een rijksmonument 
kan dat op gespannen voet staan 
met het behoud van de bestaan-
de structuur. Juist die spanning tussen behouden en 
veranderen vinden wij een fijne uitdaging.’

NIEUWE HUID
In de loop van 150 jaar is de voormalige rietgedekte 
koeien- en paardenstal omgebouwd tot een karakte-
ristieke langgevelboerderij. Doordat er in de tweede 
helft van de twintigste eeuw veel aan het pand was 
verbouwd, was er weinig meer over van historische 
waarde aan het exterieur. Annemariken: ‘De gevel 
is in de loop der jaren behoorlijk veranderd, waarbij 
vooral de jaren zeventig hun sporen hebben achter-
gelaten. Zo waren in het woongedeelte grote ramen 
geplaatst die je eerder bij een doorzonwoning zou 
verwachten. Niet echt passend bij een monumentale 
boerderij. Daarom hebben we om de bestaande 
schil van het huis een nieuwe, geïsoleerde gevel ge-
plaatst. Op die manier konden we de meest karakte-

ristieke elementen zoveel mogelijk behouden. De 
nieuwe gevel met houten betimmering, schoonmet-
selwerk en grote schuifpuien oogt heel modern, 
maar laat tegelijkertijd de oude constructie en inde-
ling in het zicht. De enorme raampartijen zorgen 
ervoor dat Astrid en Frank nu echt contact met bui-
ten hebben.’ Binnen zijn er veel authentieke details 
bewaard gebleven: van de bakstenen tussenmuren 
tot het eikenhouten gebinte. Een oude overall van 
de vorige bewoners, een broer en twee zussen, kreeg 
een plek aan een haakje in de hal – als stille getuige 
uit de voorgaande jaren. 

SPELEN MET RUIMTE
Het eerste wat opvalt als je de boerderij binnen-
stapt, is het gevoel van ruimte. Annemariken: ‘Wij 
wilden de boerderij graag licht en open houden. 
Door de vloer van de eerste verdieping deels weg te 
breken is een vide ontstaan, die royaal zicht biedt op 
de oude kapconstructie en het gebinte. De vide be-
nadrukt het ruimtelijke gevoel; het interieur is een 
open geheel waar alle vertrekken met elkaar in ver-
binding staan. Ook kan het daglicht zich nu diep in 
het huis verspreiden.’ Astrid: ‘De open indeling 
werkt heel goed. Frank en ik vinden het belangrijk 
om contact met elkaar te kunnen hebben terwijl de 

een aan het werk is en de ander 
tv-kijkt bijvoorbeeld.’ De hoge 
raampartijen die zich deels om 
de kap vouwen bieden een 
prachtig zicht op de riante tuin, 
die Astrid en Frank samen met 
Parklaan Landschapsarchitecten 
hebben ontworpen. Horizontale 
lamellen op de glazen dakcon-
structie zorgen voor schaduw in 
de zomer en laten het zonlicht 
binnen in de winter. De strakke 
betonvloer vormt een mooi con-
trast met het doorleefde hout 
van de balken en pilaren. 

ZITKUIL IN DE KOEIENSTAL
Een van de mooiste details in de boerderij is het 
vorkgebinte bij de zithoek. Omdat deze balk zich op 
een hoogte van 1,70 meter bevond, werd de vloer 
uitgegraven. Hierdoor is een zitkuil ontstaan die 
een prettig gevoel van geborgenheid geeft. Een  
andere favoriete zitplek is bij het brede raam van de 
eetruimte, waar een verrekijker binnen handbereik 
ligt om vogels en andere dieren te spotten. Astrid: 
‘We wonen hier in een agrarisch gebied, waar be-
perkt ruimte is voor natuur. We vinden het fantas-
tisch dat er dankzij onze inspanningen nu zo’n 
enorme rijkdom aan planten en dieren op ons ter-
rein leeft. De natuurvijver is een ware trekpleister 
voor salamanders, reigers en puttertjes. Soms spot-
ten we zelfs een ijsvogel.’
 
hb-a.nl

BOVEN Frank en Astrid Morselt. LINKS De originele houten deur naar de voormalige paardenstal kon gelukkig behouden blijven. Hij 
dient nu puur ter decoratie. Lamp van Prandina, bank en fauteuils van Rolf Benz, bijzettafels Setup van Arco, plaid van Claire Vos, 
kussens van Pode, karpet van Danskina en roze vazen van Cor Unum.
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Speciaal detail in de boerderij is het vorkgebinte. Omdat 
deze bijzondere balk zich op 1,70 meter hoogte bevond, 
werd de vloer uitgegraven waardoor een zitkuil ontstond. 
Nu is het hier heerlijk tv-kijken. Vaas Mama van Roderick 
Vos voor Cor Unum, op de achtergrond een fauteuil van 
Vrienden. RECHTS Op het spoeleiland schaaltjes van 
Claudy Jongstra en een roze schaal van studio Rens  
(beide Cor Unum). Lamp Skan is van Vibia.
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Bij het eetkamerraam ligt altijd een verrekijker klaar om vogels te spotten

De witjes boven het Atag-fornuis komen van 
Koninklijke Tichelaar. Hanglampen Skan zijn 
van Vibia, de eetkamerstoelen van Arketipo. 
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De keuken werd ontworpen door Hilberink Bosch 
Architecten en op maat gemaakt door Van Diessen uit 
Veldhoven. In de voormalige opkamer rechts achter 
het spoeleiland is een werkplek gemaakt. Het houten 
krukje is een ontwerp van Scheublin & Lindeman. 
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Zicht op de intieme zitkuil. Bank, poef en 
kussen van Cor, plaid van Claire Vos, bijzet-
tafel met vaasje en kaarsenstandaards  
van Vrienden, karpet van Carpet Sign.
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Door de verdiepingsvloer deels weg te breken speelt de oude kapconstructie nu een prominente rol

Op de gehele bovenetage ligt Tretford-tapijt, in een warme geeltint. Niet alleen als contrast met de betonvloer beneden maar ook vanwege de akoestische werking. Stoel Maria 
en plaid Ribbel van Vrienden, kussen van Leolux. RECHTS Mooi en ruimtebesparend: een houten barndoor geeft toegang tot de badkamer. De Mosa-tegels zijn willekeurig 
gelegd met hulp van een computerprogramma.
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