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De boerderij: 
een nieuwe toekomst

Ten Dam | De Leeuw Architecten is een dynamisch bureau 
dat zich bezighoudt met architectuur, stedenbouw, landschap 
en interieur. Het is altijd op zoek naar de extra laag die een 
gebouw bijzonder maakt en vertaalt die naar een functioneel 
en duurzaam ontwerp, met karakter, ruimtelijke kwaliteit en 
een verfijnde uitwerking.

Op elk boerenerf onderscheidt de boerderij zich architectonisch van de stallen 
en schuren. Ook op het Knooperf blijft dit onderscheid intact. De combinatie van 
woning en deel biedt geweldige mogelijkheden een combinatie van wonen en 
werken.

inspiratieboek_p47

Ten Dam |
De Leeuw Architecten



De oorspronkelijke boerderij en de nieuwe schuur-
woning daar tegenaan zijn een bijzonder duo op het 
Knooperf. Van oudsher kenmerken erven zich door een 
hiërarchische opzet met de boerderij als het hoofdge-
bouw binnen het ensemble van het erf. De boerderij 
onderscheidt zich in volume, materiaalgebruik en rijke-
re details ten opzichte van de kleinere en eenvoudiger 
uitgevoerde schuren. 

Op het Knooperf De Veldboer onderscheidt de boer-
derij zich nog steeds door zijn metselwerk en enkele 
typische kenmerken als de staldeuren stalramen, witte 
sluitstenen, en de nog deels aanwezige gebinten. 

Om praktische redenen stond de boerderij met de 
zogeheten ‘mannelijke kant’, namelijk de deel, naar 
het erf. De ‘vrouwelijke kant’, het voorhuis met sier-
tuin, was gericht naar het landschap. Deze ‘klassieke’ 
tweedeling is in de boerderijwoning als basis voor de 
plattegrond gebruikt. De deel kan worden ingevuld als 
werkruimte aan huis, maar ook als een restmaat: bij-
voorbeeld als een berging of hobbyschuur, die in de 
toekomst nader kan worden ingevuld als kantoor, extra 
slaapkamer of grote woonkamer. 

De oude gebinten worden daar waar mogelijk weer 
zichtbaar gemaakt. Door herstelwerkzaamheden en 
de vervanging van het voorhuis zijn verschillende tijd-
lagen in het mestelwerk terug te vinden. De kop- en 
de zijgevel van de deel zijn historisch en esthetisch het 
meest waardevol. Alle slechte en niet waardevolle  de-
len van gevels worden ingevuld met passend metsel-
werk waarin deze historische gevels zijn opgenomen. 
De historische kopgevel met niendeuren, sluitstenen 
en gevelijzers wordt gerenoveerd.
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Legenda begane grond 
boerderij plus nieuwe schuurwoning

1 entree
2 wonen 
3 eten
4 keuken
5 werken
6 terras
7 berging
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woning 1

werk aan huis

woning 1

woning 2

berging / schuur

OPTIE 2 WERKEN AAN HUIS

OPTIE 3 OVERMAAT WONING

OPTIE 1 OVERMAAT GROEI

woning 1

woning 2

woning 2
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De schuurwoning geeft de boerderij extra volume. 
Doordat de woning er precies naast ligt, vormen de 
gevels aan de erfzijde een sterk gevelfront. Gezien 
vanuit de historische context is het vanzelfsprekend om 
de nieuwe woning in contrasterend materiaal (hout) uit 
te werken. Daarmee wint de oorspronkelijke boerderij 
aan expressiviteit, doordat ze de uitzondering blijft bin-
nen het erfensemble.  
De nieuwe woning heeft alle nevenfuncties aan de 
dichte zijde en de woonfuncties liggen aan de open 
zijde en zijn gericht op het landschap.

Om te voorkomen dat de woningen zich afzonderen, is 
er nadrukkelijk voor gekozen om de entrees en woon-
functies aan de erfzijde te leggen. Zo vormt zich sa-
menhang tussen wonen en erf. Lange zichtlijnen ver-
sterken de samenhang.  Aan de erfzijde wordt voor 
beide woningen een zone gemaakt door een tweede 
gevel terug te leggen. Er ontstaat een entreegebied 
dat een zachte overgang maakt tussen de woning en 
het publieke erf. 

Een vergelijkbare subtiele overgang tussen privé en 
openbaar komt terug in de gevels. In het nieuwe met-
selwerk worden patronen met gaten gemaakt waar-
door men als het ware naar buiten spiekt. Bovendien 
zorgen ze voor een bijzondere lichtinval. In de houten 
gevel komen vlakken met verticale jaloezieën.
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Legenda eerste verdieping 
boerderij plus nieuwe schuurwoning

8 bijkeuken
9 toilet
10 slapen
11 badkamer
12 inloopkast
13 overloop
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Begane grond

1 hal
2 eetkamer
3 bibliotheek/muziek
4 woonkamer
5  keuken
6 werkkamer
7 bijkeuken

Eerste verdieping

8 overloop
9 slaapkamer
10 inloopkast
11 lounchen/logeren
12 berging/cv
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“Het is een heel simpel, compact huis. Van binnen 
open en naar buiten toe open. Hoewel ons huis rond-
om grote glazen puien heeft en er een openbaar wan-
delpad langsloopt, hebben we volop privacy. Ten eer-
ste doordat het huis ongeveer een halve meter lager 
ligt dan het maaiveld, ten tweede doordat het dak een 
enorme overmaat heeft en daardoor ‘inkijk’ voorkomt.
Dat enorme dak heeft meer voordelen. Dankzij de 
overmaat hebben we aan beide zijden van ons huis 
overdekte terrassen. En in de zomer schijnt de zon 
nooit rechtstreeks naar binnen, waardoor het ondanks 
het vele glas aangenaam blijft. 
Van buiten lijkt het een lage schuur, maar van binnen 
is het 4 meter 70 hoog. Dat geeft een enorm ruimtelijk 
gevoel.
Ons erf is onderdeel van Landgoed Westerflier en was 
in gebruik door een varkensboer. Dankzij de ‘rood-
voor-rood-regeling’ mochten twee schuren worden 
vervangen door twee woningen. Zo kwamen hier bij 
elkaar vijf woningen: twee in het voorhuis van de boer-
derij, een in de deel plus de twee nieuwe bungalows. 
Wij vonden het ontwerp daarvan zo spectaculair, dat 
we er graag een kochten.
We maken gezamenlijk afspraken over het erf. De 
landschappelijke inrichting vinden we heel belangrijk. 
Zo willen we zo min mogelijk schuttingen, je hoort een 
erf in de wei open te houden. Verder hebben we ge-
zamenlijk een parkeerterreintje ingericht, met een heg 
eromheen, om te voorkomen dat er altijd blik voor de 
woningen staat. 
Gelukkig zitten de bewoners doorgaans op dezelfde 
lijn. Zo vormen we samen een klein gehuchtje. We 
gaan nog een Vereniging van Eigenaren oprichten, dat 
een gezamenlijk potje beheert voor de dingen die we 
van gemeenschappelijk belang vinden. 
Voor ons is dit de ideale woonvorm. Met vijf gezinnen 
buiten wonen. Niet als de beste vrienden, maar wel als 
de beste buren.” 
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Erve Nijland, 
Diepenheim

Faffie Reijntjes-Melief
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