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fraaie, kenmerkende driehoeksvorm is weer terug

De andere kant, de stallen...
De voormalige stal is bijna op geen enkele ma nier nog
te herkennen. Door de handige Ben is een heleboel
werk in goed overleg met de uitvoerder zelf gedaan.
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slechts de voordeur is
ingrijpend verplaatst

Tegelen, leidin gen, raampartijen en ve le andere klussen deed hij zelf, met hulp van kennissen en familie leden . Opmerkelijk bij het 'achterhuis' zijn de voormalige
staldeuren die nu weer de grote eyecatchers zijn , zowel
voor als achter! Veel diffuus daglicht is d e beloning.
Binnen de enorme ruimte van de woonkamer met een
soort 'zwevend' betonplafond bevindt zich ook de
dubbelzijdige, transparante houthaard . De eetkamer is
daarachter en ook daar is een hoog lichtvenster maar
wel met verdiepingsvloer toegepast. In de woonkamer
leid t een lek ker lu ie trap naar een soort 'bru g ' boven
de woonkamer. Die trap heeft bovendien handige maar
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ook noodzakelijke pantserglazen tussenschotten; met kleinkinderen kun je nu eenmaal niet zonder. Het uitzicht is overal maar
zeker bovenaan de trap voortreffelijk. Beneden is nog een soort
tv hoek voor de kleinkinderen. Er is bovendien een aanzienlijke, bijna vierkante entreehal met toilet, bijkeuken, voorraadkamertje en links is de toegang tot een ruime woonkeuken.
Vanuit de keuken kijk je zó op de oprijlaan en het strakke
gazon van de tuin. Op de verdieping zijn aan de overloop nog
een verrassende biljartlfeestkamer en twee slaapkamers met
een centrale badkamer. Het is verbazingwekkend hoe beide
gezinnen hier toch letterlijk 'uit de brand' zijn geholpen, al hebben ze zelf uiteraard ook het een en ander aan werk verricht!

Met vr-ijstaande schuur:
Er is één schoorsteen op het pontificale rieten dak, er is een
sierlijke, metalen afdekplaat op gekomen. Verder noemden
we al even het red cedar geschrote timmerwerk in zwart en
de stevige, rode baksteen met zwarte voeg. Elly is met name
verantwoordelijk voor de 'moderne touch'. Ook binnen waar
je bijvoorbeeld aluminium plafonds, moderne Scandinavische
toch ook hier genoeg licht en hoge vertrekken

blik in de living van de frontwoning
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lampen of glazen en metalen toepassingen tegenkomt is zij daarvoor meestal
verantwoordelijk. En dat geldt overigens ook voor de geveltekens in de vorm
van katten, Elly houdt nu eenmaal van katten, vandaar! De ruim vijf meter
hoge woning zelf is traditioneel gemetseld en de totale bouwtijd van een
jaar werd nog enigszins vertraagd door onverwacht bodemonderzoek en late
vergunningsafgiften. Maar toen eenmaal een stuk of 35 heipalen de grond
in zaten ging het vrij rap. Naast de 'stal'woning heeft Ben eigenhandig nog
een vrijstaande schuur gemaakt. Daar waar mogelijk zijn bij deze woning
drievoudige beglazingen toegepast; de isolatiewaarden zijn dan ook zomers
én 's winters bijzonder goed. Twee boerderijtypen die verschillend zijn maar
wonderwel bij elkaar passen. Mooi gedaan Bert! "

INFO: Bikker Archttectenburo,
Groot-Ammers. Tel. 0184-661238.
Of via internet: www.bikkerbv.nl
een ruime, moderne woonkeuken

prachtdetail van de originele boerderij kunnen integreren

