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Op een terrein in de polders vlak aan de zee, worden 

de zichten afgebakend door de bebouwde kustlijn. Een 

beperkt volume aan bomen en struiken en de centrale 

inplanting van de initiële boerderijgebouwen  bepalen de 

structuur van het domein. 

De opdracht luidt een bestaande kleine boerderij te 

vervangen door een nieuw landbouwbedrijf voor paarden-

kwekerij en fruitteelt. 

Het project creëert centraal in het grote landschap een 

plek met de uitgesproken identiteit van “het boerenerf”. 

Drie langgerekte, geschrankt geplaatste, zwart beplankte 

basisvolumes vormen het hart en het leven op de boerd-

erij. Het erf is niet volledig omsloten en laat veel contact 

toe met de weilanden rondom. Toch bakenen de woning, 

de paardenstal en de schuur deze plek in eerste instan-

tie eenduidig af. Op een kleinere schaal wordt het open 

en vlakke karakter van het erf enerzijds doorbroken door 

een grote, lang gerekte waterpartij, centraal gelegen tus-

sen woning en paardenstallen, anderzijds door een 60 

meter lange keermuur waarmee een klein niveauverschil 

wordt opgevangen en tezelfdertijd de mestput een geïnte-

greerde plek krijgt. 

De basisvolumes zijn typologisch utilitaire stallen waarbij 

de openingen beperkt worden tot het functionele mini-

mum – te openen met de grote schuifpoorten.  

Een doorgedreven aanpak in vormgeving en materiaalge-

bruik versterken het hedendaagse karakter van het project. 

De vormgeving wordt door de consequente toepassing 

van het gevelmateriaal ontdaan van enige ornamentiek: 

goten, regenwaterafvoeren en nokken zijn bijna abstract 

onzichtbaar, de dorpels worden niet in hardsteen uitge-

voerd en de houten gevel  - welke verwijst naar de oude 

houten schuren  - wordt doorgetrokken tot op het dak. 

Enkel de woning krijgt enkele grotere openingen voor het 

zicht op het landschap en het erf. Het onderscheidt zich 

bovendien van de andere volumes door de schouwen op 

het dak.

Van op een afstand is de abstractie van de drie houten 

volumes compleet: hoe dichter het project benadert wordt, 

hoe meer details zichtbaar worden, een architectuur ont-

worpen op schaal van meubelwerk. De abstracte vormen-

taal van de gevel is poëtisch in zijn verfi jnde detaillering, 

het zonlicht benadrukt op een ragfi jne manier het ritme 

van het latwerk.

De initiële vraag betrof het creëren van een thuis binnen 

een typische bedrijfsstructuur van een boerderij, met aan-

dacht voor rust en sereniteit. Er werd gevraagd om het 

typische landelijke karakter, eigen aan de functie te ver-

werken in het ontwerp. Daarenboven zou er een duideli-

jke link moeten bestaan tussen de woning, de paarden-

stallen, de piste en de weides (het landschap) rekening 

houdend met de maximum  1000 m³ van toepassing op 

nieuwbouw boerderijwoningen.

Reeds bij het eerste concept werd er voorgesteld om 

een discrete en hedendaagse volumetrie te creëren, 

bestaande uit langgerekte geschrankte volumes om een 

duidelijk omsloten erf – binnengebied – te doen ontstaan. 

De typologie van lange en lage ‘hoeves’ of ‘stallen’ werd 

gevonden in de nabijheid van typische polderboerderijen 

in zowel Vlaanderen als Nederland. Omdat de functie 

louter utilitair is, namelijk een boerderij, werd gekozen 

om geen onderscheid te maken tussen woning, stallen en 

schuur. Voor alle functies werd vertrokken van de typis-

che vorm van boerderijgebouwen, dit vertaalt zich in de 

typische en uitgesproken dakvorm met oversteek en in de 

langgerektheid van de volumes, als utilitaire loodsen.

Voor het materiaalgebruik werd gekozen om de typische 

typologie van ‘the barn’ te volgen, echter gedistilleerd. 

Opslagloodsen en stallen van boerderijen worden zowel 

in binnen- als buitenland vaak bekleed met houten plan-

ken. Een natuurlijk en duurzaam product dat meteen de 

basis vormt waaruit heel het project werd opgebouwd. Er 

werd resoluut gekozen om alle gevelwerk, buitenschrijn-

werk en andere zichtbare delen in zwart geblakerd hout 

te voorzien, steunend op een solide (geschuurde) beton-

nen basis. Deze tweede duurzame materie benadrukt het 

utilitaire van een typische boerenerf en werd zowel buiten 

als binnen als vloeroppervlak doorgetrokken. Naast de 

hedendaagse uitstraling draagt het zwart beitsen van het 

hout bij aan de duurzaamheid en levensduur van het ma-

teriaal.  Het pallet van zacht grijs en antraciet zwart wordt 

getemperd door het omringend en overheersend groen 

karakter van de omgeving, bestaande uit bomen, struiken 

en grasweides. Het groen van het landschap mengt zich 

daarenboven met de buitenverharding door het gebruik 

van graszoden en plantenperken die de betonnen stroken 

op strategische plekken doorbreken. 
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