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De opdrachtgever kocht een voormalige appelboerderij gelegen aan de Dorpsstraat in Hur-
wenen. De kavel is gelegen naast de dijk van de Waal met buitendijks natuurgebied de Kil 
van Hurwenen en binnendijks het karakteristieke dorsplint van Hurwenen.
Er is een op een T-boerderij geïnspireerde woning ontwikkeld, karakteristiek voor het 
gemengde boerenbedrijf uit de Bommelerwaard. De nieuwe invulling van het kavel wordt 
gebaseerd op de karakteristieken van het bestaande dorpslint; de voormalige dorpsbrink. 
Belangrijke elementen hierbij zijn behoud van transparantie naar het achterland, duidelijke 
hiërarchie binnen het erf, dorpseigen invulling van tuin en erf en in balans met de eisen en 
wensen van het gebruik van huis en erf. 
Het voorste ‘formele’ woongedeelte met de dwarskap, is bij een T-boerderij breder dan 
de achtergelegen deel. Tevens heeft de deel direct achter het voorhuis aan één zijde een 
(secundaire) entree (zgn. geut). In de materialisatie is het onderscheid tussen voor- en ach-
terhuis verder doorgevoerd; het voorhuis is opgebouwd uit baksteen met keramische pan, 
weggedetailleerde kozijnen met ranke aluminium ramen, houten vloeren en opgetild van 
het maaiveld. De deel heeft een houten constructie met gelamineerde spanten, betonnen 
vloer, traditionele zwarte gevelbekleding in wisselende maat, houten kozijnen die strakke 
witte kaders vormen. 
De doelstelling was om een ruime woning te creëren met behoud van voldoende intimiteit. 
De ruime ligging maakt het mogelijk om elke ruimte te oriënteren op een specifieke plek; 
de formele haardkamer gericht op de siertuin aan de voorzijde, de familiekamer en kantoor 
met vide/bovenlicht en dubbel openslaande deuren naar de dijk, de keuken en eetkamer 
gericht op de plaats en hoofdslaapkamer die via het overhellende raam (refererend aan het 
hooiluik) zicht bied op een wiel in het naastgelegen bos. 
Voor het interieur is gewerkt met het kleurenpallet van de Bossche school. Dit zijn kleuren 
die mooi samengaan met de toegepaste natuurlijk materialen als hout, beton en baksteen.
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Luchtfoto situatie



Situatie

Bestaande situatie;
Dorpsplattegrond

Nieuwe situatie;
Dorpsstraat/voorm. brink met monumentale boerderijen



Begane grond

Plattegronden

Eerste verdieping



Langsdoornede

Langsdoornede



Ensemble met behoud van monumentale bomen 



Ensemble van deel, plaats en schuur.



Bakstenen voorhuis met hoge vensters en karakteristieke lage ramen op de verdieping



Deel
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