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Architectenbureau 52Noord koppelt architectuur aan de 
gebruikers en verweeft het met de plek. De architectuur is 
soms terughoudend, soms expressief maar altijd intens, 
karaktervol en eigen. Juist karakter, het creëren van 
bijzondere plekken, samen met praktische flexibiliteit en 
multifunctionele hoofdvolumes, kenmerken duurzaam 
bouwen. De ontwerpen hebben een interne vrijheid en 
onafhankelijkheid.

De uitgangspunten van 52Noord  passen bij de 
karaktereigenschappen van Sallandse boerderijen: 
Boerderijen zijn karakteristiek, passen zich aan in de 
tijd, zijn praktisch en hebben een grote flexibiliteit. 
En boerderijen hebben van oudsher een natuurlijke 
kringloop. 

Bij de restauratie van Sallandse boerderijen herstelt 
52Noord vaak de hiërarchie tussen voorhuis en deel. 
De voorzijde was voor officiële bezoeken en het 
dagelijks leven. Hier is van oudsher de voordeur en zijn 
er verfijnde details. De ruimtes hebben een duidelijke 
ordening. Achter is voor het werk en voorheen voor 
het vee.
Naast  de uiterlijke typologie van de Sallandse 
boerderij is de constructieve opbouw de ruggengraat 
van het ontwerp. Juist daarom heeft bureau 
conStabiel, adviseur in bouwconstructie, vanaf het 
begin meegedacht in het ontwerpproces.

Nu geven de meeste  bestemmingsplannen maar de 
mogelijkheid voor het bouwen van een woonvolume 
van 600 tot 750m3. Een standaard Sallandse boerderij 
is al snel rond de 800 m3 of meer. 
Vandaar dat er voor het ontwerp van onze twee 
boerderijtypen, de Krukhuisboerderij en de 
Katerstede, gekozen is voor het volgende concept:

Een gedeelte van de deel wordt een intieme 
buitenruimte. Constructief is dit geen probleem, want 
de gebintconstructie staat volledig op zichzelf. 
Qua volume blijven we nu onder de 750m3, er komt 
meer licht binnen en er kan gespeeld worden met 
bijgebouwen binnen de huidige mogelijkheden van 
vergunningsvrij bouwen, te weten 2,5m rondom, 
vanaf 1m achter de gevel en max 4m hoog, of 30 m2 
vrijstaand. Zo kan de boerderij origineel afgemaakt 
worden, of kan er iets nieuws aan toegevoegd worden 
wat van alle tijden is; zoals het voorbeeld met het 
karnhuis bij een boerderij in Lettele. 

520 NOORD | De eigentijdse Krukhuiswoning
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De plattegronden
De indeling van de begane grond is gebaseerd op
de typologie van een voorhuis opgebouwd uit gemetselde  constructieve muren en opgedeeld in 
geordende ruimtes met duidelijke zichtlijnen. De deel heeft een constructie bestaande uit houten 
gebinten met eigentijdse stalen details. Het ontwerp is vrij in te delen en uit te breiden. In de 
zone tussen voorhuis en deel zijn van oudsher ruimtes die hoorden bij wonen en bij werken. In het 
voorhuis zijn twee ruimtes geplaatst met een minimale maat van 3 bij 5m. Daarmee zijn de kamer 
rolstoel toegankelijk en geschikt voor een twee persoonsslaapkamer. Ook zijn ze zeer geschikt voor 
een keuken of een studeerkamer. 
Het ontwerp laat de vrijheid om te kiezen voor een intieme woonkamer in het voorhuis of juist een 
grote leefruimte op de deel. Net als vroeger speelt het leven zich vooral beneden af. Dit maakt de 
woningen geschikt voor ouderen, maar ook voor mensen met jonge kinderen. Door de maten van 
de hal en kamers zijn de woningen levensloopbestendig. 
Op de verdieping van het voorhuis is er ruimte voor twee slaapkamers en een kleine badkamer. 
Uitbreiding naar één of meerdere extra kamers boven de deel is mogelijk. 

De eigentijdse krukhuiswoning

Architectenbureau 520 Noord

520 NOORD | De eigentijdse Krukhuiswoning
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De gevels
Iedere krukhuisboerderij in Salland heeft zijn eigen gevel. Ook bij de nieuwe ontwerpen kan iedere 
gevel uniek worden vormgegeven, passend binnen de Sallandse bouwkunst. 
Als voorbeeld van de vele mogelijkheden zijn de volgende modellen uitgewerkt:

Model marktplaats
Dit model is samengesteld uit elementen van boerderijen, die in de loop van de tijd in Salland zijn 
opgemeten. Tegenwoordig zijn er veel ramen en deuren te vinden op marktplaats en bij historische 
depots. Door drie of vier elementen uit eenzelfde periode bij elkaar te plaatsen in de gevel ontstaat 
een boerderij, die door de tijd lijkt te zijn gevormd.
Aan de deelzijde wordt gewerkt met nieuwe, geïsoleerde stalen kozijnen en sloophout voor de 
deuren en luiken. Juist levendige materialen met kleine afwijkingen binnen de grote compositie 
maken boerderijen zo aantrekkelijk.

520 NOORD | De eigentijdse Krukhuiswoning
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Model terug naar de natuur 2.0
Dit is een romantisch model met veel klassieke en ambachtelijke details, zoals geprofileerde gootlijsten 
en stoere toogdeuren voor de stal. Maar wat eruit springt, is het bloemmotief in het metselwerk. Hierbij 
komt het metselambacht optimaal tot uitdrukking. Kijk nog even naar de voordeur. Een moderne 
voordeur moet 2300mm hoog zijn. Om de woning wel in stijl te houden is er voor een eigentijdse 
oplossing gekozen met een stalen raamwerk, waarin het kalf en de levensboom verwerkt zijn. Zie als 
voorbeeld de blauwe deur ontworpen door Madeleine Steigenga.

De deuren en luiken
Bij alle ontwerpen is er speciale aandacht voor de deuren en luiken. Hier kunt u iets extra’s mee te doen. 
Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe modellen schuifluiken, die aangeboden worden. 

Door de luiken voorbij de gevel te schuiven, zorgen ze voor een plek uit de wind. Ook met meerdere 
grote staldeuren aan de deelzijde ontstaan terrassen uit de wind. Dit zorgt voor privacy met behoud van 
de kenmerken van een traditioneel erf. 
Speels wordt het, wanneer men kiest voor een donkere kleur aan de buitenzijde en bijvoorbeeld rood 
als kleur aan de binnenzijde.
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De Katerstedewoning

De plattegronden

De katerstede heeft oudere papieren dan de krukhuisboerderij.
De boerderij was soms deels van leem en in de voorgevel kende het metselwerk vaak 
boerenvlechtwerk langs het dak. De kamers waren gesitueerd aan de zijgevels met in het midden 
een open ruimte. In het eigentijdse ontwerp gaat de begane grond van de woning in het geheel 
uit van een vrij indeelbare constructie bestaande uit een houten gebint met praktische stalen 
details. Hier kan in het midden een kern met trap en sanitaire voorzieningen worden geplaatst. 
Bij dit model speelt het leven zich voornamelijk beneden af; wonen slapen, studeren, ‘welness’, 
alles is beneden te vinden. Het huis past zo binnen de oude traditie, maar ook binnen het ‘nieuwe 
wonen’, waar net als bij het ’nieuwe werken’ karaktervolle plekken belangrijk zijn en men niet 
meer vast zit aan de indeling van specifieke werk- of woonplekken.

Bij de Katerstede wordt ruimte van de achterzijde uit de boerderij gehaald, op de plek van de 
onderschoer, om het aantal kuubs te verminderen en de woning daarmee te laten voldoen aan 
het bestemmingsplan. De eigenaar kan ruimte eventueel terughalen via het vergunningsvrij 
bouwen naast de woning.

52 NOORD | De Katerstedewoning
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De Katerstedewoning

 
Een authentieke katerstede heeft een zeer lage dakrand. Het moderne ontwerp haalt veel licht 
binnen via de voorgevel en de achtergevel en ook door middel van openingen in het dak. 
Gekozen wordt voor een stoer stalen roevendak bestaande uit minimaal twee banen, waar 
binnen al naar gelang glasopeningen kunnen worden aangebracht. 
Dit systeem kan uitgebreid worden tot 80% van het dak. 
Hierbij is er de mogelijkheid om zonnepanelen binnen het ritme toe te passen.
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De Katerstedewoning 

Gevels
Voor de gevels zijn vele varianten mogelijk binnen het Sallandse model. 
De twee ontworpen modellen hebben aandacht voor het metselwerk en 
gebruiken nieuwe methodes van open houten gevels. 
Deze lopen soms voor het glas en zijn soms dicht. 
Van een afstand is overdag niet te zien of de gevel dicht of open is. 
Hierdoor ontstaat een krachtige soberheid in het totaalbeeld.

Model Vlechtwerk
Het model Vlechtwerk refereert aan het rieten vlechtwerk, dat vooral in het noorden 
van Salland voor zijgevels werd toegepast.
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Motto: houdt de basis sterk en wees af en toe eigenwijs!

Model Aarding
Het model Aarding maakt gebruik van aardse kleuren baksteen, alsof het een 
doorsnede van de grondlagen zou kunnen zijn. 

Sallands Erfgoed   |   39


