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Droomhuis in eigenzinnige schuur

De hand van 
de bouwmeester

Aan een karakteristiek ogende Saksische boerderij op het Achterhoekse platteland 
verrees een toonbeeld van eigenzinnigheid; een fraai in de omgeving passende 

uitbreiding in de vorm van een schuur. Ontworpen en gebouwd door Johan Drost, een 
bouwmeester in de ware zin van het woord. 

Tekst Didier van Det | Fotografie Otto Kalkhoven
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De aanbouw kreeg de uitstraling van een 

schuur, maar dan in een geheel eigen stijl. 

Door de rietgedekte kap, de hoge deuren 

en de romantische aanblik gaat het gebouw 

moeiteloos op in de agrarische omgeving.  

D
e Saksische boerderij oogt authentiek: 

verweerde bakstenen, een (gedeeltelijk) rieten 

dak met een sierlijke omlijsting van 

geornamenteerde boeiboorden en feestelijk 

beschilderde luiken. Toch is de boerderij pas 

tien jaar oud. De eigenaren lieten haar bouwen op het erf van 

het boerenbedrijf dat al vier generaties in hun familie is. In een 

historiserende stijl, perfect passend in het kleinschalige 

coulisselandschap. En met de allure van eeuwigheid.

Schuur
De boerderij voldeed prima, totdat kind nummer vier zich 

aandiende en de roep om ruimte steeds luider werd. De 

eigenaren besloten met Johan Drost in zee te gaan. Diens 

ontwerpstijl was hen al eerder op- en in de smaak gevallen. 
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Grote ramen trekken de blik 
automatisch naar buiten

Tijdens inventariserende gesprekken kreeg Johan een goed beeld van hun 

wensen. De uitbreiding, via een hal verbonden aan de boerderij, moest 

bovenal functioneel zijn. Ook moest het opgaan in de agrarische omgeving. 

Vanuit het bestemmingsplan kwam nog de eis dat het nieuwe gebouw de 

uitstraling van een schuur zou krijgen. ‘Verder lieten ze mij de vrije hand; 

van ontwerp tot bouw - een droomopdracht!’ 



Paradox
Johan vergaarde in de loop der jaren de 

kennis en ervaring om als volwaardig 

‘bouwmeester’ te kunnen fungeren (zie 

kader pag. 18). Hij ontwerpt niet achter 

een beeldscherm, maar traditioneel 

achter de tekentafel. Gaandeweg 

ontwikkelde hij een eigen stijl. ‘De 

Johan-Drost-Stijl’, noemt hij het zelf. De 

stijl is herkenbaar maar niet in een 

concept te vangen. Johan neemt de 

opdrachtgever als uitgangspunt en in 

welke stijl hij vervolgens ook ontwerpt 

(klassiek, romantisch of modern), de 

uitvoering getuigt zonder uitzondering 

van ambachtelijk vakmanschap, het 

liefst met gebruikmaking van traditionele 

bouwmaterialen. Daarbij toont hij een 

lichte hang naar de architectuur van de 

Delftse en Amsterdams School. In dit 

geval hield Johan heel bewust geen 

rekening met lokale bouwtradities. De 

niet-alledaagse vorm, de toepassing van 

rieten dakbedekking, frêle stalen 

kozijnen en de enorm hoge deuren 

resulteren in een toonbeeld van 

eigenzinnigheid, met raffinement als 

verbindend thema. Toch gaat het 

gebouw moeiteloos op in zijn omgeving. 

Een paradox die het werk van Johan 

Drost vaker kenmerkt. 

Chemie
Hoewel hij zijn ontwerptekeningen 

nauwkeurig uitwerkt laat Johan altijd 

ruimte open voor aanpassingen op 

detailniveau. Door ruim veertig jaar 

ervaring weet hij dat niet alles op papier 

afgedekt kan worden. ‘Soms is de 

praktijk leidend.’ Omdat hij als 

bouwbegeleider vaak op het werk 

aanwezig was, kon hij ter plekke op een 

stuk board met krijt aangeven hoe hij 

bijvoorbeeld een profilering wilde 

De grote 
open haard is de 

eyecatcher
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Het gebouw getuigt van 
ambachtelijk vakmanschap

De Kabouterboeken van Rien Poortvliet 

dienden als uitgangspunt bij de bouw van 

de bedstede voor jongste dochter. 

hebben. De timmerman kon daarmee meteen 

aan de slag. ‘Wat dan ontstaat is fantastisch. Ik 

zie het als een mysterieuze interactie tussen 

vaardige handen en materiaal.’ 

Ook de opdrachtgever zelf bracht geregeld 

ideeën in. En objecten, zoals een stalraam, een 

massieve natuurstenen spoelbak en zelfs een 

keer een complete dakkapel, alle uit de 

oorspronkelijke boerderij; of die nog ergens 

ingepast konden worden? Johan: ‘Dan 

bespraken we samen de mogelijkheden en 

kwamen op geweldige ideeën. De chemie 
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Bouwmeester Drost
Johan Drost werkt als een bouwmeester. De term 

stamt uit de late middeleeuwen. Een gilde, een 

vereniging van ambachtslieden met dezelfde 

beroepsgroep, leidde de mensen zelf op. Een 

enkeling mocht de meesterproef afleggen. Was 

deze succesvol afgelegd, dan mocht hij zelfstandig 

aan de slag als meester -  in de bouw heette dat 

‘bouwmeester’. De bouwmeester  maakte het 

ontwerp en begeleidde het werk en alle 

bijkomende aspecten. De opdrachtgever had één 

aanspreekpunt en één contractpartij. Vaak had de 

bouwmeester zelf personeel in dienst. In de loop 

der tijd groeiden het ontwerpen (architectuur) en 

bouwen uit tot twee verschillende disciplines. 

Johan, die tot 1995 een klus- en 

aannemingsbedrijf runde terwijl hij in de 

avonduren bouwkunde, kunstgeschiedenis en 

architectuur studeerde, brengt ontwerpen en 

bouwen weer samen. Hij werkt met een vast team 

van bekwame vaklieden die aan een half woord 

genoeg hebben. Op www.johandrost.nl vindt u 

meer voorbeelden van het werk van Bouwmeester 

Johan Drost. 

‘Zorgvuldig uitgewerkte 
details geven een uitgekiende 

verfijning’
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De Saksische boerderij lijkt origineel, 

maar is pas zo’n tien jaar geleden 

gebouwd. Het gebruik van oude 

bouwmaterialen verleent het pand 

zijn authentieke uitstraling.

‘Het moest binnen voelen als een warme deken’
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tussen ons is het uiteindelijke resultaat alleen 

maar ten goede gekomen.’

Uitgekiende verfijning
Binnen valt de ruimtelijkheid van de ‘schuur’ 

op. Een grote open haard is de eyecatcher. 

De enorme ramen trekken je blik automatisch 

naar het frisgroene landschap buiten. De 

combinatie van rauwe eikenhouten gebinten, 

het gesmede ijzerwerk, de natuurstenen 

vloer en de zorgvuldig uitgewerkte details 

bewerkstelligen net als bij het exterieur een 

mate van schoonheid en uitgekiende 

verfijning. De leidingen en het 

schakelmateriaal voor elektra zijn 

weloverwogen op de muren en balken 

bevestigd, dit om het schuureffect te 

benadrukken. 

Een vaste houten trap leidt naar de master 

bedroom. Op deze verdieping ontwierp Johan 

ook een bedstede voor de jongste dochter van 

het gezin. De Kabouterboeken van Rien 

Poortvliet dienden ter inspiratie.  

Vervolgopdracht
De ‘schuur’ was nog niet klaar of Johan kreeg 

een vervolgopdracht. Of hij het interieur van 

de Saksische boerderij wilde aanpakken, de 

indeling ervan voelde niet goed. ‘Die was 

inderdaad niet logisch’, constateerde Johan. 

‘Opnieuw kreeg ik de vrije hand. Het moest 

binnen voelen als een warme deken, was mijn 

opdracht.’ Hij besloot de looproutes te 

‘Ik zoek oplossingen 
die zowel  functioneel 

als mooi zijn’

De keuken in de Saksische 

boerderij. De kleuren in het 

interieur zijn door de 

bewoners uitgekozen.



veranderen en extra ruimte te creëren door 

gebruik te maken van de hoogte. 

Interieurbouw op maat paarde Johan op 

fraaie wijze aan smeedijzeren deurbeslag, 

natuurstenen elementen en eikenhouten 

gebinten. De sterk aanwezige ankerbalken in 

de keuken liet hij vervangen door gesmede, 

subtielere, trekstangen met speciaal hiervoor 

gesmede rozetten, een zowel functionele als 

sierlijke oplossing.

Ook creëerde hij op de verdieping onder het 

schuine dak ruimte voor de bibliotheek. De 

schoorbalken liet hij uitzagen zodat er 

voldoende loopruimte ontstond. Hij 

versterkte de balken met robuust gesmede 

De sterk aanwezige ankerbalken in de keuken 

van de boerderij liet Johan vervangen door zelf 

ontworpen subtiele trekstangen. Hij bedacht 

een sierlijk rozet rond het schroefdraad en liet 

dit door de smid uitvoeren.



platen zodat de constructie goed op kracht bleef. De bibliotheek 

bleek een schot in de roos. De kinderen trekken zich hier graag 

zittend, liggend of hangend terug. 

Geen overlast
Het project duurde bij elkaar zo’n zes jaar. Omdat hij als 

bouwmeester intensief contact had met zijn opdrachtgevers en 

dagelijks op het werk aanwezig was, ontstond er een intense 

band. Ook de kinderen werden uitgedaagd mee te denken. 

Johan liet als verrassing de namen van de vier kinderen 

aanbrengen in de houten hoekelementen van de schuur – een 

gebaar dat de vrouw des huizes zeer waardeerde. 

De bewoners gaven Johan het vertrouwen om een ontwerp te 

maken, en daarna het vertrouwen dat ontwerp te bouwen, 

zonder precies te weten wat ze zouden krijgen. Een warm en 

dankbaar gevoel overheerst. Niet alleen het eindresultaat is 

fantastisch, ook het creatieve proces om daar te komen was 

een feest voor allemaal.   

‘Het creatieve proces 
was een feest’  
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