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Op verzoek van Harald Droste van Droste’s hotel restaurant 
te Tubbergen is de mogelijkheid onderzocht om van een oude 
varkensstal, gelegen op een van de naburige boerderijen luxe 
boerderijlodges te maken. Uitgangspunten van deze uitdagende 
opgave waren de prachtige landelijke ligging, de oude stalindeling 
(4 stalkamers) en de layout van de stalkamer zelf. De ontsluiting 
middels een lange achtergelegen gang wordt gehandhaafd. In de 
kamers zelf zijn er enkele aspecten van de stallen welke herkenbaar 
blijven in de lodges. Allereerst de twee stroken langs de zijwanden. 
Deze z.g. grups dienden als mest opvangkelders onder de roosters 
van de stal. Deze ‘putten’ worden in de plattegrond in ere hersteld 
als zones waar enkele functies worden geplaatst. Aan een zijde 
zien wij er de trap naar de ingebouwde verdieping (slaapzolder), 
waaronder een tweepersoons bedstee voor de kleine gasten en een 
zitplateau met open haard. Aan de overzijde is deze strook bijna 
geheel in beslag genomen door het keukenblok, een extra bad op 
het slaapplateau, twee toiletten en in de oude mestkelder een royale 
badruimte met douche en eigentijdse wasgelegenheid. Tevens zien 
we de aangeraapte muren tot een hoogte van 1 meter in het interieur 
terugkomen. Door de achtergevel te voorzien van een geheel glazen 
pui, in combinatie met het toepassen van meerdere daklichten, 
vanwaar men vanaf de slaapverdieping een mooi uitzicht heeft op 
de Twentse sterrenhemel, zijn de appartementen naar buiten toe 
opengebroken om de ervaring van het omliggende landschap zo 
optimaal mogelijk te benutten. Het resultaat is een open, lichte, 
eigentijdse, maar toch zeer herkenbare ‘boerderij’lodge
De 4 boerderijlodges zijn gecreëerd in een voormalige varkensschuur 
op een boerderij.
De oude stallen zijn omgebouwd tot bijzondere ruimten bedoeld 
voor 2 personen, eventueel met kinderen. De architectuur is een 
verrassende mix van hip en landelijk waarbij gebruik is gemaakt 
van de oorspronkelijke elementen. Zo is de voormalige “grup”, de 
mestopslag, veranderd in een luxe badkamer met stortdouche en 
is de kenmerkende “lambrisering” van aangeraapt cement in het 
interieur verwerkt


