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monumentale kop-romp De Eersteling een lijkt op een stelp maar dan met een woonkamer
boerderij met een rijke historie Dit prachtige mer met glazen pui en half overdekt terras op
ensemble wordt aan beide zijden van de weg en de plaats van de traditionele molkenkelder
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Zelfs de grote voorgevel van de schuur heeft die
kleur om aan te geven dat hier alle functies van
Het gele gat heeft
het gebouw bijeenkomen
gekregen
om aandacht te
accentkleur
de
stellig
vragen voor het hier zichtbare idee van innovatie
Een warm maar zacht okergeel
tie en traditie
was verfijnder geweest als verwijzing naar de
Friese geeltjes Verder is de boerderij met zorg
gekleurd De muren van de woning zijn van fris
rode die van de schuur van bruingrijze steen
gemetseld de geveltop achteraan de schuur is
net zo roodbruin als de dakplaten

Door de twee Jelle’s de Jong is er aan de Warrensterwei
rensterwei bij Harich een modern boerenbedrijf
drijf tot stand gekomen in karakteristieke vormen
men en kleuren Hier is de traditie niet als valse
nostalgie misbruikt maar was ze leidraad voor
de functionele indeling en de verfijnde afwerking
king
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