
Wekenlang als pionier verblijven in een eenvoudige boerderij in het 

hoge, vlakke noorden van ons land. In ruil voor het ontwerpen van een 

badkamer. Ontwerper Guido Marsille ging de uitdaging aan. Hij dook  

in de tradities van het Hoogeland en ontwierp echt iets buitengewoons.  

De vroegere melkkamer is nu een stijlkamer, niet alleen bedoeld om in  

te badderen, maar vooral om in te zitten en te lezen. 

Ba"#en 
   in de melkkamer

Deze provisorische keuken, de voormalige melkruimte, 

werd uitverkoren als plek voor de nieuwe badkamer.

Rechts: Unieke wastafel uit de collectie Hoogeland.

Aan een dijkje vlak buiten 

het dorp Usquert staat dit 

boerderijtje waarin Guido 

Marsille zijn woonbadkamer 

heeft ontworpen.
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VVoorbij Groningen stad wordt het landschap 

leger en de horizon alsmaar weidser. Het licht 

verraadt dat de Waddenzee niet ver weg is. Een 

serene stilte daalt neer. Hier, ver van de drukte 

van alledag, ligt aan een hoogbegroeide dijk 

verscholen, de boerderij waar ontwerper Guido 

Marsille tijdelijk atelier hield. Als eerste ‘artist in 

residence’ werd hem gevraagd in ruil voor de 

gastvrijheid een badkamer te ontwerpen. Een 

keuken ontbrak ook, maar met koken is altijd 

wel te improviseren. Een badkamer had meer 

prioriteit.

De boerderij is een project van vier vrienden die 

een karaktervolle woning in het hoge noorden, 

ver weg van alles, zochten. Geen kant-en-klaar 

huis, maar een dat je eigen kon maken door er 

samen aan te werken. Een huis om af en toe zelf 

in te verblijven, maar waar ook kunstenaars 

inspiratie kunnen opdoen. Het bijna ongerepte 

landschap van het Hoogeland, boven de stad 

Groningen, intrigeerde hen. Het is een van de 

oudste cultuurlandschappen van Nederland. 

Net buiten Usquert vonden ze een vervallen 

boerderij van rode baksteen, typerend kenmerk 

voor die streek. Het gedachtegoed van de vorige 

eigenaar sprak hen aan. Hij had de boerderij 

volledig gestript en het gas en water afgesloten. 

Terug naar de basis, overleven van wat de 

natuur en je eigen handen voortbrengen. 

REGIONALE MATERIALEN

“Een badkamer is meestal niet het spannendste 

onderdeel van een huis”, vertelt Guido Marsille. 

“Bij mij roept die associaties op van een koude, 

betegelde, efficiënte ruimte waar je dagelijks 

dezelfde routineuze handelingen verricht. Dat 

beeld heb ik meteen opzijgezet. Ik wilde vanaf 

nul beginnen en ben gaan nadenken over wie 

er straks allemaal gebruik van dit huis gaan 

maken. Het is niet bedoeld voor permanente 

bewoning. Er komen ook mensen eenmalig 

voor een paar dagen. Dan wil je zo veel mogelijk 

gebruikmaken van de ruimte die het huis biedt. 

De badkamer moet daarom een echte verblijf-

ruimte worden, niet alleen maar de functionele 

doorgangsruimte die zij normaal gesproken is. 

Ik had een woonkamer voor ogen, dus met 

meubels als kasten en banken, die daarin thuis-

horen. Omdat ik het huis ook niet los van zijn 

context wilde halen, ben ik gaan wroeten en 

graven in de cultuur van de omgeving. Wat kon 

ik daarvan leren? Hoe kon ik dat combineren 

met het gedachtegoed van de vorige bewoner 

zonder de wens om meer comfort van mijn 

opdrachtgever over het hoofd te zien? Ik wilde 

in contact komen met de lokale bevolking,  

kijken wat ik van hen kon leren. Door mezelf 

die vragen te stellen en steeds meer ankers naar 

de omgeving uit te slaan, kwam ik tot het idee 

om de badkamer als stijlkamer te laten zien met 

ambachtelijke technieken en hergebruikte 

materialen uit de regio. Ook de kleurkeuze is 

streekgebonden. Het okergeel komt van het 

Lades uit afgedankte bureaus en 

kasten kregen een nieuw leven.

Wandelen, fotograferen, 

in archieven graven en 

vooral heel veel praten 

met omwonenden, leverde 

uiteindelijk de definitieve 

schetsen op.
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leem dat hier gegraven werd en het rood van de 

aarde waarmee bakstenen werden gebakken. 

De prints op de muren komen uit een oud  

schildersboek. Ik heb ze met een dunne laag 

pigment bestreken zodat ze bijna doorzichtig 

zijn geworden, haast als een beslagen spiegel, 

vervaagd door de tijd.”

STILLE RUIMTE MET AVONDZON
In overleg kwamen de eigenaars en ontwerper 

al snel op de meest geschikte locatie uit; de  

badkamer moest komen in wat vroeger de 

melkruimte is geweest. Een koele ruimte van 

zes bij tweeëneenhalve meter waar de vorige 

eigenaar zijn fornuis had staan. “Dit is een leuke 

en verrassende plek die verscholen in het huis 

ligt. Om het huis binnen te komen, moet je via 

de tuin achterom. De badkamer ligt precies aan 

de andere kant en is dus niet zichtbaar voor 

bezoekers. Bij binnenkomst sta je meteen in 

een grote ruimte waar nu de keuken is. Daar-

achter zijn nog twee kamers. Pas als je naar 

boven wilt lopen, merk je een deur bij de trap 

op. Die geeft toegang tot de badkamer. De twee 

hoge ramen geven zicht op een deel van de tuin 

dat je nog niet eerder hebt gezien. Het is een 

mooie, stille ruimte op het westen, dus met 

prachtige avondzon.”

IN DE LEER BIJ DE TIMMERMAN

Dat de douche in een kast moest komen, was 

voor Guido Marsille al vrij snel duidelijk. Hij 

wilde alle functies ergens in verwerken. Tijdens 

zijn research kwam hij erachter dat de linnen-

kast een belangrijk meubelstuk voor deze 

streek was. Een pronkstuk dat overging van 

generatie op generatie. Via antiekhandelaar 

Erik Boerma die hier geboren en getogen is, 

tikte hij een linnenkast met historie op de kop. 

“De meubels in deze badkamer moesten elk 

een verhaal hebben, ik wilde de omgeving naar  

binnen halen. Deze kast was al enkele generaties 

in het bezit van een familie uit deze omgeving. 

Uiteindelijk is hij aan Erik Boerma, die ook 

inboedels opkoopt, verkocht. Nu is de kast dus 

weer voor een tijdje aan deze streek gebonden. 

Douchen in een kast voelt heel geborgen, het is 

een totaal andere belevenis, maar het vergt wel 

een goede constructie. Het hout moet minimaal 

water opnemen en toch goed ventileren. Om 

meer van hout en houttechnieken te weten te 

komen, ben ik stage gaan lopen bij een plaatse-

lijke houtbewerker, Harry Aalberts, die nog een 

echte meester timmerman is. Hij heeft een uit-

gesproken mening over hout als materiaal. Hij 

zoekt zijn eigen bomen uit, zaagt zelf en droogt 

het hout in eigen droogschuur. Door hem ben 

De meubels hebben een 

verhaal en zijn daarom 

gelaagd. Er zijn stroken 

onbewerkt gelaten of 

weggekrabd, om de voor-

geschiedenis te tonen. 

Douchen in een 

antieke linnenkast. 

Niet praktisch, wel 

een buitengewone 

belevenis. 
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Tekst Margriet de Groot  Fotografie Frank van Hanswijk 

en Dirk Jan Visser

ik op het idee gekomen van de houten tobbe als 

bad en sofa. De sofa staat los boven op het bad. 

Wie wil badderen tilt deze eenvoudig op en zet 

hem naast het bad neer, als tweelingzitje, dat 

nodigt meteen uit als plek om het gesprek voort 

te zetten. Het idee voor de lambrisering is ook 

voortgekomen uit mijn stage. Vroeger werd 

lambrisering hier toegepast om vochtplekken te 

verbergen. Dat kwam in dit spouwloze boerde-

rijtje ook erg goed van pas. Het hout voor de 

lambrisering is nieuw, maar de omlijsting van 

de ramen en de bijpassende binnenluiken zijn 

gemaakt van bestaand materiaal.”

KASTJES UIT RESTPARTIJEN
“Deze streek is rijk aan grote herenboerderijen 

die veel voor de omgeving betekend hebben. 

Niet alleen op cultureel vlak, maar ook in de 

politiek en architectuur. Via sloper Jan Pruim 

kon ik aan mooie originele elementen uit die 

herenboerderijen komen. Ze waren veel hoger, 

dus hebben we nog flink moeten zagen om alles 

precies passend te maken. Hergebruik is in deze 

streek geen hippe kreet, maar al heel lang 

bekend. Dit is letterlijk een uithoek waar niet al 

te veel materiaal voorhanden was. Je moest het 

doen met dat wat er al was. Vandaar dat ik ook 

kastjes heb gemaakt van lades uit restpartijen 

van Boerma. De meubels die hier staan, zijn 

gelaagd. Je kunt hun geschiedenis van hun 

uiterlijk aflezen. Ik heb bewust hele stroken 

onbewerkt gelaten of lagen weggekrabd, zodat 

je de oorspronkelijke structuur en constructie 

ziet. Een meubelstuk met een verhaal, dat 

maakt het onderscheid.” 

 

Meer weten?
De meubels van het project Atelier  

aan de Middendijk zijn allemaal unieke 

stukken. Meer informatie is te vinden op 

de site van ontwerper Guido Marsille, 

www.buromarsille.com of  

www.hoogelandmeubels.nl

Links: Dit dressoir stond ooit bij een 

Groningse notaris te pronken en is nu 

onderdeel van de collectie Hoogeland.

Boven: Kozijnen en lambrisering komen 

uit omringende herenboerderijen
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