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Onderkomen 
voor de  
bovenmeester

Boven de opening naar de keuken heeft Ecowonen 

met een sgrafitto-techniek het logo van Grand Café 

het Meestershuis in de leem aangebracht.
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Revitalisering tegen vergrijzing
Van die slaperige dorpjes waar de tijd stil heeft 
gestaan. De toerist vindt ze onweerstaanbaar en 
diepgewortelde inwoners voelen zich er thuis.  
Voor de jeugd ligt dat anders, die trekt weg. En 
als vergrijzing en leegstand op de loer liggen, dan 
moet je ingrijpen als gemeentebestuur. Bijvoor-
beeld door iets te doen aan de leefomgeving. Nu 
valt Vorden niet precies in de categorie ‘pittoresk’, 
maar zoals voor veel plaatsen in de Achterhoek 
ligt ook voor het kastelendorp het gevaar van 
bevolkingskrimp op de loer. Reden voor de 
gemeente Bronckhorst, want daar valt Vorden 
onder, en de provincie Gelderland om te investe-
ren in revitalisering. Recent is de dorpskern onder 
handen genomen. Doel daarvan was ondermeer 
om centrumfuncties van de pleinen te versterken 

Vorden wordt hip. Sinds dit voorjaar heeft het ca. 7500 zielen tellende dorp 

in de Achterhoek een echt grand café. Het Meestershuis heet de zaak, omdat 

het is gevestigd in de vroegere woning van de schoolmeester. Het aanzicht 

van het oude pand is intact gelaten, maar van binnen is er nogal wat veran-

derd; met ingrepen die zowel praktisch als fraai zijn.

Van  
meestershuis 
tot  
Grand Café
Tekst: Jan Willem Kommer
Fotografie: Henk van der Veen

en de beeldkwaliteit van de pleinbebouwing te 
verbeteren.  Maar dat moest dan wel gebeuren 
met behoud van de cultuurhistorische waarde. 
Kortom, de centrale brink met daarop de kerk 
die daar in de middeleeuwen al was gebouwd en 
de historische gebouwen er omheen mochten 
blijven. Voor de rest moest de dorpskern netjes 
worden opgeknapt, structuur krijgen en worden 
ontdaan van lelijke bouwwerken die daar in de 
afgelopen decennia waren neergezet om zo weer 
het aantrekkelijke kloppend hart van Vorden te 
worden.

Nieuwe bestemming
Een van die gebouwen die moest verdwijnen 
was de bibliotheek. Het gebouw werd gesloopt, 
maar het pand dat er ongeveer tegenaan gekleefd 
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stond, moest blijven staan. Dat was het Mees-
tershuis, een karakteristieke woning die in 1905 
was herbouwd als onderkomen voor de boven-
meester van de openbare school. In de afgelo-
pen eeuw hebben er ook nog andere mensen 
dan schoolmeesters in gewoond, maar op enig 
moment was de woonfunctie losgelaten. Nadat 
er een aantal jaren een kapsalon in had gezeten, 
kwam het pand leeg te staan. Vanzelfsprekend 
wilde de gemeente geen leegstaand pand 
midden in een fraai opgeknapt dorpsgebied. 
Sterker nog, het zou juist als aanzuiger moeten 
gaan werken. Zelfs een horecabestemming was 
bespreekbaar. Weliswaar was de gemeente 
eigenaar van het pand, maar er zelf een bedrijf 
in beginnen kon uiteraard niet. Er werd een 
openbare aanbesteding uitgeschreven. Degene 
die met een goed plan voor de transformatie van 
de voormalige woning kwam, kon het pand over-
nemen en er een bedrijf in beginnen. Vordenaar 
Dennis Jansen zag wel wat in die investering 
en samen met beoogd exploitant René Jak en 

Leeflang Architectuur werkte hij een plan uit voor 
de aanbesteding. Een goed plan, want op 1 maart 
opende Grand Café Het Meestershuis de deuren.

Onrecht ongedaan gemaakt
Ruim een half jaar lang is er stevig verbouwd aan 
het Meestershuis. “Er is zoveel gedaan dat je het 
haast nieuwbouw zou kunnen noemen”, zegt 
architect Henk Leeflang. Hij heeft het dan vooral 
over de inpandige ingrepen want aan de bui-
tenzijde moest het gebouw zoveel mogelijk zijn 
identiteit en karakter behouden. Dat is gebeurd. 
Het heeft zelfs iets van zijn oude uiterlijk terug 
gekregen.  

Oud en nieuw zijn fraai gecombineerd 

in Grand Café het Meestershuis, één 

van de aanzuigers in de gerevitaliseerde 

dorpskern van Vorden. 

Je zou het haast 
nieuwbouw 
kunnen noemen
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In de afgelopen decennia hadden twee toog-
ramen  in de gevel aan de straatzijde plaatsge-
maakt voor een groot rechthoekig venster. Dat 
onrecht is ongedaan gemaakt, in de gevel zitten 
weer louter toogramen. Ook de verloren gegane 
ornamentjes en spekbanden zijn terug. 

Lappendeken
Stukadoorsbedrijf Remu heeft er voor gezorgd 
dat er niets meer te zien is van de herstelwerk-
zaamheden. Op het nieuwe metselwerk hebben 
de stukadoors uit Lochem een raaplaag aange-
bracht met CB mortel. Die is afgewerkt met een 
geschuurde Unimortel. Beide cementgebonden 
producten zijn van Digo. Omdat de oude pleis-
terlaag minder fijn was afgewerkt, heeft Remu 
die ook nog bijgewerkt met Unimortel, om te 
voorkomen dat de gevel anders een lappendeken 
zou worden. Aan de zijkant van het gebouw is 
nog een kleine aanbouw gekomen, een opslag-
ruimte. Ook die is door de stukadoors uit Lochem 
voorzien van dezelfde gevelafwerking.

Akoestische ingreep
Aan de kant van het plein is ook een deel aan-
gebouwd. “Heel bewust hebben we dat in een 
compleet andere stijl gedaan dan die van de 
bestaande woning”, zegt architect Henk Leeflang.  
Inderdaad is met de serre elke vorm van histo-
riserend bouwen vermeden. De gevels bestaan 
volledig uit glas, grotendeels harmonicadeuren 
die bij mooi weer worden opengevouwen. De 
serre heeft een puntdak dat met zink is bekleed. 
Binnenin liggen grote grijze tegels  op de vloer. 
Alle ingrediënten voor een oorverdovende akoes-
tiek zijn aanwezig. En dat in de ruimte waar het 
merendeel van de gasten wordt verwacht. De 
schuine plafonds zijn echter afgewerkt met een 
grijze Sprayplan. “Dat is een geluidsabsorbe-
rende laag van cellulosevlokken vermengd met 
lijm”, zegt Arjen Harberink van Warmteplan. Met 
een speciale spuitmachine bracht het bedrijf 
uit Brummen de akoestische bekleding op de 
groene spaanplaat aan, 48 m2 in een laagdikte 
van 20 mm. De galmreducerende Sprayplan doet 
zijn werk goed want de akoestiek in de serre is 
uitstekend. 
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Van de nood een deugd gemaakt
De vloer in de aangebouwde serre ligt een stukje 
lager dan die in de voormalige woning. Tussen 
de twee delen is een kleine hellinkje gemaakt. 
Omdat een deel van de hoger gelegen vloer met 
dezelfde tegels is afgewerkt als de serrevloer, was 
het aanvankelijk de bedoeling om de tegels op 
de helling te laten doorlopen. Ze bleken echter 
te gaan torderen zodat er een andere oplos-
sing moest worden gezocht. Die is gevonden in 
dezelfde vloer als in de keuken is gelegd. Daar 
ligt een makkelijk te reinigen epoxy troffelvloer. 
“Zowel in de keuken als op de helling hebben we 
hem ingestrooid met een glasparel om de vloer 
antislip te maken”, aldus Robert Jan Leemkuil 
van Agos Kunststofvloeren. Toen het bedrijf uit 
Zutphen de troffelvloer op de helling aanbracht, 
waren de andere vloeren nog niet betegeld; er 
moest dus tegen strips worden aangewerkt. 
Uitbater René Jak is eigenlijk wel blij met de 

afwijkende vloerafwerking. “Nu zie je tenminste 
dat er een hoogteverschil is, dat was toch anders 
geweest als er op dat hellinkje ook tegels hadden 
gelegen.” 

Rustieke sfeer
Niet alleen aan de buitenkant verschilt het oude 
deel van het Meestershuis van de serre, ook 
van binnen is het een iets andere beleving. Er 
is naar een wat rustieke sfeer gezocht. Zo is er 
een stucplafond met sober lijstwerk. Op advies 
van interieurarchitect Arjen Coster van Coster 
Design die via brouwerijketen AB-InBev de 
inrichting begeleide, is dat oude plafond petrol 
blue geschilderd. Een deel van de vloer is niet 
afgewerkt met tegels maar met houten vloerde-
len. En de wanden zijn kaal gemaakt tot op het 
oude metselwerk. “Eigenlijk had ik het liefst de 
kale baksteen in het zicht gelaten,” zegt René Jak. 
“Probleem was echter dat het niet alleen maar 

Nu zie je tenminste dat 
er een hoogteverschil is

In het oude gedeelte 

van Grand Café het 

Meestershuis zorgen 

de afwerking en de 

inrichting voor een 

warme rustieke sfeer. 
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Sgraffito
Op alle wanden is de raaplaag afgewerkt met 
Feinputz van Claytec, in een donkere okertint. 
Hij is redelijk glad gemaakt. “Ik had het geheel 
graag wat ruwer gemaakt voor een nog  rustieker 
uiterlijk, maar dat wilde de opdrachtgever niet”, 
zegt de stukadoor. “Logisch wel want een ruwere 
afwerking  kan wat meer stoffen en voor een 
eetgelegenheid is dat misschien niet zo handig.”
De stukadoor uit Zutphen kon nog wel zijn 
creativiteit kwijt in een logo dat in de leem boven 
het uitgifteluik van de keuken is aangebracht. 
“Dat heb ik gedaan met een afwijkende kleur en 
door een deel uit te krabben, een soort moderne 
sgraffito dus.”

oude muren waren maar dat er ook een aantal 
stukken nieuw zijn gemetseld. Dat verschil in 
steen vond ik niet mooi.” Er is voor een soort tus-
senoplossing gekozen; de bakstenen wanden zijn 
gedeeltelijk afgewerkt. Dat is op een wat ruwe 
manier gedaan, alsof het stucwerk er is afgebrok-
keld. 

Vochtregulerende leem
Ecowonen uit Zutphen voerde dat stukje deco-
ratief stucwerk uit, met leem van Claytec. Op de 
baksteen is met basisleem een raaplaag aange-
bracht. Het aardvochtige materiaal met stukjes 
stro erin is er in een laag van ruim een centimeter 
dik opgegaan. Door die dikte kan de leem zijn 
vochtregulerende werk doen; vocht opnemen bij 
een hoge luchtvochtigheid en vocht afstaan als 
de lucht droog is. 
Er moesten ook diverse voorzetwanden met 
leem worden afgewerkt. “Daar heb ik wel eerst 
een hechtleem op aangebracht, de Lehmkleber 
13.550 van Claytec”, zegt Peter van Hemert van 
Ecowonen. “De basisleem is vochtig, daar kun je 
niet rechtstreeks mee op gipsplaten werken.”

Een soort 
moderne 
sgraffito

Links: vroeger het woonhuis van de bovenmeester, 

tegenwoordig een gezellig grand café. 

Onder: de keuken is klein maar praktisch ingedeeld 

en functioneel ingericht, met op de vloer een goed 

reinigbare troffelvloer.
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Glas, zink en tegels; je zou ver-

wachten dat het een herrie van 

jewelste is in de serre. Dankzij de 

akoestische spuitlaag Sprayplan 

is de akoestiek echter uitstekend.
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Schot in de roos
De hele verbouwing heeft ruim een half jaar in 
beslag genomen. Dat had sneller gekund maar 
op een gegeven moment is er wat gas teruggeno-
men. “We hadden eerst het idee om voor Kerst-
mis open te gaan”, zegt René Jak. “Dat haalden 
we echter niet. Omdat januari en februari voor de 
horeca toch wat slappe maanden zijn, hebben we 
besloten om de opening naar maart te verschui-
ven.” Dat haalde voor de bouwende partijen wel 
wat druk van de ketel. Het bleek ook in com-
mercieel opzicht een schot in de roos, want het 

Aan niets is meer te zien dat de gevel 

jarenlang ontsierd is geweest door een 

misplaatst rechthoekig venster. Nu zijn er 

weer toogramen, ornamenten en banden; 

zoals het hoort.

was fantastisch terrasjesweer in de eerste weken 
van maart. Volle bak dus. En met een belangrijke 
doelgroep. René Jak: “Je kunt hier in de omge-
ving wel uitgaan, naar dancings en dergelijke. En 
er zijn restaurants, dus uit eten kan ook prima. 
Maar een zaak voor jonge stellen, dertigers en 
veertigers, waar je lekker gaat zitten borrelen en 
daar iets gemakkelijks bij kunt eten zonder dat 
het gelijk een heel diner wordt, dat was er niet. 
Nu dus wel. Met Grand Café het Meestershuis 
heeft Vorden ook die groep mensen wat leuks te 
bieden.”

Voorkomen dat  
het een lappendeken 
zou worden

mb02_meestershuis.indd   37 07-04-14   12:04



38   Mebest  april 2014

Grand Café het Meestershuis
Opdrachtgever: Grand Café het Meestershuis, Vorden
Architect: Leeflang Architectuur, Vorden
Interieurarchitect: Coster Design, Arnhem
Aannemer: Dijkman Bouw BV, Warnsveld
Intereurbouwer: Ral7000 en Goedlaswerk.nl, Arnhem
Akoestische plafondafwerking: Warmteplan, Brummen 
Stukadoorswerk binnen en buiten: Stukadoorsbedrijf Remu, Lochem
Stukadoorswerk leem: Ecowonen, Zutphen
Vloerafwerking: Argos Kunststofvloeren BV, Zutphen

Praktisch opgelost, het hoogteverschil tussen nieuw 

en oud wordt overbrugd met een hellinkje, afgewerkt 

met een slipvaste troffelvloer.
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