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Samenvatting
In het onderzoek naar de geschiedenis van de buitenplaats en de interesses van de 
Nederlandse en Belgische grensbewoners, staan de begrippen natuur en voedsel 
centraal. Als we de maatschappelijke interesse bekijken rondom het thema voedsel 
zien we een aantal vragen die tegenwoordig steeds vaker gesteld worden: ‘waar 
komt ons voedsel vandaan’ en ‘hoe wordt ons voedsel geproduceerd’. 
Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en welke 
bewerkingen er plaatsvinden voordat het product in de winkel terecht komt. 
Om meer inzicht te geven in de weg van ons voedsel heb ik een gebied ontworpen 
in het grenslandschap waar de gehele route “Van Boer tot Bord” inzichtelijk wordt 
gemaakt. In het gebied zullen producerende boerderijen, verwerkende bedrijven 
en een restaurant aanwezig zijn, waar alle producten die binnen het gebied 
geproduceerd worden te proeven zijn. Bezoekers krijgen in dit gebied inzicht in de 
herkomst van hun voedsel en ontmoeten elkaar door deze gezamenlijke interesse, 
waardoor verschillende nationaliteiten bij elkaar gebracht worden.

De locatie van het gebied is gelegen tussen Tilburg en Turnhout vlakbij de grens. 
Het gekozen gebied ligt binnen het bestaande landgoed “Gorp en Roovert”, ruim 
1200 hectare groot, tussen Goirle, Poppel en Hilvarenbeek en is in particulier bezit. 
Uit onderzoek is gebleken dat van oudsher bosbouw en landbouw de belangrijkste 
economische dragers van het landgoed zijn geweest. De opbrengsten hieruit 
lopen echter terug en daarom is er recent een nieuw ontwikkelingsplan voor het 
landgoed opgesteld. In dit plan is het belangrijk dat de cultuurhistorische waarden 
binnen het landgoed behouden blijven en indien mogelijk worden versterkt. 
Vroeger werd de landbouw binnen het landgoed door verscheidene kleine 
boerderijen. In 1940 zijn deze kleine bedrijven vervangen door één groot nieuw 
bedrijf waardoor de landbouw functioneler en optimaler kon worden bedreven. 
In 1942 werd een modelboerderij gebouwd volgens het principe van voormalig 
minister Sicco Mansholt; later zijn er steeds meer stallen en schuren bijgebouwd, 
waardoor het bedrijf nu is uitgegroeid tot een enorm landbouwcomplex. De vele 
stallen en bijgebouwen zijn echter flink verouderd en voldoen niet meer aan de 
huidige norm wat betreft ammoniakuitstoot. Sloop en nieuwbouw is de enige 
oplossing wanneer men het complex levensvatbaar wil houden.

Mijn idee is om de stallen te slopen en te vervangen door mijn nieuwe 
landbouwgebied, “Hof van Heden”, met thema “Van Boer tot Bord”, waardoor 
de landbouw onderdeel wordt van de culturele route op het landgoed. De 
Mansholtboerderij zal, vanwege haar cultuurhistorische waarden behouden blijven 
en zal worden omgebouwd tot restaurant. 

Op het landgoed komen veel bomenlanen voor die het gebied ontsluiten. In het 
nieuwe landbouwgebied “Het Hofland” zullen twee lanen worden aangelegd, 
die structuur geven aan het gebied. Langs deze lanen staan de verschillende 
biologisch producerende en verwerkende bedrijven, waar bezoekers op 
interactieve wijze contact maken met de landbouw. Er is een kippenstal (18000  
kippen) met boomgaard als uitloop, een varkensstal (900 vleesvarkens, 100 
zeugen met biggen) met bestaand bos als uitloop, een koeienstal (60 melkkoeien, 
65 jongvee) met weideloop, akkervelden waar diervoerder wordt geteeld, een 



8

vleesverwerkingsbedrijf (15 varkens per dag) dichtbij de producerende bronnen, 
een melkverwerkingsbedrijf (70 kazen per week), een vis- en champignonkwekerij in 
de oude mestsilo van het landbouwcomplex en een restaurant met producerende 
kas en tuinen in de voormalige Mansholtboerderij. 

Het voornaamste doel bij het ontwerpen van de gebouwen in het gebied is om 
bezoekers inzicht te geven in het productieproces doordat ze op interactieve 
manier in aanraking komen met de landbouw. Bezoekers moeten dichtbij de stallen 
kunnen komen en moeten de mogelijkheid hebben om naar binnen te kijken. 
Alle gebouwen zijn volgens dit transparante concept ontworpen, maar op elk 
gebouw is dit zodanig toegepast dat het bij de specifieke functie van het gebouw 
past. 
Een wandelpad loopt vlak langs de stallen en door de grote glazen gevels kunnen 
bezoekers in de stallen kijken en zien hoe de dieren leven. Bij sommige stallen 
kunnen bezoekers op het dak van de stal komen, zodat ze kunnen zien hoe de 
dieren in hun buitenruimte kunnen scharrelen. 

Eén van de lanen in het Hofland leidt rechtstreeks naar restaurant ‘De Hof’, waarbij 
bezoekers langs de vis- en champignonkwekerij worden geleid. Het stuk bos, waar 
de laan door loopt, zorgt voor een subtiele scheiding tussen het grootschalige 
Hofland en het wat intiemere Restaurantgebied “De Hoftuin” en vormt een kader 
voor het eindpunt van de laan: het restaurant met de productiekas. 
Zoals gezegd, blijven alleen de Mansholtboerderij en silo behouden. Om een 
eindpunt te creëren voor de laan, is de kas aan de linkerzijde van de boerderij 
geplaatst. De typologie van de Mansholtboerderij is hierbij gespiegeld en 
voorzien van een entreegebouw in het midden. Hierdoor krijgt het complex 
een symmetrische uitstraling van een Buitenplaats, waarbij de vleugels van de 
bebouwing de voorliggende tuinen omarmen en de bezoekers verwelkomen. 

Omdat ook de gesloopte gebouwen hebben bijgedragen aan de cultuurhistorische 
waarde van het gebied, zullen op de contouren van de voormalige gebouwen de 
tuinen, akkers en parkeerplaatsen worden aangelegd. Deze contouren worden 
geaccentueerd door lage heggetjes, zodat bezoekers de ‘verloren’ stallen  kunnen 
ervaren tijdens hun wandeling door het gebied.
De laan eindigt in een plein voor de entree, waar ook de route vanaf de parkeerplaats 
uitkomt en geeft het entreegebouw de ruimte die nodig is voor een statige en 
de royale entree. De luiken voor de entree, toegepast op elk entreegebouw in 
het gebied, kunnen worden geopend en verwelkomen de bezoekers. Indien 
de luiken niet nodig zijn als zonwering, kunnen grotere luiken worden geopend, 
waardoor het welkomstgebaar wordt vergroot. De open, royale ruimte op het 
plein bevordert de ontmoeting en geeft de ruimte aan bezoekers(groepen) om 
vrij rond te lopen. De relatie tussen de productietuin, de kas en het restaurant met 
terras is sterk, waardoor het interactieve concept en de ontmoetingsfunctie goed 
tot haar recht komen. Bezoekers krijgen op deze manier de vrijheid om zich tussen 
de verschillende onderdelen van hun reis “Van Boer tot Bord” te bewegen en zo 
zelf vorm te geven aan hun reis. 

Bij het restaurant is het belangrijk dat bezoekers zien hoe vers het voedsel is dat ze 
geserveerd krijgen. Er worden daarom producerende tuinen en een productiekas 
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voor en tegen het restaurant geplaatst. Bezoekers lopen langs of door de kas en de 
producerende tuinen voordat zij het restaurant betreden, waardoor zij in contact 
komen met het voedsel dat zij gaan eten. Ook is het belangrijk dat bezoekers 
kunnen zien hoe hun voedsel wordt bereid, wat ervoor gedaan moet worden 
om het te bereiden en om te zien welke ingrediënten ze eten. In het restaurant is 
daarom een open keuken aanwezig, die zich uitstrekt over de hele breedte van 
het restaurant. Bezoekers worden via de entree langs de keuken geleid, alvorens 
ze het restaurant betreden en kunnen zo letterlijk een kijkje nemen in de keuken. 
Vanuit het restaurant en het aangrenzende terras zijn de producerende tuinen 
zichtbaar. Terrastegels in de productietuinen zorgen voor een verlenging van het 
terras en nodigen de bezoekers uit om naar de productietuin te gaan en daar aan 
de aanwezige picknicktafels te lunchen, waardoor de relatie met het voedsel en 
de versheid ervan versterkt wordt.

In mijn ontwerp heb ik een nieuwe hedendaagse buitenplaats in het grenslandschap 
gecreëerd waar inzicht wordt gegeven in de herkomst van ons voedsel en waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en iets van elkaar 
kunnen leren. 
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Voorwoord
In dit verslag beschrijf ik hoe ik een hedendaagse buitenplaats in het grenslandschap 
heb ontworpen. Door verschillende belanghebbenden te interviewen, heb ik een 
goed beeld gekregen van de wensen van de toekomstige gebruikers. Al deze 
wensen samen hebben geleid tot een architectonisch ontwerp van een nieuwe 
buitenplaats in het grenslandschap. 

Het thema van de buitenplaats is voortgekomen uit onderzoek naar de geschiedenis 
van de buitenplaats en de interesses van de grensbewoners, de gebruikers, 
aangevuld met de huidige maatschappelijke interesses die spelen in de media.  
De buitenplaats is ontworpen met het thema “Van Boer tot Bord”, waar inzicht 
wordt gegeven in de vragen: ‘waar komt ons voedsel vandaan’ en ‘hoe wordt ons 
voedsel geproduceerd’. Deze vragen worden tegenwoordig steeds vaker gesteld, 
wat aangeeft dat mensen geïnteresseerd zijn in de herkomst en de waarde van 
hun voedsel. 
Voor mij is het de uitdaging geweest om deze behoefte te vertalen naar een 
architectonische ontwerpopgave, waarbij ik de huidige bouwmethodes van de 
landbouw onder de loep neem en onderzoek hoe ik de landbouw op interactieve 
wijze inzichtelijk kan maken voor  publiek. 
Tevens heb ik onderzocht hoe dit concept meer kan worden dan een educatieve 
modelboederij. Door het laten zien van de gehele reis “Van Boer tot Bord” wordt het 
educatieve aspect van de landbouw gecombineerd met het vrijetijdsaspect van 
de wandeling door de natuur en het dineren in het restaurant. Ik veronderstel dat 
door het bieden van deze combinatie de ontmoeting tussen mensen gemakkelijker 
zal plaatsvinden, waardoor dit concept niet alleen inzicht geeft in de reis van ons 
voedsel, maar er tevens voor zorgt dat grensbewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
elkaar kunnen inspireren en iets van elkaar kunnen leren. 

Mijn dank gaat uit naar mijn twee begeleiders dr. Ir. Gijs Wallis de Vries en Mark 
Eker die mij een jaar lang hebben begeleid en mede verantwoordelijk zijn voor het 
resultaat dat ik hier kan presenteren. Daarnaast gaat mijn dank uit naar iedereen 
die ik heb mogen interviewen en wiens verhalen mij zeer hebben geïnspireerd. Ook 
wil ik graag mijn familie en vriend bedanken, die mij zowel de fysieke als mentale 
ondersteuning hebben gegeven die ik zo hard nodig had om dit afstudeerproject 
te kunnen afronden. 
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VAN BOER TOT BORD

In het afstudeeratelier “Border (E)scape” heb ik onderzoek gedaan naar de 
buitenplaats en het grenslandschap. Verschillende aspecten zijn hierin naar voren 
gekomen en zijn in het eerder geschreven essay “De toekomst van de buitenplaats” 
beschreven. Vanuit dit onderzoek heb ik een ontwerpopgave geformuleerd die 
uiteindelijk zal leiden tot een ontwerp van een hedendaagse buitenplaats in het 
grenslandschap. 
Eerst zal ik de belangrijkste onderdelen van het essay aanhalen en aangeven 
hoe deze de keuzes van het ontwerp hebben beïnvloed. Daarna leg ik uit hoe ik 
me een buitenplaats in het grenslandschap voorstel en op welke manier ik welke 
aspecten van de historische buitenplaats en de grens meeneem in het ontwerp. 
Als laatste zal ik de ontwerpopgave formuleren.

Maatschappelijke interesse
Uit het onderzoek voor het essay is naar voren gekomen dat veel buitenplaatsen 
ontstaan zijn vanuit een boerderij. 
Wanneer we kijken naar de interesses van Nederlandse en Belgische grensbewoners, 
komt er naar voren dat Nederlanders een sterke band hebben met het natuurlijke 
(cultuur)landschap en dat er veel recreatief toegankelijke natuur is. Belgen hebben 
een sterke band met kwalitatief goed voedsel, vanwege hun Bourgondische 
levensstijl. 

In het onderzoek naar de geschiedenis en de interesses, staan de begrippen 
natuur en voedsel centraal. Als we de maatschappelijke interesse bekijken rondom 
het thema voedsel zien we een aantal vragen die tegenwoordig steeds vaker 
gesteld worden: ‘waar komt ons voedsel vandaan’ en ‘hoe wordt ons voedsel 
geproduceerd’. 

Waar komt ons eten vandaan?
www.libelle.nl

Fig 1. Slogans van verschillende kranten, tijdschriften en internetbronnen waar mensen worden aangezet 
tot het nadenken over de herkomst van hun voedsel. 
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BORDER (E)SCAPE

Louise Fresco, Amsterdams hoogleraar en landbouw- en voedseldeskundige, schrijft 
het volgende: “De perversiteit schuilt in het feit dat consumenten zich niet bewust 
zijn van het beslag dat hun toenemende consumptie op schaarse hulpbronnen 
legt, noch van de arbeids- en milieuomstandigheden waaronder al die zo vaak 
onnodige goederen worden geproduceerd. Door de geografische afstand tussen 
consumptie en productie zijn consumenten letterlijk losgeraakt van de inspanning 
die nodig is om de goederen te produceren. Steeds korter is de omlooptijd van 
producten, steeds goedkoper worden ze in relatieve termen.”1

Hieruit blijkt dat veel mensen zich tegenwoordig niet meer bewust zijn van de 
herkomst van voedsel en wat er gedaan moet worden om het te produceren. 
Fresco illustreert het belang van de bewustwording als volgt: “Vervreemding voedt 
het wantrouwen en het werkt de gigantische verspilling van voedsel in de hand. 
We geven eten de waarde niet meer die het zou moeten hebben.”2

Deze bevindingen hebben geleid tot het concept van mijn nieuwe buitenplaats: 
“een groot natuurrijk gebied (de buitenplaats) waar op verantwoorde wijze voedsel 
wordt geproduceerd en waar mensen vooral zelf in contact kunnen komen met 
het voedsel dat ze eten.”

Door inzicht te verschaffen in het productieproces van ruw product tot bewerkt 
product dat wij in de winkel kopen, worden we ons beter bewust van de inspanning 
die nodig is voor deze productie en zullen we bewuster omgaan met ons voedsel 
en minder verspillen.  
Louise Fresco schrijft: “Door het ontbreken van een band tussen stedelingen en 
boeren is het beeld dat stedelingen van de landbouw hebben, vertekend.” en 
“Iedere boer zou de plicht moeten hebben jaarlijks een schoolklas te ontvangen, 
zodat iedere leerling meekrijgt wat de landbouw betekent.”3

Uit interviews, beschreven in het essay, komt naar voren dat Fresco’s beweringen 
waardevol zijn en dat zowel Belgen als Nederlanders interesse hebben in het 
thema ‘inzicht vergaren in de weg van ons voedsel’. Om meer inzicht te geven 
in de weg van ons voedsel heb ik een gebied ontworpen in het grenslandschap 
waar de gehele route “Van Boer tot Bord” inzichtelijk wordt gemaakt. Bezoekers 
krijgen in dit gebied inzicht in de herkomst van hun voedsel en ontmoeten elkaar 
door deze gezamenlijke interesse, waardoor verschillende nationaliteiten bij elkaar 
gebracht worden.

1  Fresco, L.O. (2012). Hamburgers in het paradijs: Voedsel in tijden van schaarste en overvloed. Amsterdam: Uitgeverij 
Bert Bakker. P.481
2  Human. Geraadpleegd op 29 januari 2014, http://www.human.nl
3  Hylkema, N. (12 maart 2013). Stedeling heeft vertekend beeld van het platteland. Leeuwarder Courant, p. 12
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VAN BOER TOT BORD

De Buitenplaats

Bij het ontwerpen van een hedendaagse buitenplaats is het van belang dat het 
concept en de structurele ontwerpaspecten van een buitenplaats terug te zien 
zijn in het nieuwe ontwerp, zodat de referentie naar een buitenplaats duidelijk is.
In het essay is naar voren gekomen dat een buitenplaats in vele opzichten 
zelfvoorzienend was; dat het een statussymbool was waarmee de eigenaren 
konden pronken; dat het landhuis vaak ‘bediend’ werd door het omringende land; 
dat veel aspecten, zoals een oprijlaan, bomenlanen, beelden, routes, grachten 
etc. die aanwezig waren op een buitenplaats ervoor dienden om het landhuis 
te accentueren en de structuur op het terrein te verduidelijken; en dat er een 
duidelijke machtsrelatie bestond tussen de landheer, pachtboer en werknemers. 

Fig 2. Kasteel Groeneveld in Baarn. Vroeger in gebruik als buitenplaats, tegenwoordig als museum, 
restaurant en conferentiezaal.

In de nieuw te ontwerpen buitenplaats zullen bovengenoemde aspecten 
terugkomen, maar deze worden op een hedendaagse manier toegepast. 
Om structuur te geven aan het gebied, zal er een hoofdgebouw komen met 
daarom heen land dat het hoofdgebouw faciliteert. Het landschap zal op een 
landschappelijke, natuurlijke manier worden ingericht, waarbij functies goed in 
het landschap worden geïntegreerd en waar ook barrières op een natuurlijke 
manier worden vormgegeven (gracht, talud etc.). Het gebied zal zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend zijn en  financieel zelfstandig functioneren. De machtsrelatie zal 
neerkomen op een meer hedendaagse relatie, waar iedereen binnen het gebied 
samenwerkt in de vorm van een corporatie. 
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BORDER (E)SCAPE

De Grens
Binnen Europa is de landsgrens tegenwoordig nauwelijks nog fysiek aanwezig, wat 
sterk afsteekt bij de situatie in bijvoorbeeld de grens tussen Rusland en Georgië. In 
de documentaire ‘De bergen achter Sotsji’ laat Jelle Brandt Corstius zeer sprekend 
zien wat de gevolgen kunnen zijn van grenzen. Mensen hebben daar de wil om 
elkaar te ontmoeten, om zich te gedragen als buren, maar door de fysieke grens 
wordt dit onmogelijk gemaakt. 

Fig 3. Een shot uit de documentaire “De bergen achter Sotsji”, waarin de fysieke grens wordt gemarkeerd 
door prikkeldraad.

In Europa hebben we nu vrije doorgang over de grenzen en is er in feite niks meer 
dat ons ervan weerhoudt om bij onze Belgische buren op bezoek te gaan. Toch 
gaan mensen in het grensland veel vaker op bezoek bij hun landgenoten. De 
wil om mensen aan de andere kant van de grens te ontmoeten is er wel, maar 
ondanks dat er geen prikkeldraad is dat ons scheidt, ontbreken de echt goede 
faciliteiten nog om deze ontmoetingen vanzelfsprekend te doen plaatsvinden. 
In het essay stel ik: “Het grenslandschap is vaak minimaal bebouwd en er is een 
open, landelijke structuur bewaard gebleven. Door de voorheen ‘gesloten’ grenzen 
voelden de burgers zich vaak sterk verbonden met hun eigen land en minder 
met het land van hun buren, ook al wonen die hemelsbreed dichtbij, waardoor 
elk land een eigen (in meer of mindere mate sterke) identiteit heeft gekregen. 
Tegenwoordig zijn de landsgrenzen binnen Europa fysiek grotendeels verdwenen, 
maar het gevoel van de grens is nog steeds sterk aanwezig.4”. Dit wordt nog 
versterkt door het feit dat directe verbindingsroutes tussen kleinere plaatsen aan 
weerszijden van de grens en plekken waar mensen elkaar ‘toevallig’ tegen zouden 
kunnen komen grotendeels ontbreken.

Ik zie in het grenslandschap de mogelijkheid om een ontmoetingsplek te ontwerpen, 
waardoor het grenslandschap een veel aantrekkelijker gebied zal worden en waar 
mensen van verschillende nationaliteiten elkaar kunnen en zullen ontmoeten.

4  Eker, M. & Houten, H. van. (2013). Grensland. Eindhoven: Uitgeverij Blauwdruk. P. 158.
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VAN BOER TOT BORD

Ontwerpvraag
Op grond van het bovenstaande ben ik gekomen tot de volgende ontwerpvraag: 
“Ik vind dat de typologie van de buitenplaats kan faciliteren bij het ontwerpen van 
een modelboerderij.” 

Dit doe ik door de vraag te stellen: “Hoe kan een grensverleggende buitenplaats 
met als concept een nieuwe voedselbeleving worden ontworpen in het 
grenslandschap, op dusdanige manier dat bezoekers inzicht krijgen in de herkomst 
van hun voedsel en dat ze de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten?” 

Om deze vraag te beantwoorden zal in het verslag een aantal aspecten worden 
behandeld:

•	 In deel één wordt het onderzoek naar de voedselproblematiek beschreven. 
Hier worden verschillende deskundigen uit de praktijk geïnterviewd aan de 
hand waarvan een programma van eisen is opgesteld.

•	 In deel twee wordt de gekozen locatie - Landgoed Gorp en Roovert - 
nader onderzocht. Er wordt gekeken naar de historie van het landgoed, 
de problemen die het nu ondervindt en de ontwikkelingsplannen die zijn 
opgesteld om het te behouden.

•	 In het derde deel wordt een nieuw ontwerp gepresenteerd voor een 
modelboerderij als buitenplaats op het bestaande Landgoed Gorp en 
Roovert. 

•	 Als laatste zal een conclusie inzicht geven in de manier waarop de 
onderzoeksvraag wordt beantwoord door het gepresenteerde concept 
en ontwerp. 





Deel 1
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voedselproblematiek

25 Informatie uit de praktijk
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Informatie uit de praktijk
Het thema voor de nieuwe buitenplaats in het grenslandschap is voortgekomen 
uit onderzoek, beschreven in het essay, en de geschetste kijk op de grens en de 
buitenplaats. 
In het gekozen gebied zal een buitenplaats worden ontworpen met het 
thema: “Van Boer tot Bord”, waar inzicht zal worden gegeven in de weg 
van onze voedselstromen: de productie, de verwerking en de consumptie.  
Door deze drie stromen in één lijn zichtbaar te maken worden mensen zich bewust 
van de herkomst van hun voedsel, hoe dit voedsel wordt geproduceerd en 
vooral wat er allemaal voor nodig is om het te produceren. Bezoekers moeten op 
interactieve en transparante manier kunnen ervaren wat er in de praktijk moet 
gebeuren voordat het eten op hun bord ligt. 
Om mee te gaan met de huidige trends kies ik ervoor om de landbouw op 
biologische wijze te bedrijven. Bij de biologische landbouw lopen dieren vaak 
buiten, waardoor de interactieve waarde van de landbouw stijgt.

Om de producerende stallen, de verwerkende bedrijven en het restaurant op 
een dusdanige manier vorm te kunnen geven en in te delen dat het de interactie 
tussen mens en bedrijf stimuleert, is het belangrijk  genoeg achtergrond informatie 
te hebben vanuit de verschillende sectoren uit de praktijk. 

Gesprekken met deskundigen
Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de wensen van de toekomstige 
ondernemers in het te ontwerpen gebied, heb ik de volgende ‘deskundigen uit de 
praktijk’ geïnterviewd: 

- De melkveehouder 
- De varkenshouder met een kijkboerderij
- De biologische pluimveehouder
- De slager
- De kok
- De ZLTO expert

Zij maken onderdeel uit van de totale voedselstroom “Van Boer tot Bord” en 
hebben elk een eigen kijk op het conceptplan. Hun verhalen hebben bijgedragen 
aan de visievorming en aan de hand van hun kennis heb ik een programma van 
eisen gemaakt. 

De interviews zijn geschreven vanuit de geïnterviewde. Eerst zal de beleving worden 
beschreven, waar de geïnterviewde vertelt over zijn/haar eigen ervaring, zijn eigen 
passie en welk onderdeel van zijn bedrijf hij graag aan de bezoekers zou willen laten 
zien. Daarna is de haalbaarheid beschreven, waar de geïnterviewde zijn kennis 
gebruikt om in te schatten of het geschetste concept, vanuit zijn specialisatie, 
haalbaar is. Verder zijn er nog enkele gegevens uit de praktijk vermeld.

De verhalen van de geïnterviewde zijn in de bijlagen te lezen.
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Projecten ter inspiratie
Naast de bestaande kennis van personen uit de praktijk, is het belangrijk te kijken 
naar voorbeelden van (toekomstige) ontwikkelingen van de architectonische 
vormgeving binnen de landbouw. Ter inspiratie van de architectonische vormgeving 
van de gebouwen en inbedding in het gebied, zijn er twee voorbeeldprojecten 
onderzocht, Voor de vormgeving van de landbouwbedrijven zal een aantal 
projecten uit het ALFA-bouw inspiratieboek5 worden uitgelicht. Hier worden nieuwe 
ontwerptypen/stijlen voor de landbouw geopperd, die ertoe bijdragen dat de 
landbouw beter sociaal verankerd raakt en daardoor gemakkelijker door de 
omgeving zal worden geaccepteerd. 
Voor het concept en de vormgeving van het restaurant zal restaurant ‘De Kas’ 
nader worden toegelicht.  Dit project is gekozen, omdat het weergeeft hoe de 
relatie tussen restaurant en teler kan zijn. Koks zijn zeer bedreven met voedsel en 
willen deze passie overdragen op hun gasten. Zij proberen het beste naar boven te 
halen en willen alleen de beste producten om mee te koken. “Het zelf produceren 
van de ingrediënten geeft de koks garantie van kwaliteit en versheid van de 
producten. Ook kunnen klanten zien waar hun voedsel vandaan komt en wat ze 
eten”. 

Deze voorbeeldprojecten zijn nader toegelicht in de bijlagen. 

5  http://www.zlto.nl/ 
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Programma van Eisen
Om te komen tot een gedegen programma van eisen heb ik gerenommeerde 
internetbronnen met onder andere richtlijnen van de Rijksoverheid geraadpleegd 
en met de volgende deskundigen gesproken:

•	 Melkveehouder: Chris en Monique Bartholomeus
•	 Varkenshouder met een kijkboerderij: Bert van der Aalst
•	 Biologische pluimveehouder: Rimer Dijkstra
•	 Slachter/slager: Toine Jansen
•	 Chef-kok: Dirk Zwerts
•	 ZLTO-expert: Patrick Hoeks
•	 Potentiele gebruikers (Belgische en Nederlandse grensbewoners)
•	 Eigenaar buitenplaats “Huize Almelo”: Graaf van Rechteren Limpurg 

De gegevens zijn te vinden in de bijlagen en zullen vrij geïnterpreteerd worden en 
dienen als leidraad tijdens de ontwerpfase. 

Het programma van eisen is samengevat in een relatie- en transportschema. 
In het relatieschema wordt weergegeven welke processen met elkaar te maken 
hebben en in welke mate. Dit schema geeft een leidraad voor de positionering 
van de verschillende functies binnen het gebied.
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In het transportschema wordt vooral gekeken naar (groot) gemotoriseerd transport 
binnen het gebied en voor welke functies het noodzakelijk is om dichter bij een 
uitvalsweg of elkaar te liggen, in verband met aan- en afvoer van producten. 
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Inleiding
“Door een ontmoetingsplek te ontwerpen in het grenslandschap, zal het 
grenslandschap een veel aantrekkelijker gebied worden waar mensen van 
verschillende nationaliteiten elkaar kunnen en zullen ontmoeten.”.

Om dit mogelijk te maken heb ik gezocht naar een geschikte locatie in het 
grenslandschap tussen de steden Tilburg en Turnhout6. Vlak bij de grens, aan 
Nederlandse zijde, bevindt zich een landgoed: Landgoed Gorp & Roovert. 

Dit landgoed bestaat uit ruim 1200 hectare grond (418 ha landbouwgrond, 800 ha 
bosbouw) met uitgestrekte oude loofbossen, naaldbossen en gemengde bossen, 
waarbinnen grote en kleine enclaves grasland en akkerland liggen.7 
6  Zie essay voor beschrijving locatiekeuze 
7  Cultuurhistorisch onderzoek Landgoed Gorp & Roovert, oktober 2012, p.4

Fig 4. De locatie van het project op de Nederlands-Belgische grens tussen Tilburg (NL) en Turnhout (B).
Fig 5. Het landgoed Gorp en Roovert gelegen tussen Goirle (NL), Hilvarenbeek (NL) en Poppel (B). 

Poppel (B)

Goirle

Landgoed Gorp en Roovert Hof van Heden
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Het landgoed, in privé bezit van de familie Van Puijenbroek,  is momenteel 
grotendeels opengesteld voor publiek en wordt veelvuldig gebruikt als wandel- 
en fietsgebied. Midden door de kern van het landgoed stroomt de rivier de 
Roovertsche Leij, in België de Aa genoemd.8 Eén van de fietsroutes kruist de rivier 
op het punt waar ook de rivier en de grens elkaar raken en is van oudsher een 
belangrijke handelsroute geweest. 

8  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.7

Fig 6. Impressies van het Landgoed Gorp en Roovert, waarbij stukken bos worden afgewisseld met open 
landbouwgronden. 

Fig 7. Rivier de Roovertsche Leij, die hier de grens tussen Nederland en Belgie markeert. 



VAN BOER TOT BORD

33

De twee landsdelen aan beide kanten van de huidige grens, behoorden van 
oudsher tot het Hertogdom Brabant en waren met elkaar verbonden. Verscheidene 
gebeurtenissen, waaronder de Tachtigjarige Oorlog, het ontstaan van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden en het ontstaan van het Koninkrijk België, hebben ertoe 
geleid dat de landsgrens Poppel en Hilvarenbeek nu scheidt. 
De huidige fietsroute over het landgoed verbindt Poppel en Hilvarenbeek en 
diende, in deze regio, tot 1855 als de belangrijkste handelsverbinding tussen 
Nederland en België. Door de aanleg van de doorgaande weg van Goirle naar 
Poppel verdween de functie van het huidige fietspad en daarbij de directe 
verbinding tussen Poppel en Hilvarenbeek.

Fig 8. Kaart van de Roovertsche Heide uit 1794. 
De tot 1855 belangrijkste handelsroute tussen 
België en Nederland is aangegeven in het blauw. 

Fig 9. Kaart van het huidige landgoed, waarbij 
de voormalige handelsroute, die nu fungeert als 
fietspad, in het blauw is aangegeven.
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De geschiedenis van Landgoed Gorp en Roovert
Vrijwel het hele landgoed bestond vroeger uit woeste heide en is langzamerhand 
ontgonnen tot landbouwgrond of bos. Al in de achttiende eeuw zijn de eerste 
bossen aangeplant en in de daaropvolgende eeuwen zijn steeds grotere delen 
van het gebied bebost geraakt. Steeds meer woeste grond werd ontgonnen tot 
landbouwgrond waar zich pachtboeren op vestigden. Vanwege de vruchtbare 
grond rondom de rivier de Roovertsche Leij vestigden de boeren zich het liefst 
dicht bij de rivier, wat terug te zien is aan de kronkelige percelen die ontstonden 
rondom de rivier. Eens per jaar werden de landbouwgronden bevloeid met water 
uit de rivier, waardoor het land bevrucht werd. 

Toen vanaf 1939 de agrarische exploitatie op een grootschaliger manier werd 
uitgevoerd, werden veel kleine akkers vervangen door grotere, samengevoegde 
percelen. De pachtboerderijen werden in 1941 vervangen door één groot nieuw 
modern landbouwbedrijf, waardoor de kleine boerderijen en sommige akkers 
rondom de rivier hun agrarische functie verloren. 

Fig 10. Kaart van het landgoed uit 1845, waarin te zien is dat het grootste deel van het landgoed toen 
nog uit woeste heide bestond. Alleen rondom de rivier zien we landbouwpercelen. 
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Fig 11. Overzicht van de situatie van het landbouwcomplex in 1942. 
In rood is de Mansholtboerderij aangegeven. 
De overige contouren geven de uitbreidingen van het complex in 
latere jaren weer. 

Zijn beleid hield in dat men de voedselproductie en bedrijfsvoering grootschaliger 
en efficiënter aanpakte, om het hoofd te bieden aan het voedseltekort tijdens de 
crisisjaren van de jaren dertig en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog. De 
Mansholtboerderij fungeerde destijds als graanschuur met een drogerij, dorserij en 
opslagschuur en is later onderdeel geworden van de huidige melkveehouderij. 
De boerderij bestaat uit twee schuren met in de hoek een hoger gebouw dat lijkt 
op een torentje. In dit torentje vond vroeger de graandroging plaats, waar meer 
hoogte nodig was voor de afvoer van warme lucht tijdens het drogingsproces. 
Bovenin het torentje bevond zich waarschijnlijk een kantoor. Dit kenmerkende 
torentje is vanuit elke hoek op het terrein zichtbaar.  

Fig 12. Impressies van de huidige situatie van de Mansholtboederij op het landbouwcomplex. 

In 1942 werd een Modelboerderij gebouwd, volgens het principe van voormalig 
minister Sicco Mansholt. 

1942
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In de jaren daarop worden er steeds meer stallen en bijgebouwen aan het complex 
toegevoegd, wat tegenwoordig resulteert in een enorm landbouwcomplex. 

Fig 13. Historisch overzicht van de groei van het landbouwcomplex - van ontstaan tot de huidige situatie 

Fig 14. (links) Langgevelboerderij “De Grote Hoef”
Fig 15. (midden) Langgevelboerderij “De Kleine Hoef”
Fig 16. (rechts) Langgevelboerderij “Jagershuis”

Ook staat er midden op het landgoed het in 1870 gebouwde Jachthuis, nu “Het 
Kasteeltje” genoemd. Dit Jachthuis is in de negentiende eeuw gesticht als buitenhuis 
op een ontginningslandgoed en is daarom van groot cultuurhistorisch belang. 
Het Kasteel is voorzien van typerende luiken in de kleuren rood en donkergroen, 
die tegenwoordig nog terug te vinden zijn bij vrijwel alle pachtboerderijen op het 
landgoed. 
Deze corresponderende elementen maken alle losse ensembles op het landgoed 
tot een geheel. 

1942

De in onbruik geraakte akkers rondom de rivier De Leij zijn langzaam dichtgegroeid 
en maken nu onderdeel uit van het bos. Veel van de oude langgevelboerderijen 
staan nog op het terrein, maar worden tegenwoordig verhuurd als woonhuis. 



VAN BOER TOT BORD

37

Fig 17. (links) Het Jachthuis, ook wel “Het Kasteeltje” genoemd.
Fig 18. (rechts) De typerende gevelluiken van het landgoed.
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Problemen op het landgoed
De familie Van Puijenbroek kon het landgoed onderhouden van de inkomsten 
uit de landbouw, de bosbouw en de erfpacht; de zogenaamde ‘economische 
dragers’. Dit is momenteel echter niet meer mogelijk: “De kwaliteit van Landgoed 
Gorp & Roovert als natuurlijk en cultuurhistorisch waardevol complex staat onder 
druk door teruglopende inkomsten uit traditionele economische dragers, waardoor 
een duurzame exploitatie en instandhouding van het landgoed in gevaar is.”9 
De eigenaren van het landgoed zijn samen met de gemeente Hilvarenbeek 
op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor dit probleem: “Een strategie 
voor duurzaam behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed alleen gebaseerd op 
overheidsregels en overheidssubsidies is niet langer houdbaar. Het is tijd om te kiezen 
voor een strategie die de instandhouding van waardevolle landgoederen faciliteert 
door ruimte te bieden aan economische dragers onder randvoorwaarden van het 
in stand houden en versterken van gewenste waarden van landgoederen: natuur- 
en landschapswaarden, erfgoedwaarden, belevings- en recreatiewaarden. De 
instandhouding daarvan kan echter niet zonder economische dragers, die het 
inkomen moeten leveren om de kostenmakers van maatschappelijk gewenste 
doelen en functies te kunnen blijven betalen.”10 
Het landgoed heeft daarom nieuwe economische dragers nodig om het gebied 
te onderhouden; Deze zijn uitgewerkt in het ontwikkelingsplan “Landgoed Gorp & 
Roovert”.11 

9  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.10
10  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.10
11   http://hilvarenbeek.notudoc.nl/
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Nieuwe ontwikkeling: De Recreatieve Poort
In het ontwikkelingsplan worden verscheidene maatregelen beschreven, welke het 
oorspronkelijke gebruik van het gebied opnieuw zichtbaar maken en tegelijkertijd 
de ecologische diversiteit van het gebied vergroten.12

Aan de Turnhoutsebaan, de weg tussen Turnhout en Tilburg, zal een ‘Recreatieve 
Poort’ worden gerealiseerd, die als toegangspoort tot de natuurgebieden zal 
dienen. Nabij de toegangspoort wordt een speel- en klimbos gerealiseerd, waar 
bezoekers “avontuurlijk kunnen spelen”. Ook worden er meer fietsroutes aangelegd, 
zodat er een aaneengesloten fietsroutenetwerk op het landgoed ontstaat. Om 
meer inkomsten voor het landgoed te genereren, worden twee voormalige 
pachtboerderijen, Roovertsche schuur en Biehal, verbouwd en herbouwd tot 
woningen die kunnen worden verhuurd.13 

12  Cultuurhistorisch onderzoek Landgoed Gorp & Roovert, oktober 2012, p.40
13  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.46

Fig 19. Het ontwikkelingsplan van landgoed Gorp en Roovert. 
De veranderingen die betrekking hebben op mijn project zijn aangegeven. 

Aanleg fietspaden
Herstel laanstructuren
Realisatie recreatieve 
poort 
Speel- en klimbos

Herstel Warande 
Nieuwbouw 
langgevelboerderij Biehal

Woonbestemming 
Roovertsche schuur
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Om het oorspronkelijke gebruik van het gebied beter zichtbaar te maken, zal een 
aantal kleine akkers aan de rivier De Leij worden hersteld. “Al sinds het ontstaan van 
het landgoed is landbouw de belangrijkste economische drager van Landgoed 
Gorp & Roovert”.14 
Een aantal ontsluitingslanen is in verval geraakt en zal worden hersteld voor 
een betere beleefbaarheid en toegankelijkheid van het landgoed. “De huidige 
karakteristiek van het lanenstelsel op het landgoed is ontstaan tijdens de 
ontginningen rond 1930 waarbij de onrendabele percelen zijn samengevoegd tot 
percelen van minimaal 12 hectare. De lanen zorgden voor een goede ontsluiting 
van de percelen en maakten het landgoed tot een geheel. De lanen dienen ook 
vandaag de dag nog tot de belangrijkste ontsluitingswegen van het landgoed”.15 

Omdat de landbouw altijd een belangrijk onderdeel van het landgoed geweest 
is, heeft het een hoge cultuurhistorische waarde binnen het gebied. In het 
ontwikkelingsplan wordt aangegeven dat er behoefte is aan het verhogen van 
de belevingswaarde van het cultuurhistorische landgoed. Momenteel is er op het 
landgoed vooral bos en grasland/akkerland aanwezig en vindt er weinig interactie 
plaats tussen deze belangrijke functies en de bezoekers van het gebied, waardoor 
de beleving niet intens is. 
In het nieuwe plan wordt de relatie met het bos versterkt, door het integreren 
van een klim- en speelbos, maar de interactie met de landbouw is nog steeds 
nauwelijks aanwezig. Deze studie geeft een mogelijke aanpak om dat te bereiken.

14  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.37
15  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.51

Fig 20. Een laan op het landgoed geaccentueerd door bomen. 
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Het ontwerp van het gebied zal op een aantal schaalniveaus worden 
gepresenteerd. Allereerst het masterplan van het gebied, waarin de plaatsing 
van de gebouwen zichtbaar wordt. Ten tweede het conceptuele ontwerp van de 
productie- en verwerkingsbedrijven. Ten derde het masterplan ingezoomd op ‘De 
Hoftuin’ en als laatste het gebouw ontwerp van het restaurant ‘De Hof’. 
Eerst zal ik echter ingaan op het idee en het concept dat ten grondslag ligt aan 
het ontwerp van het ‘Hof van Heden’.

Mijn idee

Uitgangspunt voor deze studie is om, naast het bos, ook de landbouw op het 
landgoed op interactieve wijze ervaarbaar te maken. Hiervoor  is het belangrijk 
dat er meer variatie binnen de landbouw komt en dat de agrarische activiteit 
goed zichtbaar is voor voorbijgangers. 

Wanneer we kijken naar het huidige landbouwcomplex op het landgoed, zien we 
een verouderd, ontoegankelijk en architectonisch onaantrekkelijk complex. 

Fig 21. Bovenaanzicht van het huidige landbouwcomplex op het landgoed Gorp en Roovert.
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Daar komt bij dat de inkomsten uit het bedrijf van 400 melkkoeien plus jongvee, 
onvoldoende zijn om het landgoed draaiende te houden. 

Om voldoende inkomsten uit de landbouw te generen moet het bedrijf uitbreiden 
in omvang en aantal koeien. Wat betreft aanwezig grasland, om te voorzien in de 
voeding van de koeien, heeft het bedrijf voldoende uitbreidingsmogelijkheden. 
De huidige stallen op het terrein zijn echter dusdanig verouderd dat de 
ammoniakuitstoot twee keer zo hoog ligt als bij nieuwbouw, waardoor het plafond 
van de ammoniakuitstoot van de stallen bijna bereikt is. Hierdoor is grote uitbreiding 
van het bestaande complex zonder ingrijpende aanpassingen niet mogelijk. 
Wanneer het bedrijf serieus zou willen uitbreiden, is de enige reële optie om de 
stallen te slopen en te vervangen door nieuwe, modernere stallen waarbij de 
ammoniakuitstoot veel lager ligt.16 

De eerder genoemde Mansholtboerderij, die onderdeel uitmaakt van het 
landbouwcomplex, staat momenteel zo goed als leeg en wordt voornamelijk voor 
opslag gebruikt. Dit doet geen recht aan de kwaliteiten en de cultuurhistorische 
waarde van het gebouw.

16  Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Gorp & Roovert, Gemeente Hilvarenbeek, Juli 2013,  p.18

Fig 22. Impressies van de stallen op het landbouwcomplex. De droogtoren van de Mansholtboerderij is 
over de stallen heen zichtbaar.
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Fig 23. De stallen van het huidige landbouwcomplex worden gesloopt en worden in de nieuwe situatie 
vervangen door een verscheidenheid aan (landbouw)bedrijven. 

Om het gebied te voorzien van een betere economische drager, de 
cultuurhistorische waarde van het gebied te vergroten en de recreatieve waarde 
van het gebied te laten toenemen, wil ik het huidige melkveebedrijf vervangen 
door een geïntegreerd landbouwgebied, waar bezoekers de productie van hun 
voedsel op interactieve wijze kunnen beleven. 

Om dit te realiseren zal het bestaande landbouwcomplex, afgezien van de 
Mansholtboerderij en de mestsilo, gesloopt worden en worden vervangen door 
een nieuw gebied “Hof van Heden” met het concept: “Van Boer tot Bord”. 

In dit gebied zullen verschillende biologische takken van de landbouw, zoals 
een melkveehouderij, een pluimveehouderij, een varkenshouderij, een vis- en 
champignonkwekerij, akkerbouw en groenteteelt, worden gerealiseerd. Bedrijven 
worden verspreid over een groter gebied dan voorheen waardoor de landbouw 
onderdeel wordt van de cultuurhistorische route op het landgoed, wat er tevens 
voor zorgt dat de interactie met de landbouw toeneemt.  

Het is belangrijk dat, binnen het gebied, de totale cyclus van productie tot 
verwerking tot consumptie zichtbaar wordt gemaakt. Naast de productiebedrijven 
zal er daarom een slachterij en een melkverwerkingsbedrijf op het terrein komen 
om ook verschillende verwerkingsprocessen inzichtelijk te maken. In de voormalige 
Mansholtboerderij zal een restaurant worden gevestigd, waardoor dit gebouw 
een nieuwe functie krijgt en beter tot haar recht zal komen dan bij leegstand. 
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Het concept van het gebied
Alvorens een masterplan voor het gebied te kunnen maken, heb ik eerst gekeken 
welk concept het beste bij het gebied en het thema: “Van Boer tot Bord” past. 
Om te onderzoeken hoe de verschillende productie- en verwerkingsbedrijven het 
beste in het gebied kunnen worden geïntegreerd, heb ik een aantal concepten 
en varianten vergeleken waarbij de bestaande buitenplaats uit de achttiende 
eeuw als inspiratiebron heeft gediend. Hieronder volgt een korte omschrijving van 
de overwegingen en keuzes die hierbij zijn gemaakt.

Een cluster of een straat?
Kijkend naar een buitenplaats zien we dat er vaak een hoofdhuis is met daaromheen 
landerijen die het hoofdhuis financieel onderhouden en van voedsel voorzien. 
De relatie tussen hoofdhuis en landerijen kan op verschillende manieren worden 
vormgegeven, wat in de onderstaande varianten is onderzocht en uitgewerkt.

Een ‘cluster’
Bij deze variant  worden de productie-, verwerkings-, en consumptiebedrijven 
geclusterd in één gebouw en liggen de producerende landerijen eromheen. 
Via een oprijlaan door de landbouwgronden bereikt de bezoeker het 
hoofdgebouw. Op hun weg door de landerijen en in het hoofdgebouw kunnen 
bezoekers de verschillende takken van de landbouw bezichtigen, kunnen ze zien 
hoe de producten van de landbouw verwerkt worden en kunnen ze de producten 
proeven. De bezoekers worden zo via een vaste route langs alle fases van het 
thema “Van Boer tot Bord” geleid binnen één gebouw. 

Het voordeel van dit plan is dat bezoekers automatisch alle onderdelen van de 
productielijnen bezoeken en daardoor alle aspecten meekrijgen waardoor het 
interactieve aspect goed aan bod komt. 
Nadelen van dit plan zijn dat het gebouw door het clusteren van de functies zeer 
groot van omvang wordt, waardoor het moeilijk geïntegreerd kan worden in het 
landschap. Ook worden bezoekers gedwongen een bepaalde route af te leggen, 
waardoor bezoek aan één individueel onderdeel niet mogelijk is. Daarnaast is het 
vanwege de clustering lastig elk bedrijf haar eigen architectonische identiteit en 
benodigde omvang voor financiële zelfstandigheid te geven. 

Fig 24. Het schematisch weerggeven concept van een ‘cluster’
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Een ‘straat’
In deze variant worden alle functies verspreid over het gebied en krijgt elk bedrijf 
zijn eigen gebouw. Het restaurant, met producerende kas, wordt in dit concept 
als hoofdgebouw van de buitenplaats gezien, met de landbouwbedrijven 
als producerende landerijen. Via een ‘straat’ worden  bezoekers langs de 
verschillende productie- en verwerkingsbedrijven geleid en kunnen aan elk bedrijf 
individueel een bezoek brengen. De samenkomst van twee ‘straten’ leidt tot het 
hoofdgebouw: het restaurant. 

Fig 25. Het schematisch weerggeven concept van een ‘straat’

Het voordeel van dit plan is dat bedrijven de omvang kunnen krijgen die nodig 
is om financieel zelfstandig te kunnen functioneren. Door elk bedrijf apart in het 
landschap te plaatsen, ontstaan er kleinere bouwvolumes die beter geïntegreerd 
kunnen worden in het landschap. De bedrijven ogen daardoor vriendelijker, zijn 
toegankelijker en kunnen specifiek voor die functie worden ontworpen, waardoor 
een samenspraak tussen landbouw en architectuur ontstaat. 
De bedrijven kunnen allen individueel worden bezocht, waardoor bezoekers niet 
gedwongen worden om alle aspecten van productie, verwerking en consumptie 
te bezoeken, maar daarin zelf een keuze kunnen maken en zo hun eigen reis 
kunnen vormgeven. 
Het nadeel is dat er op deze manier twee hoofdlanen ontstaan, waardoor de 
buitenplaats geen duidelijke richting heeft. 

Vanuit het onderzoek naar deze twee varianten voor het masterplan heb ik 
gekozen voor een straat. Bedrijven zullen worden geïntegreerd in het landschap, 
waardoor bezoekers op subtiele wijze in contact kunnen komen met de landbouw 
en waardoor elk bedrijf ontworpen kan worden voor de specifieke functie van 
dat gebouw. De verschillende bedrijven zullen verspreid over het gebied worden 
geplaatst, waarbij het restaurant met de kas in de voormalige modelboerderij zal 
worden gesitueerd. Hierdoor krijgt dit historisch belangrijke gebouw een nieuwe 
functie in het moderne landbouwconcept en wordt oud en nieuw verbonden. 
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Fig 26. (boven) De bestaande situatie van het landbouwcomplex met aangrenzend grasland.
Fig 27. (onder) De nieuwe situatie van het “Hof van Heden” met een verscheidenheid aan bedrijven. 
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Inrichting van het Landgoed

Zoals eerder vermeld maakt het gekozen gebied onderdeel uit van het landgoed 
‘Gorp & Roovert’. Op dit landgoed zijn enkele structureel terugkerende elementen 
aanwezig die ik ook wil toepassen in de inrichting van het “Hof van Heden”. Deze  
elementen zijn omschreven in het bestaande ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & 
Roovert van de gemeente Hilvarenbeek.17 
Hieronder volgt een inventarisatie van deze elementen en de manier waarop deze  
worden toegepast in het nieuwe masterplan. 

Lanen
Er zijn op het landgoed verscheidene lanen aanwezig. Deze lanen werden rond 
1845 aangelegd met als voornaamste reden de omgeving te verfraaien. Tijdens 
de ontginningen rond 1930, waarbij verschillende onrendabele percelen zijn 
samengevoegd tot percelen van minimaal 12 hectare, is het huidige karakteristieke 
lanenstelsel van het landgoed ontstaan. “De lanen zorgden voor een goede 
ontsluiting van de percelen en maakten het landgoed tot een geheel. De lanen 
dienen ook vandaag de dag nog als de belangrijkste ontsluitingswegen van het 
landgoed.”18 Veel van deze lanen wordt geaccentueerd door op onregelmatige 
afstand geplante eiken.19

In het ”Hof van Heden” zullen twee nieuwe eikenlanen worden aangelegd, die 
structuur zullen geven aan het terrein en zullen dienen als fiets- en voetpad binnen 
het Hofland. Aan deze lanen zullen de nieuwe landbouw- en verwerkingsbedrijven 
staan.

17  http://hilvarenbeek.notudoc.nl/
18  Ontwikkelingsplan Landgoed Gorp & Roovert, 24 augustus 2012, p.51
19  Landgoed Gorp & Roovert Beeldkwaliteitsplan locatie Biehal, mei 2013, p.11

Fig 28. Op het landgoed komen zowel lanen voor met een zandpad als met verharde wegen. 
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Gebruik van natuurlijke materialen en afscheidingen
Op het landgoed staan verscheidene gebouwen, daterend uit verschillende 
tijdsperiodes. Bij veel van de gebouwen correspondeert het materiaalgebruik en 
het gebruik van de kleuren, donker groen en rood20, met die van het landgoed. 
Over het algemeen wordt er, voor de gebouwen en de inrichting van het terrein, 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals baksteen, hout, 
gebakken pannen etc.21

Volgens het ontwikkelingsplan dient de overgang tussen openbaar en privé terrein 
op een informele manier te worden vormgegeven, waarbij het liefst geen gebruik 
wordt gemaakt van hekken, maar waar de voorkeur uitgaat naar bijvoorbeeld 
lage houtwallen of sloten. 

Er moet spaarzaam worden omgegaan met het aanbrengen van verharde 
wegen; indien nodig wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van gebakken klinkers, 
oude keien of kasseien. Het liefst wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
natuurlijke bermen voorzien van gras. 

20  Kleurcodes. Groen: Sikkens L.0.15.15 en Rood: RAL 3001
21  Landgoed Gorp & Roovert Beeldkwaliteitsplan locatie Biehal, mei 2013, p.13

Fig 29. Twee nieuwe lanen in het Hofland geven structuur aan het gebied en leiden bezoekers langs de 
verschillende landbouwbedrijven naar de Hoftuin. 
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Fig 30. Materiaalgebruik op het Landgoed Gorp en Roovert en de vormgeving van de informele 
overgang als scheiding tussen privé en openbaar terrein. 

Veel gevels zullen worden bekleed met glas en overlappende houten latten, die 
ook op de bestaande bebouwing van het landgoed worden gebruikt. De daken 
worden bekleed met gebakken pannen of worden voorzien van een beloopbaar 
groendak. 

Wegen 
In het gebied worden verschillende verkeersstromen, zoals voetgangers, fietsers 
en zwaar gemotoriseerd verkeer, gescheiden. Afhankelijk van de functie zullen de 
wegen van verschillende materialen worden gemaakt en zal er wel of geen gebruik 
worden gemaakt van verharde wegen. De hoofdlaan door het gebied zal worden 
bekleed met gebakken klinkers, waardoor het fietscomfort wordt verhoogd. 

Fig 31. (links) Gebakken klinkers, in visgraad, worden toegepast op de hoofdlanen in het gebied.
Fig 32. (rechts) Houten latten worden toegepast op de wandellanen langs de bedrijven. 
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De wandellaan die langs de productie- en verwerkingsbedrijven leidt, zal worden 
voorzien van een grindbak met daarover houten latten. 
Hierdoor is het minder aantrekkelijk om op het voetpad te fietsen, zodat de 
verkeersstromen gescheiden blijven.  De landbouwwegen, waar vaak zwaar 
gemotoriseerd verkeer zoals trekkers en vrachtwagens komen, zullen grotendeels 
verhard worden aangelegd met betonplaten. Dit zorgt ervoor dat het terrein 
schoon blijft voor bezoekers (minder zandsporen) en regelmatig onderhoud wordt 
vermeden (gaten in een zandweg etc.). 

Afrastering
Veel dieren lopen dagelijks buiten en zullen binnen hun buitenterrein moeten 
worden gehouden. De meeste afscheidingen worden gemaakt op natuurlijke wijze 
in de vorm van water, houtwallen of lage houten hekken. Zo blijft het natuurlijke 
karakter van de omgeving behouden, oogt het toegankelijker voor publiek en 
vergroot het de interactie tussen landbouw en bezoekers.

Bebouwing
De aanwezige bebouwing in het gebied is kleinschalig en laag, op het huidige 
melkveebedrijf na. De gebouwen staan ‘verstopt’ tussen de bomen en zijn 
opgenomen in hun omgeving.
Om aan te sluiten bij de bestaande bebouwing van het landgoed, is het bij 

de inrichting van het “Hof van Heden” belangrijk dat de nieuwe bebouwing 
geïntegreerd wordt in de omgeving. Omdat het gebied bestaat uit een grote 
open vlakte waar verschillende nieuwe gebouwen in worden geplaatst, zal dit niet 
kunnen door de gebouwen te ‘verstoppen’ tussen de bomen. Daarom worden ze 
op een dusdanige manier vormgegeven dat ze geïntegreerd zijn in de omgeving. 
De bebouwing zal relatief laag zijn, zeker wanneer dit vergeleken wordt met 
conventionele landbouwstallen. 

Fig 33. De gebouwen op het Landgoed staan grotendeels ‘verstopt’ tussen de bomen, waardoor ze 
opgaan in hun omgeving.
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Fig 34. De verhouding tussen de afmetingen van een conventionele stal (links) en een nieuw 
landbouwbedrijf (rechts) in het “Hof van Heden”. 
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Het masterplan 

Zoals eerder vermeld zullen er in het Hofland twee nieuwe lanen worden 
aangelegd die structuur geven aan het gebied. Langs deze lanen zijn verschillende 
productie- en verwerkingsbedrijven geplaatst en op de locatie van het voormalige 
landbouwcomplex zal een restaurant met productiekas komen. Hieronder zal voor 
elk bedrijf worden beschreven waarom het op die locatie staat en waarom het 
eventueel gecombineerd is met een andere functie. Ook zal er dieper in worden 
gegaan op het conceptuele ontwerp van de stallen en verwerkingsbedrijven. 
Alvorens het conceptuele ontwerp van deze gebouwen te kunnen presenteren, 
zal eerst het algemene concept van het masterplan worden beschreven. 

Binnen het Hof van Heden staat de reis “Van Boer tot Bord” centraal en is het 
belangrijk dat bezoekers deze reis zelf op interactieve wijze kunnen vormgeven. 
Het is de bedoeling dat ze inzicht krijgen in de verschillende processen van de 
landbouw en de manier waarop de producten van de landbouw worden verwerkt 
tot producten die zij dagelijks eten. Om dit inzicht te verwerven is het belangrijk dat 
bezoekers de landbouw op interactieve en transparante manier kunnen beleven.
Alle gebouwen in het gebied zijn daarom volgens dit concept ontworpen. 

Fig 35. Illustratie van het transparante en interactieve landbouwconcept dat is toegepast bij het “Hof 
van Heden”. Links de conventionele landbouw, waar publiek niet kan zien welke processen zich in de 
stal afspelen. Rechts het nieuwe landbouwconcept, waar publiek kan zien hoe de dieren leven in de 
stal. 

De productie- en verwerkingsbedrijven
Op het landgoed zijn veel fietspaden en wandelroutes aanwezig die in het nieuwe 
ontwikkelingsplan uitgebreid en beter met elkaar verbonden worden. De lanen 
in het “Hof van Heden” sluiten aan op deze (landelijke)fietsroutes. Hierdoor wordt 
het gebied onderdeel van de cultuurhistorische route op het landgoed en is het 
toegankelijk vanuit zowel België als Nederland. 
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Fig 36. Routekaart van het landgoed met het fietsroutenetwerk en verharde autowegen.
 fietspaden
 autowegen
 parkeerplaatsen

Wanneer bezoekers met de auto naar het gebied komen, kunnen zij in het oosten 
(NL) en westen (B) aan het begin van het landgoed parkeren en verder wandelen 
naar het “Hof van Heden”, of zij kunnen in het noorden parkeren bij de Hoftuin en 
hun reis “Van Boer tot Bord” vanaf daar starten.

P
Landgoed Gorp en Roovert
Hof van Heden
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Productiekas

Restaurant

4. Melkverwerking:
Kaasmakerij

5. Melkveehouderij3. Vleesverwerking:
Slachterij en Slagerij

Uitloopweide

Akkerland met drie 
gewassoorten voor veevoer

Graan

Mais

Voederbieten

Vis- en champignon
kwekerij

100 m

2. Varkenshouderij 
met uitloopbos

1. Pluimveehouderij met 
boomgaard als uitloop

Om een eenheid binnen het gebied te creëren, corresponderen alle 
gebouwen in materiaalgebruik en vormentaal. Alle gevels van de productie- en 
verwerkingsgebouwen zijn voorzien van natuurlijke, donkere overlappende houten 
latten en de daken van een groendak. Dit om de gebouwen een zo natuurlijk 
mogelijke uitstraling te geven die correspondeert met het materiaalgebruik elders 
op het landgoed. De gebouwen worden geïntegreerd in de omgeving door de 
keuze van het materiaalgebruik en de lage bebouwing, waardoor een vriendelijke, 
toegankelijke en uitnodigende sfeer rondom de gebouwen ontstaat.

Elk productie- en verwerkingsbedrijf bestaat uit een hoofdgebouw met één of 
meerdere vleugels, waar de productie of verwerking van producten plaatsvindt. 
Elk hoofdgebouw bestaat uit een begane grond en een verdiepingsvloer met vide. 
De begane grond is de entree van het gebouw en geeft bezoekers de mogelijkheid 
om processen die in de stallen of verwerkingsruimtes plaatsvinden van dichtbij te 
bekijken. Op de eerste verdieping is er een informatieruimte ingericht, in de vorm 
van een museum, waar bezoekers meer informatie krijgen over de werking van het 
specifieke bedrijf. Ook kunnen zij hier producten proeven die in het bedrijf worden 
geproduceerd. 

Om bedrijven in het gebied zelfstandig en levensvatbaar te kunnen laten zijn, is 
de bedrijfsomvang bepaald aan de hand van de in het programma van eisen 
gepresenteerde regels.22.

22  Zie bijlage 2 - pagina 145

Fig 37. Het “Hof van Heden” waarbij is aangegeven waard de verschillende onderdelen van de reis 
“Van Boer tot Bord” zijn gesitueerd.
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Van elk bedrijf zal de locatiekeuze, bepaald aan de hand van het route- en 
transportschema23, en de toepassing van het interactieve en transparante concept 
op het gebouwontwerp worden beschreven. 

Ik zal jullie nu meenemen op de reis “Van Boer tot Bord”.

Pluimveehouderij met boomgaard
Onze reis “Van Boer tot Bord” begint bij de pluimveehouderij met boomgaard, 
twee functies in de landbouw die goed gecombineerd kunnen worden.

De boomgaard ligt op het zuiden voor optimaal gebruik van de zon en dient 
als buitenruimte voor de kippen. Het geeft de kippen voldoende natuurlijke 
bescherming tegen roofdieren, wat de kwaliteit van de buitenruimte vergroot 
en ervoor zorgt dat de kippen beter gebruik kunnen maken van het gehele 
buitenterrein. De kippen houden de bodem vrij van onkruid, wat de boomgaard 
ten goede komt.

Wanneer we naar de structuur van de pluimveehouderij kijken, zien we een 
hoofdgebouw met twee stalvleugels. 

23  Zie pagina 29 voor relatieschema en pagina 30 voor transportschema

Fig 38. Pluimveehouderij met boomgaard in het “Hofland”.

Fig 39. De plattegrond van de rechter stalvleugel van de pluimveehouderij.
Drie stal compartimenten Sorteerruimte eieren Inloop
Bezoekersruimte Oploop Transportband eieren



BORDER (E)SCAPE

58

In totaal worden er 18.000 kippen in de pluimveehouderij gehouden. Omdat 
er wettelijk maximaal 3000 kippen per ruimte mogen worden gehouden, is elke 
stalvleugel opgedeeld in drie compartimenten . Door elk compartiment loopt een 
automatische transportband die de eieren vanuit de leghokken vervoert naar 
het hoofdgebouw, waar de eieren gesorteerd en klaar gemaakt worden voor 
transport. Voor bezoekers is het mogelijk om het hoofdgebouw te bezoeken en 
daar, van achter glas, te zien hoe het sorteerproces plaatsvindt. 

Zoals eerder vermeld, worden de stallen ontworpen volgens een interactief en 
transparant concept. Dit is duidelijk terug te zien in de vormgeving van de stallen. 
De kippenstal is voorzien van een grote glazen gevel, grenzend aan de wandellaan 
van de bezoekers. Via deze glazen puien kunnen bezoekers zien welke processen  
zich in de stal afspelen en hoe de kippen leven. 

Fig 40. De grote glazen gevels van de kippenstal zorgen ervoor dat bezoekers vanaf de wandellaan 
kunnen zien hoe de kippen in de stal leven. 

Om de interactie tussen landbouw, boer, gebouw, dier en bezoeker te vergroten, 
is er tussen de compartimenten een ‘inloop’ en een ‘oploop’ ontworpen. 
Bij de inloop is het mogelijk tussen de stalcompartimenten te lopen, tot ongeveer 
halverwege het gebouw, waar de transportband met de eieren loopt. Zo is het 
voor bezoekers mogelijk om dicht bij deze transportband te komen en goed te 
zien hoe de eieren, via een glazen stolp, van legplaats naar sorteerplaats vervoerd 
worden.

Bij de oploop is het mogelijk om op het dak van de kippenstal te komen, waar men 
kan zien hoe de kippen buiten tussen de fruitbomen lopen en hoe de fruitbomen 
onderhouden worden.
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Fig 41. De inloop met zicht op de transportband van de eieren, zodat bezoekers kunnen zien hoe de 
eieren van de legplaats naar de sorteerruimte worden vervoerd. 

Fig 42. De oploop van de kippenstal vanuit verschillende gezichtspunten. Vanaf de wandellaan, de 
oploop en het dak van de stal. 
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Varkenshouderij met bos
Onze reis “Van Boer tot Bord” gaat verder langs de varkenshouderij met 
aangrenzend bos. 

De varkenshouderij is dicht tegen een bestaand stuk bos geplaatst, zodat de 
ruimte onder de bomen als buitenruimte voor de varkens kan dienen. De varkens 
kunnen hier wroeten en hun huid wordt door de bomen beschermd tegen de zon. 
Tevens staat de stal dicht bij het vleesverwerkingsbedrijf, zodat de varkens niet ver 
vervoerd hoeven te worden.

Fig 43. Varkenshouderij met uitloopbos in het 
“Hofland”.

Fig 44. De plattegrond van de varkenshouderij
stal zeugen en biggen stal vleesvarkens Opslag
Bezoekersruimte Oploop Voedergang

Buitenruimte vleesvarkens
Uitloopbos

Buitenruimte 
zeugen en 

biggen
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Wanneer we naar de structuur van de varkenshouderij kijken, zien we een 
hoofdgebouw met twee U-vormige stalvleugels. Door de U-vorm ontstaat er een 
binnenterrein dat grenst aan het bos en dat een afgeschermd buitenterrein voor de 
vleesvarkens creëert. In de achterste vleugel worden 900 vleesvarkens gehouden 
die toegang hebben tot het binnenterrein dat als buitenruimte dient. De voorste 
vleugel, grenzend aan de wandellaan van de bezoekers, is bestemd voor 100 
zeugen met biggen. De vleesvarkens en de zeugen mogen, volgens wetgeving, 
geen buitenruimte delen en hebben daarom een aparte buitenruimte. 

Net als bij de kippenstal is de varkensstal ontworpen met grote glazen gevels om 
de interactie tussen mens en dier te verhogen. Deze interactie wordt versterkt door 
de buitenruimte van de zeugen en biggen die grenst aan de wandellaan. 

Via twee trappen is het mogelijk boven op het dak van de varkensstal te komen. 
Hierdoor kunnen bezoekers, net als bij de pluimveehouderij, zien hoe de varkens in 
de buitenruimte scharrelen. 

Fig 45. De oploop van de varkensstal loopt rondom de buitenruimte van de zeugen met biggen. 
Vanaf het dak van de stal is de buitenruimte van de vleesvarkens te zien.

Melkveehouderij met uitloopweide en akkerlanden
We vervolgen onze reis “Van Boer tot Bord” naar de melkveehouderij met 
aangrenzende uitloopweide.

Fig 46.  Melkveehouderij met uitloopweide in het 
“Hofland”.
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De melkveehouderij staat dicht bij de akkervelden, zodat deze als een gemengd 
bedrijf beheerd kan worden.
Door gebruik te maken van drie percelen met verschillende gewassen, krijgen 
bezoekers inzicht in een grotere diversiteit en geeft het de boer de mogelijkheid 
om gewassen te rouleren ten behoeve van de vruchtwisseling, waardoor ziektes 
voorkomen worden. 

Fig 47. De uitloopweide van de koeien ligt naast het melkveebedrijf. De rest van het grasland op het 
landgoed  is bereikbaar via de in het rood aangegeven routes. 

De melkveehouderij bevindt zich aan de tweede laan in het Hofland. Achter de 
stal, richting het bos, is genoeg uitloopweide aanwezig voor de weidegang van 
de 60 koeien met jongvee. Deze uitloopweide is in drie percelen verdeeld, zodat 
de koeien kunnen wisselen van weide om het gras de kans te geven te groeien.
Omdat de koeien twee keer per dag worden gemolken en dus naar de stal geleid 
moeten worden, is het belangrijk dat deze uitloopweide zich dicht bij de stal 
bevindt. Daarnaast wordt gras van elders op het landgoed gehaald en naar het 
melkveebedrijf vervoerd. Het bedrijf staat dicht bij de toegangsweg die leidt naar 
het verderop gelegen grasland, waardoor voer voor de koeien binnen handbereik 
is. 
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Fig 48. Op de akkerlanden worden gewassen zoals aardappelen, mais, voederbieten en graan verbouwd 
die gebruikt worden als diervoeder. De akkers worden onderhouden vanuit de melkveehouderij.

Fig 49. De plattegrond van de melkveehouderij.

Koeienstal Melkstal Opslag
Bezoekersruimte Melktank lokaal Voedergang

De melkveehouderij bestaat uit een hoofdgebouw met een stalvleugel evenwijdig 
aan de wandellaan. De stal bestaat uit een ruimte voor de koeien en een 
voedergang. Deze voedergang is aan de wandellaan geplaatst, zodat bezoekers 
kunnen zien hoe de koeien gevoerd worden. In het hoofdgebouw is een melkstal 
aanwezig, waar de koeien tweemaal daags gemolken worden. De melktank staat 
in de ruimte die de melkveehouderij met het melkverwerkingsbedrijf verbindt. 
Om onrust onder de koeien tijdens het melken te voorkomen, is de melkstal te 
bezichtigen van bovenaf, 
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De koeienstal is ontworpen met open gevels, zonder glas, om de interactie en 
transparantie tussen dier, boer en bezoeker te optimaliseren. Deze gevels hoeven 
geen glas te bevatten, omdat koeien bestand zijn tegen het Nederlandse 
buitenklimaat en geen gereguleerde binnenruimte nodig hebben.
In de uitloopweide kunnen de koeien vanaf de hele wandellaan bekeken worden, 
waardoor bezoekers ver voor zij de stal bereiken al contact maken met de dieren.  

Fig 50. De verdiepingsplattegrond van de melkveehouderij. Vanuit de expositieruimte kunnen bezoekers 
door de ramen in de vloer zien hoe de koeien in de melkstal worden gemolken.

Fig 51. Doorsnede van de koeienstal met open gevels, zonder glas,. Hierdoor wordtde relatie tussen de 
koeien, de boer en de bezoekers versterkt. 

Expositieruimte bezoekers
Kantoor 
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Melkverwerking: De kaasmakerij
Onze reis “Van Boer tot Bord” gaat verder naar het melkverwerkingsbedrijf, 
grenzend aan de melkveehouderij.

Fig 52.  Melkverwerking naast de melkveehouderij 
in het “Hofland”. (in rood aangegeven)

Fig 53. De plattegrond van het melkverwerkingsbedrijf.
Kaasmakerij

Pasteuriseer machine Roltafel (wei in bakken) Omkeertafel (kaas uit bakken)

Keuken Kaasopslag
Bezoekersruimte

Wei machine Wei pers Pekelbad

Melktank Spoelhok

1

1 3 5
2 4 6

23456

In het melkverwerkingsbedrijf worden 70 kazen per week gemaakt. Het bedrijf staat 
in directe verbinding met de melktank van de melkveehouderij, zodat de melk niet 
vervoerd hoeft te worden. Het melkverwerkingsbedrijf staat dicht bij de route die 
leidt naar de verharde toevoerwegen richting Hilvarenbeek en Goirle. Wanneer er 
producten aan- of afgevoerd moeten worden, kan dit gemakkelijk plaatsvinden, 
waardoor bezoekers in het gebied minimaal gestoord worden door gemotoriseerd 
verkeer.

Het melkverwerkingsbedrijf heeft een hoofdgebouw met een grote en een kleine 
vleugel. De kleine vleugel dient als verbinding tussen de melkveehouderij en de 
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Fig 54. Doorsnede van de kaasmakerij met de productie in één lijn langs de gevel uitgestrekt (boven) 
en de opslagruimte voor de kazen (onder). 

melkverwerking en huisvest de melktank. In de grote vleugel vindt de kaasbereiding 
plaats. Alle processen zijn in één lange lijn over de breedte van de gevel uitgestrekt 
en zo goed zichtbaar vanaf de wandellaan. Het rijpingsproces van de kazen moet 
in een donkere, geconditioneerde ruimte plaatsvinden en daarom is de opslag in 
een dichte ruimte aan de achterzijde van het gebouw geplaatst. Vanaf buiten 
is het niet mogelijk om in de opslagruimtes te kijken, maar op afgesproken tijden 
is het mogelijk de kaasmakerij te bezoeken en daarbij een kijkje te nemen in de 
opslagruimte van de kazen. 
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Het vleesverwerkingsbedrijf 
We vervolgen onze reis “Van Boer tot Bord” naar het vleesverwerkingsbedrijf.

Het vleesverwerkingsbedrijf staat dicht bij de varkens-, melkvee- en pluimveehouderij. 
De dieren hoeven daardoor maar over zeer korte afstand te worden vervoerd, 
waardoor een hoop dierenleed en transportkosten wordt voorkomen. 
Het is vrijwel onmogelijk om al het vlees dat in het vleesverwerkingsbedrijf verwerkt 
wordt enkel in het gebied zelf te consumeren. Het gebouw staat daarom direct 
in verbinding met de verharde toevoerwegen richting Hilvarenbeek en Goirle, 
waardoor overproductie gemakkelijk naar de lokale markt vervoerd kan worden. 

Fig 55. Vleesverwerkingsbedrijf in het “Hofland”. 
(in rood aangegeven)

Fig 56. De plattegrond van het vleesverwerkingsbedrijf.
Slachterij Slagerij Opslag/koelcel
Bezoekersruimte Dierenverblijf Kantoor
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Het vleesverwerkingsbedrijf bestaat uit een slachterij en een slagerij. In de slachterij 
komen de levende dieren binnen en worden ze in een afgesloten ruimte, onttrokken 
aan het zicht van het publiek, gestald. Hier worden de dieren gedood. In de 
slachterij worden de dieren verwerkt tot handzame stukken vlees, die vervolgens in 
de slagerij verwerkt worden tot producten die wij in de winkel kopen. De slachterij 
en de slagerij zijn duidelijk van elkaar gescheiden door een dichte wand, zichtbaar 
in de plattegrond. 

Waarschijnlijk is niet iedereen er zo van gecharmeerd om het slachtproces live 
mee te maken. Het slagersproces, daarentegen, is toegankelijker voor publiek. Om 
deze reden zijn de gevels van de slagerij veel opener ontworpen dan de gevels 
van de slachterij. 
Bij de slagerij kunnen bezoekers vanaf de wandellaan naar binnen kijken en zien 
wat er gebeurt. 

Bij de slachterij moet de bezoeker echt tegen het raam aanstaan om goed te zien 
wat er zich binnen afspeelt. 

Om te voorkomen dat bezoekers per ongeluk de slachterij inkijken, is er voor de 
gevel van de slachterij een extra hek van houten latten geplaatst, wat directe inkijk 
vanaf de hoofdlaan voorkomt. Bezoekers moeten er dus bewust voor kiezen om 
het slachtproces te bekijken en worden hier niet ongewenst mee geconfronteerd. 

Fig 57. (boven) De open gevels van de slagerij, waardoor bezoekers goed naar binnen kunnen kijken.
Fig 58. (onder) De meer gesloten gevel van de slachterij, met een extra barrière, zodat bezoekers er 
bewust voor moeten kiezen om het slachtproces te zien.
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Fig 59. (links) Vis- en champignonkwekerij in de “Hoftuin” (in rood aangegeven).
Fig 60. (rechts) De vis- en champignonkwekerij komt in de bestaande silo van het voormalige 
landbouwcomplex.

Vis- en Champignonkwekerij
Onze reis “Van Boer tot Bord” gaat verder naar de vis- en champignonkwekerij. 

De vis- en champignonkwekerij wordt geplaatst in de bestaande mestsilo van 
het landbouwcomplex. Voor zowel het kweken van vis als champignons is een 
donkere ruimte nodig en de voormalige mestsilo biedt deze kwaliteiten. De vis- 
en champignonproductie vindt plaats op vrij kleine schaal, voornamelijk bedoeld 
voor gebruik in het restaurant en eventueel voor kleinschalige lokale verkoop 
binnen het gebied.

De vis- en champignonkwekerij is hier niet verder uitgewerkt.
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Het ontwerp van “De Hoftuin”
We vervolgen onze reis “Van Boer tot Bord” richting het restaurantgebied: De 
Hoftuin. 

Op het punt waar de twee hoofdlanen van het Hofland elkaar kruisen, begint de 
Hoftuin. 

Een klein stukje bos scheidt het grootschalige Hofland op subtiele wijze van de 
kleinschalige, intiemere Hoftuin. Tevens creëren de bomen, aan weerszijden van de 
laan, een frame voor het eindpunt van de laan: het restaurant met productiekas. 

Fig 61. Het stuk bos (In rood weergegeven) dat zorgt voor een scheiding tussen het grootschalige 
Hofland en de kleinschaligere Hoftuin. 
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Zoals eerder vermeld, wordt vrijwel het hele bestaande complex gesloopt, behalve 
de Mansholtboerderij en de mestsilo, waardoor de laan, vanuit het Hofland, geen 
eindpunt meer heeft. Om een nieuw eindpunt voor de laan te creëren, wordt er, in 
lijn met de laan, een productiekas tegen de Mansholtboerderij geplaatst. 

Fig 62. (links) De bomen langs de hoofdlaan vanuit het Hofland vormen een kader voor het achterliggende 
restaurant.
Fig 63. (rechts) Het zicht vanaf de hoofdlaan in de Hoftuin. 

Fig 64. Links de hooflaan zonder eindpunt. Rechts de hooflaan met eindpunt door toevoeging van 
nieuwbouw. 
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De productiekas wordt op dusdanige wijze tegen het restaurant geplaatst, dat de 
typologie van de Mansholtboerderij gespiegeld wordt en voorzien wordt van een 
entreegebouw in het midden. Dit resulteert in een vorm die overeenkomt met de 
typologie van een buitenplaats, waarbij het gebouw haar voorliggende tuinen 
omarmt en de bezoekers verwelkomt in het gebied. 

Hoewel de voormalige stallen van het landbouwcomplex niet meer voldoen 
aan de huidige eisen en daarom gesloopt worden, hebben deze stallen ook 
bijgedragen aan de cultuurhistorische waarde van het gebied. Om deze historie 
zichtbaar te maken in het nieuwe plan, zullen de contouren van de voormalige 
stallen, sleufsilo’s en bijgebouwen zichtbaar worden gemaakt in de vorm van 
productietuinen, kleine akkers en parkeerruimte. De Hoftuin bevindt zich op een 
open plek in het bos op het terrein van het voormalige landbouwcomplex. Door 
de beslotenheid die zo wordt gecreëerd, voelen bezoekers zich veilig en zullen 
ze op ontspannen manier door de tuinen kunnen wandelen en elkaar onderweg 
ontmoeten. 

Deze historische gebouwcontouren zullen worden geaccentueerd door lage 
heggetjes, zodat bezoekers de contouren kunnen ervaren tijdens een wandeling 
door het gebied. 

Fig 65. De vleugels van het gebouw “De Hof” omarmen de voorliggende productietuinen en 
verwelkomen de bezoekers in het gebied. 
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Fig 66. Binnen de contouren van de voormalige gebouwen van het landbouwcomplex zijn 
productietuinen (voorheen dierstallen), kleine akkers (voorheen sleufsilo’s) en parkeerplaatsen 
(voorheen opslagschuren) gerealiseerd. 

Productietuinen Kleine akkers Parkeerplaatsen

Pauto

Pfiets

P
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Bereikbaarheid
Door de productietuinen loopt de hoofdlaan die bezoekers naar het restaurant 
‘De Hof’ leidt. Onderweg krijgen bezoekers de mogelijkheid om een zijweg in te 
slaan en tussen de productietuinen door te lopen, waardoor de interactie tussen 
productie en consumptie wordt vergroot. Bezoekers kunnen ook via de laan vanaf 
de parkeerplaatsen bij De Hof arriveren.

Fig 67. In de Hoftuin kunnen bezoekers “De Hof” bereiken via de laan vanuit het Hofland, via de laan 
vanaf de parkeerplaats of via de wandelpaden in de productietuinen. 

De Hoftuin is zowel vanuit Poppel, Goirle als Hilvarenbeek via een verharde weg te 
bereiken. 
Deze bezoekers kunnen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en 
komen zo via de laan vanaf de parkeerruimte de Hoftuin binnen.

Plein
De hoofdlaan uit het Hofland en de laan vanaf de parkeerplaats komen samen 
in een plein voor de entreetoren van De Hof. Dit plein is open ontworpen zodat 
de symmetrie en royaliteit van de ruimte wordt benadrukt. De symmetrie van het 
gebouw wordt versterkt door de symmetrie van het plein, waardoor er rust en 
ruimte wordt gecreëerd. Er zijn geen obstakels die afleiden van de reis “Van Boer 
tot Bord”, waardoor de focus op de productiekas en het restaurant, de essentiële 
onderdelen van de reis, komt te liggen. 
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De royaliteit in het gebied ontstaat door een combinatie van het majestueuze 
gebouw, de open, vrije ruimte op het plein en de omarming van de aangrenzende 
tuinen. Dit versterkt, samen met de symmetrie, het buitenplaatsgevoel van de 
Hoftuin. 

De open ruimte op het plein bevordert de ontmoeting en geeft de ruimte aan 
bezoekers(groepen) om vrij rond te lopen. Hierdoor is de relatie tussen de tuin, de 
kas en het restaurant met terras sterk, waardoor het interactieve concept goed tot 
haar recht komt. Bezoekers krijgen op deze manier de vrijheid om zich tussen de 
verschillende aspecten van hun reis “Van Boer tot Bord” te bewegen.

Om bezoekers enige sturing te geven, om de lanen vanuit het Hofland en de 
parkeerplaats te accentueren en om een subtiele functiescheiding aan te geven, 
zijn er verschillende materialen op het plein gebruikt. De laan is bekleed met 
gebakken klinkers die ook elders op het landgoed zijn toegepast. De ruimtes voor 
de kas en het terras van het restaurant zijn bekleed met houten latten, die ook 
gebruikt worden bij de wandellanen in het Hofland. 

Door deze materiaalscheiding is de laan duidelijk zichtbaar en leidt het de 
bezoekers naar de entree van De Hof, maar zorgt het niet voor een barrière. 

Fig 68. Het verschil in materiaalgebruik op het plein en de laan zorgt voor  een subtiele scheiding tussen 
beide. 
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Productietuinen 
Zoals eerder vermeld, worden de productietuinen op de contouren van de oude 
stallen geplaatst. In deze productietuinen worden verschillende eetbare gewassen 
en kruiden verbouwd die gebruikt worden in het restaurant. 
Binnen deze contouren is een strak  grit van paadjes en tuinbedden aangelegd, 
refererend aan het Franse tuinprincipe dat vaak wordt toegepast bij een 
buitenplaats. 

Wanneer bezoekers, via één van de lanen naar De Hof lopen, worden zij altijd 
langs deze tuinen geleid, waardoor ze zelf kunnen zien hoe het gewas groeit, en 
ervaren hoe vers het voedsel is dat geserveerd wordt in het restaurant. Bezoekers 
kunnen via kleine paadjes, tussen de tuinbedden, door de tuin wandelen.

Om de levendigheid in de productietuinen te vergroten en bezoekers uit te nodigen 
en te stimuleren door de tuinen te wandelen, in plaats van enkel de hoofdlaan te 
gebruiken, is een aantal ‘tuintegels’ vervangen door ‘water- en terrastegels’. Deze 
tegels zijn verspreid over de tuin geplaatst, om zo een speels en gevarieerd beeld 
te krijgen.
 

Fig 69. De tuinbedden in de productietuin zijn ingedeeld vorlgens een strak grit. Om de levendigheid 
binnen de productietuinen te vergroten, zijn sommige tuintegels vervangen door watertegels en 
terrastegels.
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De tuinbedden kunnen zo gemakkelijk bewaterd worden, met water uit de 
nabijgelegen ‘watertegels’. Dit water is afkomstig van de rivier de Roovertsche 
Leije, die van oudsher al over het landgoed stroomt. Op deze manier kan deze 
vruchtbare rivier wederom de landbouw doen floreren, zoals zij dat voorheen 
jarenlang heeft gedaan. Ook kunnen er eetbare waterplanten in de ‘watertegels’ 
worden verbouwd. 

Fig 70. (links) Watertegel in de productietuin.
Fig 71. (rechts) Terrastegel in de productietuin als verlenging van het terras voor het restaurant.

De ‘terrastegels’ worden bekleed met dezelfde houten latten die gebruikt zijn bij 
het terras. Deze tegels zijn een verlenging van het terras en nodigen de bezoekers 
uit om naar de productietuin te gaan en daar aan de aanwezige picknicktafels 
te lunchen. 
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Het restaurant is, samen met het informatiecentrum, in de Mansholtboerderij 
geplaatst. Deze bestaande boerderij is oorspronkelijk gebouwd als graanschuur, 
waar het graan gedorst, gedroogd en opgeslagen werd. Dit heeft ertoe geleid 
dat er grote, open ruimtes zijn ontstaan, vrijwel zonder verdiepingsvloeren. Deze 
grote, vrije overspanningen konden worden gemaakt door het gebruik van dikke 
houten spanten, die nog steeds in de ruimtes aanwezig zijn. De Mansholtboerderij 
is gebouwd in rode baksteen en voorzien van gebakken rode dakpannen. 
In de nieuwe situatie wordt het bestaand materiaalgebruik van de boerderij zoveel 
mogelijk intact gelaten en hersteld waar nodig. 

Fig 73. Het materiaalgebruik van de Mansholtboerderij: rode baksteen met rode dakpannen.

De architectuur van “De Hof”

Fig 72. Overzichtspattegrond van “De Hof” met links de kas en rechts het restaurant en informatiecentrum. 
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Fig 74. Plattegrond Mansholtboerderij rond 1942 toen deze fungeerde als graanopslag, -dorscherij en 
-drogerij.

Fig 75. Plattegrond Mansholtboerderij in nieuwe situatie, met een restaurant in de graanopslag, een 
droog- en bakruimte in de droogtoren en een informatiecentrum in het dorsch lokaal. 
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Fig 76. Doorsnede informatiecentrum met de historische spanten zichtbaar in de open ruimte.

Fig 77. Interieur beelden van het informatiecentrum met de filmhoek (links) en de historische spanten 
(rechts). 

Informatiecentrum
In de voormalige dorsschuur komt een informatiecentrum, waar informatie wordt 
gegeven over de historie van het gebied en de nieuwe functie en doeleinden van 
het gebied nu.
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Droogtoren
In de voormalige droogtoren komt een houtoven met de mogelijkheid tot het 
drogen van worsten en hammen. De warme lucht uit de oven en de droogfunctie 
refereert aan de functie die de toren had toen in de Mansholtboerderij nog graan 
gedroogd werd. 

Fig 78. (boven) De bestaande Mansholtboerderij met een aanbouw tegen de droogtoren.
Fig 79. (onder) In de nieuwe situatie is de aanbouw tegen de droogtoren verwijderd, waardoor een 
open ruimte ontstaat die het geheel beter tot haar recht laat komen.
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Fig 80. Plattegrond droog- en bakruimte. Fig 81. Interieur droog- en bakruimte met een 
houtoven voor het restaurant.

Fig 82. Doorsnede droog- en bakruimte met een houtoven voor het restaurant. Aan het plafond hangen 
hammen uit het Hofland, die in deze ruimte gedroogd worden. 

Houtoven
Droog- en bakruimte
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Restaurant
Het restaurant is in de voormalige graanopslag geplaatst. In deze ruimte zijn, net 
als bij het Informatiecentrum, de historische houten constructiespanten nog goed 
zichtbaar en deze geven een nostalgische en gemoedelijke sfeer aan de ruimte. 

Fig 83. Interieur van het restaurant. De historische houten spanten van de Mansholtboerderij zijn zichtbaar 
en creëren een authentieke sfeer.

Om de historische waarde van het gebouw te behouden, is de Mansholtboerderij 
zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke staat gerenoveerd. Er zijn wel enkele 
aanpassingen gemaakt om de nieuwe functie te realiseren. 
De voorgevel van het huidige restaurant, was in de bestaande situatie dusdanig 
aangepast dat het niet meer overeen kwam met de historische gevel. Een 
bijgebouw was tegen deze gevel aan geplaatst en het resterende deel van de 
gevel was voorzien van nieuwe, grotere ramen. 
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Het bijgebouw wordt in de nieuwe situatie verwijderd van de gevel, wat resulteert 
in een gevel die vrijwel geen historische waarde kent en die niet functioneel is voor 
de nieuwe functie.
Om het restaurant meer te openen naar het terras en de tuin, wordt deze gevel 
over de hele lengte van de voormalige graanopslag voorzien van openslaande, 
glazen deuren. Hierdoor ontstaat een directe relatie tussen restaurant, terras en 
tuin en daarbij tussen consumptie en productie. 

Fig 84. Door de aanbouw heeft de gevel haar historische waarde verloren. Door het verwijderen hiervan 
ontstaat de ruimte om een gevel te ontwerpen die past bij het nieuwe functie van het gebouw: een 
restaurant. 

Fig 85. Interieur restaurant. Door de open gevel wordt de relatie tussen het restaurant   en de productietuin 
versterkt en kunnen bezoekers zich van binnen  naar buiten verplaatsen. 
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Fig 86. Doorsnede restaurant. De relatie tussen de tuin, het terras en het restaurant wordt versterkt door 
de open ruimte op het plein. 

Fig 87. De open verbinding tussen de terrastegels in de productietuin, de laan en het terras voor het 
restaurant zorgen ervoor dat bezoekers zich vrij kunnen bewegen. 
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Om van binnenuit het restaurant een royaal uitzicht te creëren, is de gevel enigszins 
verhoogd, waardoor het blikveld van bezoekers wordt verruimd. 

Niet alleen  de relatie tussen restaurant en omgeving is interactief vormgegeven, 
ook het interieur van het restaurant is volgens het transparante en interactieve 
concept ontworpen. 
In het restaurant is een open keuken aanwezig, waar bezoekers langs lopen 
wanneer zij het restaurant betreden. Op deze manier kunnen bezoekers zien hoe 
het voedsel, dat zij net buiten hebben zien groeien, bereid wordt in de keuken tot 
de maaltijd die zij in het restaurant gaan eten. 

Fig 88. De verhoogde gevel van het restaurant zorgt voor een breed en open blikveld richting de 
productietuin. In rood is aangegeven hoe het dak oorspronkelijke liep. 

Fig 89. Plattegrond restaurant met open keuken. 
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Fig 91. Interieur van het restaurant met de open keuken.

Fig 90. Doorsnede restaurant met open keuken. Bezoekers kunnen zien welke processen zich in de 
keuken afspelen om hun voedsel te bereieden.
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De entreetoren is in lijn geplaatst met de droogtoren van de bestaande boerderij 
en is ontworpen met dezelfde hellingshoek van het dak . 

Entreetoren
De entreetoren wordt nieuw gebouwd en tegen de vleugel van de Mansholtboerderij 
geplaatst. 

Fig 92. Plattegrond entreetoren. Deze staat in lijn met de droogtoren van de Mansholtboerderij en de 
gespiegelde toren van de kas (met rode lijn aangegeven). 

Fig 93. De dakhelling van de entreetoren is gelijk aan de dakhelling van de droogtoren.

Door de hoogte en de omvang van de entreetoren ontstaat er een duidelijke 
buitenplaatstypologie. Het gebouw straalt statigheid en royaliteit uit, dat benadrukt 
wordt door de vleugels van het gebouw die bezoekers verwelkomen in het gebied. 
De glazen vliesgevel van het entreegebouw is voorzien van verticale houten 
latluiken, geschilderd in de kleuren van het landgoed. Op deze luiken staat een 
logo, geschilderd in rood, dat de restaurantfunctie van het gebouw aangeeft. Deze 
luiken zijn ook toegepast bij de andere entreegebouwen in het Hof van Heden, 
met logo’s passend bij de functie, en verbinden de verschillende gebouwen en 
onderdelen van de reis: “Van Boer tot Bord” met elkaar. 

Bij de entreetoren van De Hof is het mogelijk de luiken op verschillende manieren 
te openen. Wanneer De Hof gesloten is, kunnen deze luiken geheel gesloten zijn, 
waardoor de entree verborgen is.
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Wanneer De Hof geopend is, kunnen de luiken voor de ingang van de entreetoren 
geopend worden, waardoor zij een welkomstgebaar maken richting de bezoekers. 

Wanneer de luiken niet nodig zijn voor de zonwering, is het mogelijk om grotere 
luiken te openen, waardoor het welkomstgebaar vergroot wordt en waardoor de 
transparantie van de gevel benadrukt wordt.

Wanneer bezoekers de entreehal betreden, komen ze bij de ontvangstbalie, 
vanwaar ze langs de open keuken naar het restaurant worden geleid. Het is ook 
mogelijk om via de trap naar de verdiepingsruimte van de entreetoren te gaan, 
waar ruimte is voor grotere groepen, feesten of recepties. Via een vide is deze 
verdiepingsruimte verbonden met de entreehal, waardoor er een relatie ontstaat 
tussen de boven en beneden ruimte.

Fig 94. (Links) De gevelluiken voor de entree zijn gesloten.
            (Midden) De gevelluiken voor de entree zijn geopend bij de entreedeuren.
            (Rechts) Zowel de grote als kleine gevelluiken voor de entree zijn geopend.

Fig 95. (boven) De plattegrond van de entreetoren. Beganegrond (links) en de verdieping (rechts).
Fig 96. (onder) Interieur van de entreetoren met grote vide en ontvangsthal met balie. 
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Het gebouw zou ook in zijn geheel gehuurd kunnen worden voor grotere 
bijeenkomsten waarbij zowel het restaurant, de entreehal, de verdiepingsvloer 
als het terras op het plein gebruikt kunnen worden.  Op deze manier worden 
verschillende ruimtes in het gebouw verbonden, zodat er een bewegingsstroom 
ontstaat die zowel binnen en buiten als boven en beneden met elkaar verbindt. 

Fig 97. Doorsnede entreetoren. Bezoekers lopen langs de keuken met glazen gevel wanneer zij het 
restaurant betreden.

Fig 98. Door de open verbinding tussen de laan, het terras, de entreetoren en het restaurant, is het 
mogelijk om alle ruimtes samen, zowel binnen als buiten, voor een groot gezelschap te gebruiken. 
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De entreetoren wordt nieuw gebouwd en staat tussen de bestaande bakstenen 
Manholtboerderij en de glazen productiekas, waarbij de toren dient als en 
tussenstuk dat beide vleugels met elkaar verbindt. Het materiaalgebruik van beide 
vleugels is verschillend en om de entreetoren haar centrale positie en bindende 
functie te laten behouden, zal deze in een ander materiaal worden ontworpen 
dan de vleugels. 
Kijkend naar het materiaalgebruik dat toegepast wordt op het landgoed, zal 
de entreetoren bekleed worden met natuurlijke materialen. Dit bevordert de 
vriendelijke en uitnodigende uitstraling van het gebouw, waardoor het beter bij de 
functie van het gebouw en het gebied past. 
De zij- en achtergevels worden bekleed met houten planken, geschilderd in de 
groene kleur van het landgoed. Het dak zal worden voorzien van matzwarte 
gebakken, platte dakpannen. 

Fig 99. (Links) Platte dakpannen die worden toegepast op het dak van de entreetoren.
Fig 100. (Rechts) Houten planken, geschilderd in de groene kleur van het landgoed, die worden 
toegepast op de zijgevels van de entreetoren.

De productiekas
De productiekas wordt geplaatst in de gespiegelde typologie van de 
Mansholtboerderij en wordt nieuw gebouwd tegen de entreetoren. 

In de productiekas worden verschillende gewassen gekweekt die gebruikt worden 
in het restaurant. Bezoekers kunnen vanaf het plein de kas betreden, om zo van 
dichtbij te zien hoe de planten groeien. 
In de kas is een scheiding gemaakt tussen een koude kas (onverwarmd) en een 
verwarmde kas. De warme kas is in de gespiegelde, voormalige droogtoren 
geplaatst, waardoor ook hier de warme, droge functie terugkomt. In deze warme 

Fig 101 + 102. De productiekas is tegen de entreetoren geplaatst in de gespiegelde typologie van de 
Mansholtboederij.
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kas worden eetbare tropische vruchten geteeld, zoals bananen, kokosnoten en 
sinaasappelen. De hoogte van de droogtoren, vroeger nodig voor het drogen van 
graan nu voor de hoge tropische bomen, krijgt op deze manier een nieuwe functie 
in de productiekas, waardoor de typologie van de kas niet alleen een historische 
spiegeling is, maar ook functioneel nodig wordt. 

De productiekas is onderdeel van een majestueuze buitenplaats en zal ook 
een zodanige uitstraling krijgen. De kas zal niet zo goedkoop en eenvoudig 
mogelijk gebouwd worden, zoals gebruikelijk in de kassenbouw, maar zal een 
architectonische toevoeging zijn aan het complex. 

Fig 103. Plattegrond van de productiekas. In de spiegeling van de voormalige droogtoren is een 
verwarmde kas geplaatst als referentie naar de droogfunctie. De rest is ontworpen als koude kas. 

Fig 104 + 105. Vanaf het plein kunnen bezoekers de kas betreden om binnen een kijkje te nemen. 
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De buitenste contouren van de kas zullen geaccentueerd worden met stalen 
spanten die tussen de glasplaten staan. De tussenliggende spanten zullen aan de 
binnenzijde van de kas komen, waarbij het glas doorloopt over de portalen. 

De vorm van de spanten in de kas is gebaseerd op de bestaande historische houten 
spanten van de Mansholtboerderij. De spanten in de kas worden echter in staal 
uitgevoerd, waardoor een andere maatvoering mogelijk wordt. Om het historische 
karakter van de spanten te behouden en om de historie van het oude terug te 
brengen in het nieuwe, zullen de tussenspanten behouden blijven. Deze spanten 
zijn een verrijking voor de ruimte in de kas en geven het een architectonische en 
speciale uitstraling. 
Wanneer deze stalen spanten volgens dezelfde maatvoering als de houten spanten 
zouden worden vormgegeven, ontstaat er een robuust en zeer aanwezig spant. 
Voor de herkenbaarheid van het historische karakter zou dit goed zijn, echter is de 
vraag of bezoekers weten dat de spanten zijn vormgegeven als referentie aan de 
historie. Om een middenweg te zoeken tussen historische herkenbaarheid en de 
elegantie waarmee staal kan worden vormgegeven, zijn de tussenspanten dunner 
uitgevoerd dan in het houten spant, waardoor een eleganter, minder aanwezig 
beeld ontstaat, dat wel voldoende refereert aan de historie van het boerderij.

Fig 106. Referentie van een kas, waarbij de buitenranden en de vorm van de kas geaccentueerd 
worden door opzichtige spanten aan de buitenzijde van de gevel.

Fig 107 + 108. Interieur en exterieur van de kas met spanten die verwijzen naar de historische spanten 
in de mansholtboerderij. 
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Dit project is begonnen met de vraag: “Hoe kan een grensverleggende 
buitenplaats met als concept een nieuwe voedselbeleving worden ontworpen 
in het grenslandschap, op dusdanige manier dat bezoekers inzicht krijgen in de 
herkomst van hun voedsel en dat ze de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten?” 

Dit heb ik gedaan aan de hand van de volgende stelling: “Ik vind dat de typologie 
van de buitenplaats kan faciliteren bij het ontwerpen van een modelboerderij.”  

Van verschillende kanten in de media hoor je steeds vaker de vragen: ‘waar komt 
ons voedsel vandaan’ en ‘hoe wordt ons voedsel geproduceerd’. In dit project 
heb ik beoogd binnen één gebied inzicht te geven in het productie-, verwerkings- 
en consumptieproces van ons voedsel op een transparante en interactieve manier. 

Om ervoor te zorgen dat grensbewoners van zowel Nederlandse als Belgische 
origine naar het gebied komen en elkaar ontmoeten, heb ik, door middel van 
interviews met deze toekomstige gebruikers, achterhaald wat hun naar dit gebied 
zou trekken. Ook heb ik interviews gehouden met toekomstige ondernemers die 
zich in het gebied zouden kunnen vestigen. Deze interviews waren zeer waardevol 
en hebben mij veel ideeën en nieuwe inzichten bezorgd die richting hebben 
gegeven aan de specifieke inrichting en plaatsing van gebouwen en aan de sfeer 
van de ontworpen buitenplaats “Hof van Heden”. 

Het “Hof van Heden” is gelegen op het bestaande Landgoed “Gorp en Roovert”. 
Deze locatie biedt de agrarische en landschappelijke kwaliteiten die bij een 
buitenplaats horen. Ook draagt de locatie bij aan de natuurlijke sfeer die nodig is 
voor een publiekelijk toegankelijk landbouwgebied. 

Om bezoekers inzicht te geven in de weg van ons voedsel “Van Boer tot Bord”, staat 
binnen het “Hof van Heden” het transparante en interactieve concept centraal. 
Stallen en verwerkingsbedrijven zijn ontworpen met open gevels, zodat bezoekers 
de processen die zich binnen de bedrijven afspelen kunnen bezichtigen. Gebouwen 
hebben lage gevels, in vergelijking met conventionele stallen, waardoor ze 
geïntegreerd zijn in de omgeving en toegankelijker ogen richting publiek. 

Door de open plek in het bos ontstaat een intieme sfeer in “De Hoftuin” met 
restaurant “De Hof”.  Hierdoor ontstaat een veilige  omgeving voor bezoekers, 
waardoor ze zich vrijer zullen bewegen en een ontmoeting tussen onbekenden 
gemakkelijker zal plaatsvinden. Deze gemoedelijke sfeer wordt versterkt door 
de typologie van De Hof, waarbij de vleugels van het gebouw de bezoekers 
verwelkomen in de Hoftuin. 
Door de open en toegankelijke setting van de productietuinen en productiekas 
krijgt de bezoeker de mogelijkheid zelf op onderzoek uit te gaan en een grote 
variëteit aan gewassen te bezichtigen. 
Om ook de stap tussen productie en consumptie inzichtelijk te maken, kunnen 
bezoekers in het restaurant alle producten proeven die ze in het gebied hebben 
zien groeien. Om bezoekers ook in het restaurant actief bij het verwerkingsproces 
te betrekken, is er een open keuken waardoor bezoekers ook de processen die 
plaatsvinden in de keuken kunnen volgen. 
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Al het voorgaande in acht genomen, zou ik daarom het volgende willen 
concluderen: Door een modelboerderij te ontwerpen volgens het concept van 
een buitenplaats, ontstaat een gebied dat zowel inspeelt op de maatschappelijke 
vraag naar meer inzicht in de weg van ons voedsel als dat de ruimte biedt voor 
een ontspannen en gezellige dag waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar 
kunnen inspireren en iets van elkaar kunnen leren. 
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Central themes in my research into the history of the ‘buitenplaats’ and the interests 
of Dutch and Belgian border residents are nature and food. Investigating public 
opinion regarding the theme food I found that the following questions frequently 
arose: ‘where does our food come from’ and ‘how is our food produced’.
It is important and necessary for people to learn where their food originates and 
what processes take place before a product ends up on the shelves.
To give more insight into the roads taken by our food I have designed an area 
in the borderland where that entire route “Van Boer tot Bord” is presented in a 
single place. The area features farms, for production, food-processing facilities and 
a restaurant “De Hof”, where all produce may be consumed. Despite (European) 
efforts working towards integration, borderlands are typically under-exploited, 
because even an open border still divides people socially. Visitors to the area gain 
insight into the origin of their food and meet through their shared interests.  

The area is located in between Tilburg and Turnhout, close to the Dutch-Belgian 
border. The chosen area lays within the existing estate “Gorp en Roovert”, a privately 
owned, 1200 hectare area situated between the towns of Goirle (NL), Poppel (BE) 
and Hilvarenbeek (NL). Historical research shows that forestry and agriculture were 
traditionally the main economic activities supporting the estate. Income generated 
by these activities, however, is declining, which lead to the formulation of a new 
development plan for the estate. In this plan it was stressed that the cultural and 
historical value of the estate should be maintained and strengthened. 
Historically, the estates farmland was exploited by a number of small farms. In 1940 
they were replaced by a modernized, more efficient farm. In 1942 a model-farm 
was built following the principle of former minister of state Sicco Mansholt; with 
more barns and sheds being built over the years, the farm grew into an enormous 
complex. Today, the many farm buildings are quite worn and no longer meet 
norms regarding ammonia-exhaust. Demolition and rebuilding is the only solution 
that keeps the estate viable.

My idea is to demolish the barns and replace them with my new agricultural area 
“Hof van Heden” themed “Van Boer tot Bord”, making agriculture part of the 
existing cultural route on the estate. The Mansholt-farm will be kept for its cultural 
and historical value and will be turned into the restaurant area “De Hoftuin”.

The estate features lanes, flanked by trees, which render the area accessible. 
Building on this element, two lanes will be laid down to structure the area. On these 
lanes, visitors discover the ecological farming and processing facilities and may 
interactively learn about farming. The area will contain a chicken farm with a free-
range orchard (18000 chickens), a pig farm (900 porkers, 100 sows with piglets) 
with an existing forest as a roaming area and a cow farm (60 dairy cow, 65 calves) 
with a meadow. There will also be fields where feed is grown, a meat processing 
facility (15 pigs a day), a meat processing facility (70 cheeses a week), a fish and 
mushroom cultivation facility in the former manure silo of the complex and a 
restaurant with vegetable-producing greenhouse and gardens adjacent to the 
former Mansholt-farm.

The buildings in the area have been designed to achieve enriching interactions 
between visitors and agriculture. Visitors should be able to look inside the barns 
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and approach them closely, which is achieved by large glass building fronts facing 
the pedestrian paths. Transparency is therefore the theme common to all designs 
in this area and has been applied in each building to emphasize its purpose and 
functionality. Visitors can see how the animals live: some barns have accessible 
roofs, from where the animals can be observed in their free-range areas. 

One of the lanes in the agricultural area leads straight to the restaurant area and 
leads visitors past the fish and mushroom cultivation facilities. The narrow forest 
which the lane passes through provides a subtle separation between the large-
scale agricultural area and the small-scale restaurant area, encompassing the 
latter. 
As mentioned, only the Mansholt-farm and the silo are spared. To naturally end the 
lane, de greenhouse is placed to the left of the farm. The Mansholt-farm’s typology 
is mirrored in the process and equipped with a central entrance-building, giving 
the complex the symmetrical air of a ‘Buitenplaats’. The building welcomes and 
invites visitors with wings that surround a frontal garden.

To commemorate the demolished buildings, which added to the cultural and 
historical value of the area, gardens, fields and parking lots will be laid out on the 
contours of their walls. These contours will be accentuated by low hedges, allowing 
visitors to experience the ‘lost’ barns to some degree during their stroll across the 
area. 
Both the lane and the route from the parking lot end in a square in front of the 
entrance building, which gives it the space needed for a stately and impressive 
entry. The shutters in front of the restaurant entrance, which are identical in 
all entrance buildings in the area, can be opened to welcome visitors. When 
the shutters are not necessary as blinds, the larger shutters can be opened, 
strengthening their welcoming gesture. The large open space on the central 
square facilitates meetings and gives (groups of) visitors the chance to roam. The 
relationship between production garden, greenhouse and restaurant is close, 
giving the interactive concept and meeting function a chance to shine. The open 
setting, with spread out buildings and the large square, allows visitors to move at 
will between the different stations in their journey “Van Boer tot Bord”.

It is important that guests at the restaurant get to see just how fresh the served food 
is. To that end the production gardens and the greenhouse are placed next to 
the restaurant so that visitors are automatically brought in contact with the origin 
of their food before they sit down to eat it. Visitors can also see what is needed to 
prepare their food and exactly what ingredients they eat, because the restaurant’s 
kitchen is open and stretches throughout the entire dining area. Visitors are literally 
allowed to peak into the kitchen before being seated. From the dining area and 
the restaurant’s terrace, the production gardens and the greenhouse are visible. 
Tiles in the production area seamlessly extend the terrace, inviting visitors to go in 
and enjoy their food at the picnic-tables, which emphasizes both the freshness of 
the food and the link between production and consumption even more.

In my design I have created a new, contemporary ‘buitenplaats’ in a borderland 
area where insight is given into the origin of our food and where people can 
exchange practices, meet and inspire each other.  
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Bijlage 1: Informatie uit de Praktijk - Interviews 

De melkveehouder
Wie:  Boer Chris Bartholomeus
  Boerin Monique Bartholomeus
Wat:  Melkveehouderij
Waar:  Eersel, Nederland
Hoeveel: 115 koeien
  100 jongvee
Grond:  70 hectare
Stal:  + 3300 m2 

Beleving van de boer
De boer staat vaak in een negatief daglicht, vooral bij stedelingen. Dit slechte imago 
wordt versterkt door negatieve kranten- en nieuwsberichten die voornamelijk de 
slechte kanten, zoals ziektes en gif, van de landbouw benadrukken. Boeren hebben 
erg onder dit imago te leiden en ze voelen zich vaak onbegrepen en miskend. Een 
uitspraak van boerin Monique illustreert dit: “Als je het woordje ‘boer’ laat vallen 
in de stad, dan moet je hard wegrennen”. Dit negatieve imago komt vooral voort 
uit de onkunde van buitenstaanders: “Mensen van buiten de sector staan ervan 
versteld wat erbij komt kijken om een koe te kunnen melken”. Wanneer er een 
schoolklas uit het dorp op bezoek komt, weet twintig procent van de kinderen 
niet dat de melk uit een koe komt. Kinderen mogen de rauwe melk uit de tank 
proeven, maar de reactie die de boer krijgt is vaak: “ja maar die lust ik niet, ik lust 
alleen maar melk uit een pak”. 
Op het eerste gezicht klinkt dit allemaal onschuldig, maar het feit dat wij, als 
consumenten, de boer niet de waardering geven die hij verdient, is wel degelijk 
een probleem. “Mensen moeten wel inzien dat als wij, boeren, ophouden…..wat 
er dan gebeurt…”. 
De enige relatie die mensen tegenwoordig vaak met de landbouw hebben, zijn de 
slechte verhalen die ze horen in de media. “De mensen vragen om vlees, vragen 
om melkproducten, maar ze willen niet reëel zijn om te kijken wat erachter schuil 
gaat”. 
Het feit dat mensen buiten de sector geen reëel beeld hebben van de landbouw 
en de verdere verwerking van producten, leidt ertoe dat deze hier ongegronde 
uitspraken over doen: “oh ja lekker een hamburger….maar wat zielig voor die 
koeien”. En dat is dus niet eerlijk!
Het geschetste concept zou, volgens de boer en boerin, goed kunnen bijdragen 
aan het verbeteren van het algemene imago van de boer en de landbouw. De 
boer en boerin zouden vooral willen laten zien hoe goed zij voor hun koeien zorgen; 
dat er schone en mooie hokken zijn, dat er ziekenboegen zijn, dat de dieren veel 
daglicht krijgen etc. 
Ook denken zij dat het helemaal niet zo slecht zou zijn als mensen het slachtproces 
een keer zouden zien, hoewel ze wel voorspellen dat veel mensen niet nuchter 
genoeg zijn om dit daadwerkelijk te bekijken. Vooral om te zien dat een dier niet 
zoveel leed heeft tijdens de slacht, als mensen denken. 
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Dit project zou volgens hen meer inzicht kunnen geven in de dagelijkse gang van 
zaken binnen de landbouwsector, waardoor hun werk meer gewaardeerd zou 
worden en het imago van de boer verbetert. Ook binnen de landbouwsector is het 
verbeteren van het imago tegenwoordig een hot item.

“Een leuk project, hoe meer ik erover nadenk!”

Haalbaarheid
Wanneer het geschetste conceptplan, van een gemengd bedrijf, zou worden 
uitgevoerd, zijn er meerdere ondernemers nodig die elk een aantal takken van 
de landbouw voor hun rekening nemen. Ze zouden als het ware als een soort 
corporatie kunnen samenwerken, waarbij de ondernemers gezamenlijk het bedrijf 
draaiende houden, maar elk verantwoordelijk zijn voor een andere tak. Er moet 
daarbij in acht worden genomen dat niet elke tak van de landbouw gemakkelijk 
met een andere tak te combineren is. Sommige takken zijn arbeidsintensief en 
vragen om een strakke tijdsplanning, waar andere takken veel flexibeler zijn. Het 
zou, qua ziektes, geen probleem moeten zijn om de verschillende takken op kleine 
schaal geclusterd bij elkaar te plaatsen. In verband met overdraagbare ziektes 
heeft men eerder last van andere boeren in de buurt met dezelfde landbouwsector. 
Wat ook in het achterhoofd moet worden gehouden is het feit dat er veel 
bulkvoordeel wordt gegeven door de voederindustrie. Dit houdt in dat verschillende 
boeren uit dezelfde tak samen voedsel voor de dieren inkopen, waardoor er grote 
kortingen worden gegeven. “wanneer vier kippenboeren samen voer inkopen, 
kunnen ze van het prijsvoordeel één werknemer een heel jaar in dienst nemen.” 
De boer en boerin geven echter wel aan dat in het geval van het geschetste 
conceptplan sprake is van een andere situatie. Productiestromen worden 
binnen het gebied geregeld, waardoor ook de afzet automatisch geregeld is. 
Alle ondernemers proberen samen het gebied draaiende te houden, waardoor 
iedereen een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. “Als je zorgt dat je zelf je afzet 
regelt, dan is in principe alles mogelijk.” Het verwerken van het eigen product 
op locatie, waarbij de tussenhandelaar wordt uitgeschakeld, is tegenwoordig nog 
speciaal voor de boer en zal een andere manier van denken vergen, maar is zeker 
mogelijk. 

Ondanks de hoge opstartkosten zien de boer en boerin veel voordelen in dit 
conceptplan. Ten eerste kan het, vanuit het educatieve oogpunt, het imago van 
de boer verbeteren door transparantie over de manier van werken binnen de 
landbouwsector. Ten tweede kunnen veel reststromen van de ene tak, gebruikt 
worden in de andere tak. Mestafvoer, wegens overschot, kost boeren “klauwen 
vol met geld”. Wanneer een veehouderij gecombineerd zou worden met een 
akkerbouwbedrijf is dit probleem opgelost. En hierdoor groeien de aardappelen 
ook nog eens beter, want “zolang je genoeg bemest, kun je op zandgrond alles 
verbouwen”. Ook vindt er tegenwoordig onder boeren al vaak landruil plaats, 
in verband met gewaswisseling. Planten kunnen niet continu op hetzelfde stuk 
landbouwgrond worden verbouwd. Vooral akkerbouwers kunnen hierdoor goed 
samenwerken met veehouders, door grasland en akkerland uit te wisselen. 
Waar ook steeds vaker gebruik van wordt gemaakt zijn biogas installaties en 
zonnepanelen. Deze systemen hebben als nadeel dat ze hoge opstartkosten 
hebben, maar zijn wel steeds meer de toekomst. 
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Een andere stroom die herbruikbaar is, is restafval van het land dat als voer voor 
de dieren wordt gebruikt. Hierbij gaat het wel om rauwe, onbewerkte producten 
en niet de bewerkte producten uit het restaurant of een winkel. Het nadeel van 
gebruik van restproducten als voer in plaats van krachtvoer, volgens de boer, is 
dat de opbrengst van het dier (vlees en melk) enigszins afneemt. Zij geven echter 
wel aan dat voor het gestelde concept dit minder van belang is, aangezien het 
educatieve aspect een grote rol speelt. In principe zegt boer Chris dat heel veel 
reststromen op deze manier herbruikbaar zijn; “je hoeft eigenlijk niets weg te 
gooien binnen een dergelijk conceptsysteem”. 

Gegevens
•	 Om een melkveehouderij financieel draaiende te houden (zonder 

corporatie) zijn ongeveer 100 melkkoeien nodig (en daarnaast nog 
jongvee)

•	 Per jaar is er ongeveer 30% ‘vervanging’24 bij gewone melkkoeien. De 
levensduur van deze koeien is ongeveer zeven tot acht jaar. Dit houdt in 
dat er per week ongeveer twee koeien worden geslacht.

•	 De gewone melkkoe produceert gemiddeld 10.000 liter melk per jaar.
•	 Per jaar is er ongeveer 40 a 50% vervanging bij dubbeldoelkoeien25. Deze 

koeien worden op drie jarige leeftijd geslacht, wanneer de vleesopbrengst 
optimaal en kwalitatief het beste is. Dit weegt af tegen de lagere 
melkopbrengst (in vergelijking met een normale melkkoe). 

•	 Een dubbeldoelkoe produceert gemiddeld 6000 a 7000 liter melk. 
•	 Wanneer de koeien op biologische wijze worden gehouden, is er ongeveer 

1 hectare grond nodig per koe voor de voedselproductie en de mestafzet 
(het jongvee is hierbij inbegrepen).

•	 Wanneer de koeien op niet biologische wijze worden gehouden, is er 
ongeveer ½ hectare grond nodig per koe voor de voedselproductie en de 
mestafzet (het jongvee is hierbij inbegrepen).

•	 1 hectare grond kost bij de aanschaf ongeveer € 70.000, - 
•	 Koeien eten voornamelijk gras, maïs en brok, maar mogen in principe ook 

resten van de akkerbouw en ander rauw voedsel eten. 
•	 Een koe produceert ongeveer 25 kubieke meter mest per jaar.
•	 De melk wordt 1x per drie dagen opgehaald (ongeveer 10.000 liter melk 

per keer).
•	 Het voormalige gemengde bedrijf bestond uit 250 vleesvarkens en 70 

melkkoeien, waarbij de varkens als biggen op de boerderij kwamen.

24  Het vervangingspercentage is het aandeel koeien dat een veehouder jaarlijks van zijn veestapel moet vervangen 
(bron: www.duurzaamboerblijven.nl) 
25  Dubbeldoelrassen: Deze dieren worden gehouden voor de productie van melk en voor de productie van vlees. 
De melkproductie is matig tot goed en de vleesopbrengst is redelijk. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rund) 
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Architectuur
Het terrein bestaat uit verschillende gebouwen die in verschillende periodes zijn 
gebouwd. De nieuwste stal, die het meest voldoet aan het moderne boeren, is 
rond 2009 gebouwd en is het meest ‘open’ ontworpen. Hierdoor komt er veel 
natuurlijke ventilatie en daglicht de stal binnen. In de nok/het dak van zowel de 
nieuwe als de oude stal zijn daklichten toegepast. Deze voorzien de stallen van 
genoeg daglicht en creëren een prettige werksfeer voor de boer. 
De stallen zijn puur functioneel ingericht en de architectuur is ook op zeer functionele 
wijze vormgegeven. Waar openingen nodig zijn, zijn openingen gemaakt. Waar 
licht nodig is, zijn ramen geplaatst en waar ventilatie nodig is, zijn open gevels 
toegepast. Door de open gevels is het mogelijk om de stal in te kijken, maar 
doordat de stal vrij diep op het erf staat, is het niet mogelijk om vanaf de weg te 
zien welke processen zich in de stallen afspelen. 
In vrijwel geen enkele ruimte is het ruwe materiaal weggewerkt met een bekleding. 
Dit is natuurlijk niet nodig wanneer men enkel kijkt naar het functioneren van het 
gebouw, maar deze uitstraling zorgt er wel voor dat de boer in een industrieel 
ogend pand moet werken.
De stallen zijn niet in het landschap ingebed, maar staan wel om een soort 
binnenterrein heen. Hierdoor functioneren de gebouwen als geheel, ondanks de 
verschillende uitstraling van de stallen. 
De materialen die zijn toegepast zorgen soms voor overlast. De rand van het 
daklicht is uitgevoerd in glanzend staal dat, wanneer de zon schijnt, zorgt voor een 
verblindend effect.

Er kan worden geconcludeerd dat dit boerenbedrijf in grote mate vanuit functioneel 
oogpunt is ontworpen en dat de architectonische uitstraling een minder grote rol 
heeft gespeeld. 

Wat de boer en boerin zelf aangaven tijdens het interview was dat het imago van 
de boer zeer slecht is. 

Om de boeren en hun bedrijven beter geaccepteerd te laten worden door mensen 
van buiten de sector, wil ik architectuur inzetten. Door de bedrijven beter in het 
landschap te integreren, ze opener voor het publiek te ontwerpen en de gebouwen 
minder massaal te laten lijken, zal het boerenbedrijf beter geaccepteerd worden 
en meer de waardering krijgen die het verdient. 
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Fig 109. Collage van foto’s genomen op het melkveebedrijf van boer Barhtolomeus. 
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De varkenshouder met een kijkboerderij
Wie:  Boer Bert van der Aalst
Wat:  Varkenshouderij (vlees en moederdieren) en kijkboerderij ‘t Rundal
Waar:  Eersel, Nederland
Hoeveel: 250 vleesvarkens
  28 zeugen met biggen
Grond:  1,5 hectare

Beleving van de boer
Op de kijkboerderij van boer Bert kunnen bezoekers zien hoe zijn varkens leven. Er 
komen regelmatig gezinnen en scholen op bezoek om een kijkje te nemen in de 
varkensstallen en het varkensmuseum. Het voornaamste doel van de kijkboerderij is 
om rondleidingen met uitleg te geven, zodat de bezoekers vragen kunnen stellen. 
Deze uitleg heeft volgens de boer een grote toegevoegde waarde, omdat hij 
op deze manier ook zijn eigen kennis kan overdragen aan buitenstaanders. Wat 
hij hierbij belangrijk vindt, is dat mensen zien dat zijn varkens goed behandeld 
worden, zodat het negatieve imago van de varkenshouderij verbeterd wordt. 
Kijkboerderij ‘t Rundal is onderdeel van de regionale organisatie van Klasseboeren26. 
Dit houdt in dat er, op educatieve wijze, schoolklassen worden rondgeleid, zodat 
de kinderen kennis kunnen maken met het boerenleven. Door de samenwerking 
met de Klasseboeren kan boer Bert zichzelf en zijn bedrijf profileren als een 
groep richting de maatschappij en wordt hij minder gezien als alleenstaande 
varkenshouderij. Deze samenwerking draagt sterk bij aan het verbeteren van het 
imago van zijn bedrijf. 
Boer Bert benadrukt het belang van deze educatieve rondleidingen: “kinderen 
van tegenwoordig hebben vaker een olifant gezien dan een varken”. 

Haalbaarheid
In verband met het overdragen van ziektes, kan het publiek de varkens alleen 
van achter glas bezichtigen. Men kan zien hoe de varkens leven, hoe de biggetjes 
bij de moeder drinken en hoe de varkens spelen. Ook kunnen er nog twee 
biggetjes worden geknuffeld; deze mogen officieel niet meer gebruikt worden 
voor de verkoop. Naast het bezichtigen van de echte varkens, is er ook een 
varkensmuseum waar veel informatie wordt gegeven over de oorsprong van 
het bedrijf, de oorsprong van het varken en welke producten, die wij regelmatig 
eten, er allemaal onderdelen van het varken bevatten. Ook staan er honderden 
varkensbeeldjes langs de gehele rondgang over het terrein, die de passie van de 
boer voor zijn dier nog eens benadrukken.
Om zijn boerderij aantrekkelijker en interessanter te maken voor publiek, heeft boer 
Bert naast varkens ook enkele zeldzame kippenrassen, geiten en paarden op zijn 
bedrijf. Ook deze dieren zijn te bezichtigen tijdens de rondleiding en geven zijn 
kijkboerderij een gevarieerder aanbod. 
Een algemeen probleem binnen de varkenshouderij is het mestoverschot. Dit moet 
verplicht worden afgezet of verwerkt en is zeer duur. Omdat er vaak in bepaalde 
regio’s gefocust wordt op dezelfde tak van de landbouw, is het moeilijk om op kleine 

26  Klasseboeren zijn boerenbedrijven vlakbij Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Oss en Nijmegen die een veilige en 
interessante omgeving aanbieden voor leren in de praktijk. De agrarische ondernemers zijn didactisch goed onderlegd 
en bieden scholieren de kans om van het boerderijleven te komen leren. (bron: http://www.klasseboeren.nl/) 
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schaal samenwerkingsverbanden aan te gaan om mest lokaal af te kunnen zetten. 
In de regio Midden Brabant zijn er bijvoorbeeld relatief veel varkenshouderijen en 
in Zeeland is er veel meer akkerbouw. De mest uit Midden Brabant moet vervoerd 
worden naar Zeeland en dit wordt betaald door de varkensboeren. Wanneer 
een varkenshouderij gecombineerd zou worden met een akkerbouwbedrijf, zou 
dit zeer rendabel kunnen zijn. Niet alleen vanuit het oogpunt van de mest, maar 
ook vanuit het oog op hergebruik van afval-/restproducten van de akkerbouw 
als varkensvoer. Het gaat hier alleen om rauwe producten en niet om resten uit 
restaurant of winkels in verband met ziektes. 

Mede door de stank heeft de varkenshouderij een vrij slecht imago gekregen. 
Vroeger was de stankcirkel van een varkensboerderij zeer groot, maar tegenwoordig 
met moderne technieken waarbij lucht wordt gewassen, is deze stankcirkel vrijwel 
weggevallen. Het slechte imago blijft echter. 

Gegevens
•	 Op de kijkboerderij komen jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers.
•	 Per jaar komen er, via het programma van de Klasseboeren, ongeveer 35 

schoolklassen op de kijkboerderij.
•	 Via de Klasseboeren wordt een puur educatieve rondleiding gegeven, 

waardoor het mogelijk is om subsidies aan schoolklassen te verstrekken. Dit 
zorgt ervoor dat een rondleiding van een uur voor één klas van €120 naar 
€60 daalt. 

•	 Er zijn ongeveer 400 vleesvarkens en zeugen op de boerderij. Dit is in 
principe niet genoeg om als varkenshouderij financieel rendabel te zijn, 
maar in combinatie met de kijkboerderij wel. 

•	 Mestvarkens en zeugen met biggen hebben een gescheiden buitenruimte 
nodig.

•	 Elke zeug werpt gemiddeld 2,5 keer per jaar ongeveer 10 biggen per keer. 
•	 Per jaar is er een vervanging van ongeveer 300% van de vleesvarkens. 

(Bij Boer Bert worden er ongeveer 700 varkens per jaar naar de slachterij 
gebracht). 

•	 Een mestverwerkingcontract is verplicht. Boer Bert moet per jaar 12x35 
kubieke meter mest laten afvoeren, wat €800, - kost per 35 kubieke meter. 

Architectuur
Het terrein bestaat uit verschillende gebouwen die in verschillende periodes zijn 
gebouwd. Allereerst zien we het woonhuis met daaraan vast de voormalige stallen 
(rode daken). Daarnaast zien we de stallen met een zwart dak, die later aan de 
oorspronkelijke boerderij zijn gebouwd. Helemaal rechts op de foto staat een 
losstaande stal. Dit is de ontvangst- en speelruimte die speciaal is gebouwd toen 
boer Bert besloot zijn boerderij om te bouwen tot kijkboerderij.
Vanaf de parkeerplaats kom je binnen in de ontvangstruimte, waar een grote 
groep kan worden ontvangen. In deze ruimte wordt vaak eerst een film getoond 
over de varkens, waarna de bezoekers, samen met boer Bert, naar het grootste 
varkensmuseum van Nederland gaan. Vanuit het varkensmuseum komen je, 
via een gang, in de stallen van de varkens. Vanuit de gang zijn de hokken van 
de vleesvarkens, via glazen ramen, al zichtbaar. Vanuit de stal kun je, naast de 
vleesvarkens, ook de zeugen met hun biggen zien. Onderweg vertelt boer Bert 
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enthousiast over zijn dieren en geeft hij uitleg over waarom de stallen verdeeld zijn 
in verschillende compartimenten.

Wanneer we naar de architectuur van het terrein kijken, kunnen we duidelijk zien 
dat deze kijkboerderij ontstaan is vanuit een bestaande varkenshouderij. Door het 
toepassen van glazen panelen in de stallen worden de dieren zichtbaar, maar het 
is duidelijk te zien dat het gebouw hier oorspronkelijk niet voor was ontworpen. Op 
één stal na, waar daklichten zijn toegepast, zijn. 

De wil en het enthousiasme om het bedrijf aan de buitenwereld te tonen is er 
zeker, maar wanneer er beter gebruik zou worden gemaakt van de architectuur 
zou de ervaring van het bedrijf veel beter worden. Ik denk dat wanneer het 
bedrijf ontworpen wordt vanuit het oogpunt van een kijkboerderij, dat dit veel 
beter wordt gewaardeerd. Meer licht zowel voor bezoekers als dieren, zal de 
beleving vergroten. Nu is het bedrijf heel erg naar binnen gericht. De openheid 
naar buiten zal ook meer gestimuleerd kunnen worden door de architectonische 
vormgeving. Door een modernere en esthetischere vormgeving zou het imago van 
de varkensboer verbeteren. 

Fig 110. Collage van foto’s genomen op de kijkboerderij ‘t Rundal van boer Bert. 
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De biologische pluimveehouder
Wie:  Rimer Dijkstra
Wat:  Biologische pluimveehouderij
Waar:  Hiaure, Nederland
Capaciteit: 16500 leghennen 
Stal:  2300 m2

Beleving van de boer
Pluimveehouder Rimer Dijkstra heeft een bedrijf met zowel biologische- als 
scharrelkippen. Enkele jaren geleden heeft hij een deel van zijn scharrelbedrijf 
omgebouwd tot biologisch bedrijf en hij heeft het plan om binnenkort, wanneer 
hier geld voor is, ook de overige scharrelkippen te vervangen door biologische. De 
omschakeling van scharrel naar biologisch zorgt ervoor dat de boer te maken krijgt 
met een hoop regelgeving. De boer volgt deze regelgeving wel, hij heeft vaak 
geen keus, maar begrijpt vaak de reden achter de regels niet.
Zo zegt boer Rimer bijvoorbeeld dat de biologische kippen volgens de wet een 
uitloop nodig hebben van tenminste 300 meter diep, maar in werkelijkheid komen 
de kippen nooit verder dan 150 meter van de stal vandaan. Hij vindt dat de 
kwaliteit van de buitenruimte veel belangrijker is dan het aantal vierkante meters: 
“de kippen onder een boomgaard laten lopen zou geweldig zijn”. Je moet ze dan 
waarschijnlijk wel ’s avonds uit de bomen jagen, maar in ieder geval hebben ze 
dan voldoende beschutting tegen roofdieren. Door het toepassen van houtwallen 
hebben de kippen nog meer bescherming en is er tegelijkertijd beschutting tegen 
wind. 
Wat de boer het liefste zou willen laten zien is hoe zijn kippen in de stal verblijven 
voor een algemeen beeld van de pluimveehouderij. 

Haalbaarheid
Om de pluimveehouderij beter inzichtelijk te maken kan er gebruik worden 
gemaakt van glazen gevels. De bezoekers kunnen op deze manier in de stal kijken 
en de kippen hebben geen last van het daglicht. De leghokken kunnen het beste 
wel donker staan en worden op de boerderij van boer Rimer afgedekt met een 
gordijntje. 
Wat goed zou kunnen werken in een corporatie is een gezamenlijke technische 
dienst die het terrein en de machines onderhoudt: “Het terrein moet wel presentabel 
zijn voor bezoekers”.

Gegevens
•	 Een biologische kippenboer heeft nu gemiddeld 15.000 leghennen. Om 

in de toekomst financieel zelfstandig te zijn, zijn er al gauw 20 á 30.000 
leghennen nodig.

•	 Een legkip komt op de boerderij wanneer deze 17 weken oud is en blijft 
daar tot ze ongeveer 76 weken oud is, waarna ze wordt geslacht. In deze 
periode legt ze ongeveer 310 tot 325 eieren. 

•	 Het vlees van legkippen is niet geschikt voor pure consumptie in een 
restaurant, maar kan wel goed gebruikt worden voor het maken van 
soepen, sauzen etc. 

•	 Alle kippen gaan tegelijk naar de slachterij. Het is daarom niet reëel dat 
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alle kippen op het terrein kunnen worden geslacht. Het deel dat in het 
restaurant gebruikt kan worden zou lokaal geslacht kunnen worden; de 
overige kippen zullen elders naar een slachthuis in de buurt moeten worden 
vervoerd. 

•	 Biologische kippen moeten naar buiten kunnen. Er is 1 meter uitloopopening 
nodig per 150 kippen. In de huidige stallen is dit vaak een beperkende 
factor voor de groei van het bedrijf. 

•	 Twee keer per week vindt de aan- en afvoer van voer en eieren plaats. 

Architectuur
Op het erf staan verscheidene stallen voor opslag, scharrelkippen en biologische 
kippen. Omdat de stallen in verschillende perioden zijn gebouwd, zijn ze laag 
gebleven, waardoor het bedrijf niet massaal oogt. Elke keer is er een nieuw stuk stal 
met een nieuw zadeldak aan toegevoegd, waardoor er geen grote overspanning 
hoeft te worden gemaakt. Doordat alle gevels deels bekleed zijn met hetzelfde 
hout, lijken alle stallen bij elkaar te horen en krijgt het terrein met haar gebouwen 
een zachtere, minder industriële uitstraling. 

Fig 111. Collage van foto’s genomen op de biologische pluimveehouderij van boer Rimer Dijkstra. 
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De slachter/slager
Wie:  Toine Jansen
Wat:  Slagerij/slachterij Jansen
Waar:  Weebosch, Nederland
Capaciteit: 15 varkens per week
  1 rund per week
Oppervlak: Slachterij is 50 meter lang

Beleving van de slager
Het is mogelijk is om het slachtproces zichtbaar te maken, in ieder geval via 
camera’s. De slager acht het verwerkingsproces in de slagerij echter geschikter 
voor publiek, dan het slachtproces zelf: “niet iedereen kan bloed zien”. 

Gegevens
•	 Processen die in een slachterij plaatsvinden:

o Ontvangen van de dieren
o Opvragen en nakijken van de voedselketen informatie en registratie
o Post mortem keuring door een dierenarts, voordat de slacht mag 

beginnen om de gezondheid van de dieren te controleren.
o Slachten
o De keuringsdienst van waren keurt de dieren

•	 Processen die in een slagerij plaatsvinden:
o Uitbenen
o Verkoop klaarmaken van de dieren
o De verwerking: het maken van schnitzel to slavink, van rosbief tot 

buffet, van rookworst tot erwtensoep etc.
•	 Tijdens het slachtproces zijn verschillende fases te onderscheiden:

o Doden van het dier
o Ontvellen/ontharen 
o Het uithalen van de ingewanden
o Het doorhakken van het dier in twee helften
o Het snijden van het vlees in kleinere stukken
o Het verwerken van het vlees tot kleinere stukken (die verkocht 

worden)
•	 Er worden in deze slagerij 15 varkens en 1 koe per week geslacht.
•	 Het vlees wordt enkele dagen per week in de slagerij verkocht en wordt 

verder vacuüm en gas verpakt, waardoor alles drie weken houdbaar 
is. Stukken vlees die minder vaak verkocht worden, worden ingevroren 
bewaard. 

•	 Voor de bovengenoemde hoeveelheden, zijn er tijdens het slachtproces 
één á twee mensen nodig.

•	 De slachterij is ongeveer 50 meter lang en bestaat uit vier onderdelen:
o Vuil
o Schoon
o Met haren 
o Zonder haren

•	 Één dag in de week is de slachter bezig met het slachtproces. De andere 
dagen is hij bezig met het verwerken van de stukken vlees zodat het 
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bruikbaar is voor de verkoop: gehakt maken, paté maken, worst maken, 
worst drogen, soep maken, stoofvlees maken etc. 

•	 Dieren worden levend naar de slachterij vervoerd.
•	 Het is mogelijk om verschillende dieren in dezelfde slachtruimte te slachten, 

hoewel dit proces niet tegelijk kan plaatsvinden.
•	 Restproducten die na de slacht van het dier overblijven worden opgehaald 

door een extern bedrijf, die de producten verder verwerkt.

Fig 112. Logo slagerij Jansen 
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De chef-kok 
Wie:  Dirk Zwerts, chef kok en eigenaar
Wat:  Restaurant Prikkelz
Waar:  Eersel, Nederland
Capaciteit: 35 personen binnen 
  20 buiten op het terras 
Oppervlak: Restaurant + 80m2

  Terras + 20 m2

  Keuken + 15 m2

  Opslag, loopruimte, toiletten etc. + 12m2

Beleving van de kok
Dirk Zwerts, chef-kok en eigenaar van culinair restaurant Prikkelz omschrijft zijn 
restaurant als volgt: “Prikkelz is gebaseerd op eerlijkheid, gedrevenheid, passie 
en creativiteit. Gedrevenheid met passie, zowel binnen mijn team als in mezelf; 
Gedrevenheid om creatief om te gaan met alledaagse dingen en gebeurtenissen; 
Gedrevenheid om elke ontmoeting om te zetten in een belevenis.”27 
Het restaurant werkt niet volgens een á la carte menu, maar elke klant heeft de 
keuze uit een drie, vier of vijf gangen menu, met tussendoor kleine ‘Prikkelz’ (hapjes). 
Iedereen eet als basis hetzelfde, wat, door de goed in te schatten benodigde 
hoeveelheden voedsel, resulteert in weinig afval in de keuken. 
Wat de chef kok vooral wil laten zien en waar zijn grote passie ligt, is de creativiteit 
die hij kwijt kan in zijn voedsel: “Dat is iets waarin je je kunt onderscheiden als kok”. 
Deze creativiteit laat hij voornamelijk zien op het bord door een spectaculaire 
presentatie en zou nog eens extra zichtbaar kunnen worden gemaakt wanneer 
er wordt gewerkt met een ‘open’ keuken: “De keuken moet een etalage zijn voor 
je restaurant”. “Het zou toch geweldig zijn als mensen, onder het genot van een 
kopje	koffie,	nu	eens	echt	kunnen	zien	wat	er	overdag	in	een	keuken	gebeurt?	Ik	
denk dat het respect voor de koks dan nog een stuk zou toenemen.” 

Door het menu elke twee weken te veranderen, werkt de kok mee met de seizoenen. 
“Wij werken met de natuur mee”, “je kookt met wat er op dat moment wordt 
aangeboden”. Het liefst maakt hij gebruik van streekproducten, die hij dagelijks 
vers bij de boer haalt. Wanneer bepaalde producten niet dicht bij huis te verkrijgen 
zijn, gaat hij op zoek naar precies die producten die de beste smaak hebben maar 
die vooral ook een verhaal hebben. Hij kiest zijn producten altijd heel bewust, 
waardoor hij de kwaliteit kan garanderen: “Ik haal liever bij de bron dan bij de 
groothandels”. Wanneer hij zelf zijn producten bij de bron haalt weet hij ten eerste 
precies waar ze vandaan komen en zijn ze ten tweede drie dagen verser dan 
wanneer hij ze van de groothandel haalt. De kok vindt het erg belangrijk te weten 
welke producten hij gebruikt voor zijn gerechten, wat soms een lange zoektocht 
is en wat een grote controle vanuit de kok richting de leverancier vergt. Hierbij is 
het natuurlijk van groot belang dat de herkomst van deze speciaal geselecteerde 
producten ook wordt uitgelegd aan de klanten. Hij kiest bijvoorbeeld voor het 
gebruiken van arbeidsintensieve handgedroogde peper uit Cambodja, “de 
champagne onder de pepers”, die € 45, - per 100 gram kost. Wanneer het verhaal 
van deze speciale peper niet wordt doorverteld aan de klant, heeft het voor de 

27  http://www.restaurantprikkelz.nl/prikkelz 
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kok ook geen zin om dit product te gebruiken; dan zien mensen het toch niet. Het is 
dus zeer belangrijk dat het verhaal achter de producten terecht komt bij de klant. 
Wat betreft het geschetste concept ziet de kok vooral heil in het laten zien van het 
groeiproces van planten: “de groentes zijn fantastisch om te zien” en minder in het 
‘openstellen’ van een slachterij: “de realiteit van het slachten van een dier gaat 
waarschijnlijk voor de meeste mensen te ver”. 
Wanneer hij zich voorstelt dat de productie van zijn eigen producten naast zijn 
restaurant zou kunnen plaatsvinden zegt hij: “Iedereen kan dan zien hoe vers 
we werken, dat zou geweldig zijn”. Dit doet Prikkelz nu ook al, maar door deze 
toevoeging zien consumenten met eigen ogen hoe vers de producten zijn: “het 
zou toch geweldig zijn als je, voor de ogen van de klant, kruiden uit de tuin kunt 
plukken en er dan ter plekke verse thee van kunt zetten”. “Door deze transparantie 
haal je ook twijfelaars binnen.” 

Haalbaarheid
Volgens Zwerts is het belangrijk om mee te gaan met trends. Biologisch en 
vegetarisch zijn momenteel een enorme hype en dit trekt veel mensen. Het is dus 
belangrijk, vanuit ondernemers oogpunt, om in te kunnen spelen op deze trends. 
Ook zou je zelf trends kunnen zetten volgens hem, bijvoorbeeld door als eerste 
zwarte maïs, of spelt te verbouwen voor Nederlandse consumptie. Dit zou zowel 
bezoekers aantrekken, als andere koks, die graag jouw product zouden willen 
kopen. Door andere horeca met jouw voedsel te bespelen, via de groothandel of 
rechtstreeks, verdien je de kosten meteen terug, en pak je grote winst.
Door deze constructie zouden er grotere hoeveelheden en meer soorten in het 
nieuwe conceptplan kunnen worden geproduceerd, waardoor de educatieve 
waarde stijgt, en zet je tegelijkertijd iets neer dat rendabel zou kunnen zijn. Hij geeft 
aan dat het plan moeilijk rendabel te maken is, wanneer er veehouderijen bij zouden 
worden betrokken: “Er zijn bedrijven die zich hier zo in hebben gespecialiseerd, dat 
het niet mogelijk is om deze eruit te concurreren.” Ook is het vrijwel onmogelijk 
om zulke grote hoeveelheden vlees binnen het concept af te zetten. “van één 
geslachte koe kunnen zeker 3000 mensen worden gevoed”. Wanneer de tak van 
veehouderij wordt toegevoegd aan het concept, zal er rekening mee moeten 
worden gehouden dat er per week ongeveer 1000 klanten in het restaurant 
moeten eten, tenzij er een externe afzetmarkt voor het vlees wordt gevonden. Zelf 
vis kweken zou wel kunnen.
Zowel in de zomer als in de wintermaanden is er voldoende verse groente te vinden, 
zeker wanneer deze in een kas wordt geteeld. Ook is er natuurlijk de mogelijkheid 
om gebruik te maken van gedroogde of ingemaakte groenten: “soms doen we 
dat zelf al in de zomer, soms niet”. De kok maakt ook veel gebruik van ‘vergeten 
groenten’ om mensen ook daar kennis mee te laten maken en omdat hij het een 
uitdaging vindt met deze producten te werken. 
“Het concept van Prikkelz is zeer goed toepasbaar op het geschetste concept; 
het is zelfs de enige juiste weg” volgens Zwerts. Prikkelz houdt bij de inkoop van 
producten sterk rekening met de seizoenen. Dit zou in het geschetste concept niet 
alleen op het bord en in de keuken te zien zijn, maar ook in de productieruimte, op 
de velden en in de kas. Je kunt dan als consument precies zien welke producten 
op dat moment gegeten horen te worden. De chef kok vindt het idee daarom 
“super gaaf”.



VAN BOER TOT BORD

127

Gegevens
•	 Prikkelz heeft een lunch service en een diner service. Door de week dineren 

er gemiddeld 20 personen per avond; in het weekend 35 personen per 
avond. 

•	 Klanten komen uit België, Eindhoven, Veldhoven, Tilburg, Den Bosch, Waalre 
en Breda. Sinds Prikkelz meer publiciteit heeft gekregen, komen gasten zelfs 
uit Den Haag en Amsterdam. 

•	 Door het concept van Prikkelz, een vast menu dat voor elke klant hetzelfde 
is, heeft het restaurant bijna geen afval. 

•	 Per week wordt er 20 á 30 kg rundvlees gebruikt in het restaurant.
•	 Per dag wordt er ongeveer 10 kg groente gebruik. Per persoon is dat 

gemiddeld 250 g groente per maaltijd.
•	 Per avond zijn er twee koks (chef kok en leerling) een Maître en een hulp in 

de bediening aanwezig. 
•	 Elke dag is er contact met de leveranciers en wordt er precies genoeg 

ingekocht om elke dag weer met verse producten te kunnen werken. 
•	 Per dag is de chef kok gemiddeld een uur bezig met de inkoop van 

producten. 
•	 Er wordt, behalve ijs, niks ingevroren: “elke dag alles vers”

Architectuur
Het restaurant Prikkelz staat net buiten de uitgaansstraat van Eersel. In deze straat 
zijn een aantal restaurants gevestigd met veel terrasjes richting de Markt. Prikkelz 
ontvangt vooral veel klanten van buiten het dorp, waardoor deze minder centrale 
ligging geen probleem is. Vanaf de straat met kinderkopjes komen bezoekers via 
het terras bij de entree van het restaurant. Het terras is gelegen op de zeer brede 
stoepstrook en wordt afgebakend door bloembakken. 
Het restaurant volgt de bouwstijl van aangrenzende woonhuizen, restaurants en 
andere panden, waardoor ze niet naar voren springt en het niet meteen duidelijk 
is dat het om een restaurant gaat. De gevel ziet er ook niet dusdanig uitnodigend 
uit dat nieuwsgierige voorbijgangers naar binnen worden gelokt. 
Prikkelz serveert eten van hoogstaande kwaliteit en de architectuur van het 
gebouw zou beter aan moeten sluiten bij het concept van het restaurant, zodat 
deze kwaliteit ook naar buiten wordt gedragen. De chef-kok koopt elke dag verse 
producten om mee te koken en zou deze versheid graag aan zijn klanten willen 
laten zien. De passie en het concept van de kok zouden terug moeten komen in 
de architectuur van het restaurant. 

Het is voor een (culinaire) kok, die leeft voor zijn vak, belangrijk dat de visie die 
hij gebruikt bij het koken (het concept van het restaurant), is terug te zien in de 
architectonische vormgeving van het restaurant en haar omgeving. Het is belangrijk 
dat het concept van het gebouw aansluit bij het concept van het voedsel en dat 
deze concepten elkaar versterken. Dit gebeurt nu vaak nog te weinig. 
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Fig 113. Collage van foto’s genomen in het restaurant Prikkelz van chef kok Dirk Zwerts.
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De ZLTO-expert
Wie:  Patrick Hoeks
Wat:  Penningmeester ZLTO-Bergeijk en rundveehouder
Waar:  Bergeijk, Nederland

Beleving 
Wat is er allemaal te zien op een boerderij en welke processen zijn het interessantst? 
Bij melkkoeien is het melkproces leuk om te zien en dit is in sommige stallen al 
mogelijk vanachter glas. Het melken gebeurt dagelijks twee of drie keer in de 
melkput, maar in sommige stallen gebeurt het melken ook automatisch gedurende 
de gehele dag, door een robot melkinstallatie. Voeren gebeurt meestal één of 
twee keer per dag. Vaak waarderen mensen het zeer als ze in de stal mogen 
kijken, of de koeien in de wei kunnen zien lopen. Voor koeien is het niet zo’n groot 
probleem als ze met mensen in contact komen. Ze wennen zeer snel aan mensen 
en zullen al na enkele dagen geen last meer hebben van stress. 
Bij kippen is vooral het laten zien van de leghokken en het rapen van eieren 
interessant. Eieren worden vaak met behulp van een lopende band geraapt en 
automatisch in doosjes gedaan. Ook de leghokken zijn continu te bezichtigen, mits 
de stal hierop is aangepast. Qua stank is het meestal niet wenselijk om publiek in de 
kippenstal te laten: “vooral slachtrijpe kippen stinken”. 
Varkens kunnen enkel vanachter glas worden bezichtigd, in verband met ziektes. 
Planten, zowel in een kas als in de openlucht, kunnen altijd bezichtigd worden door 
publiek, hoewel de meeste bedrijven er momenteel niet op zijn ingericht om grote 
groepen mensen te ontvangen. Ook zijn veel systemen, binnen een kas, vaak 
geautomatiseerd en niet geschikt voor publiek in verband met veiligheid.
Een boomgaard is ook toegankelijk voor publiek en datgene wat er gebeurd is 
al redelijk zichtbaar voor publiek. Tijdens de gewasbescherming is publiek echter 
ongewenst vanwege gezondheidsrisico’s. 

Haalbaarheid
Het is goed mogelijk om als boer samen te werken met andere boeren in de 
omgeving en dit wordt over het algemeen al redelijk veel gedaan. Vooral 
samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers vindt veel plaats. Het is mogelijk 
om de plantenresten van de akkerbouw te gebruiken als diervoerder, vooral voor 
koeien. Om voor beide partijen een optimale opbrengst te garanderen ruilen de 
boeren van land, in verband met de noodzakelijke vruchtwisseling. Daarnaast 
produceren dieren veel mest, waarvan het overschot goed gebruikt kan worden 
voor de akkerbouw. Ook is het mogelijk om als boer samen te werken met mensen 
buiten de sector: “Ik ken een bedrijf dat warmte van de biogasinstallatie gebruikt 
om een vakantiepark te verwarmen”.
Het opvangen en gebruiken van regenwater vindt ook steeds meer plaats. In de 
kassenbouw is dit al verplicht en in België zijn boeren, bij een nieuw te bouwen stal, 
ook verplicht om regenwater op te vangen en dit op te slaan voor onder andere 
bluswater. 
Bij nieuwbouw wordt het gebouw meestal aangepast aan de trekker die men wil 
gebruiken. Deze machines zijn in veel verschillende groottes en maten verkrijgbaar 
en worden gekozen afhankelijk van het werk dat ermee gedaan moet worden. 
In principe zijn alle vormen van gemengde bedrijven mogelijk. Vaak wordt 
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als nadeel genoemd dat je per sector klein bent en daardoor minder efficiënt 
bent. Meestal zie je maximaal twee soorten dieren op een bedrijf, met daarnaast 
soms nog plantenteelt. Als deze plantenteelt puur voor voerderwinning voor de 
eigen dieren is, wordt dit meestal geen gemengd bedrijf genoemd. “In Bergeijk 
hebben de meeste gemengde bedrijven koeien en akkerbouw. In de plantenteelt 
in de volle grond is vruchtwisseling noodzakelijk. Daarom moet een boer of zelf 
meerdere gewassen telen, of samenwerken met andere boeren, om voor de 
nodige afwisseling te zorgen”

Gegevens
•	 Voor een rundveehouderij zijn ongeveer 60 melkkoeien en 30 tot 60 stuks 

jongvee nodig om financieel rendabel te zijn. Wanneer het om vleeskoeien 
gaat zijn er minimaal 100 stuks rundvee nodig. 
De precieze hoeveelheid dieren of gewassen per boerderij is afhankelijk 
van de manier waarop er geboerd wordt: industrieel, biologisch, ecologisch 
etc. “Bij biologisch of ecologisch boeren heb je meer werk in verhouding 
en zijn de prijzen hoger, waardoor je met minder beesten en of planten toe 
kunt.”

•	 In Brabant mogen de bouwblokken van een landbouwbedrijf maximaal 
1,5 ha groot zijn, exclusief het weiland voor de koeien. Voor alle sectoren 
is dat ruim genoeg voor een eenmansbedrijf. De meeste boeren hebben 
genoeg aan de helft (0,75 ha). 

•	 Wanneer een koe buiten in het weiland kan lopen, is er ongeveer 1 hectare 
land per 10 koeien nodig. Het land moet binnen een straal van 15 kilometer 
van de boerderij liggen, maar bij voorkeur dicht bij de stal, zodat de koeien 
ook naar buiten kunnen.

•	 Er is ongeveer 30 hectare grasland nodig om 60 koeien en jongvee van 
voedsel te voorzien.

•	 Grote machines, die niet dagelijks worden gebruik, worden vaak via een 
werktuigencoöperatie gehuurd, zodat meerdere boeren van dezelfde 
machines gebruik kunnen maken. 

•	 Voederen van rundvee vindt grotendeels plaats met behulp van een 
trekker. Biologische boeren hebben vaak ook nog een trekker of shovel om 
mest uit de hokken te halen. 

•	 Voor rundvee en geiten geldt dat ruwvoer een paar keer jaar, afhankelijk 
van de teelt van de gewassen, wordt aangevoerd. Gras wordt een paar 
maal per jaar geoogst en aangevoerd. Maïs daarentegen maar één of 
tweemaal per jaar. Krachtvoer, brok of mengvoer, wordt vaak maandelijks 
aangevoerd.
Varkens krijgen veel meer mengvoer, en dan is de aanvoerfrequentie veel 
hoger. Vaak genoeg wekelijks.

•	 Bij rundvee en geiten wordt de mest vaak voor het grootste deel zelf 
gebruikt en dan is de afvoer afgestemd op de teelt van de (voeder)
gewassen. Bij varkensbedrijven gaat de mest bijna altijd verder weg, naar 
andere boeren.

•	 In verband met stankoverlast moeten alle stallen minimaal 50 meter van 
particuliere huizen af staan (huizen van andere boeren tellen niet). Vooral 
kippen, varkens en nertsenbedrijven moeten rekening houden met stank. 
Kippen- en varkensbedrijven wassen daarom soms de lucht, maar dit is 
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vooral om de emissie van ammoniak te verminderen.
•	 Varkens- en kippenbedrijven kunnen restwarmte hergebruiken voor het 

verwarmen van de jonge dieren. 
•	 Voor vrijwel geen enkele sector binnen de landbouw is er een specifieke 

grondsoort vereist. Dit is vooral omdat veel dieren tegenwoordig niet meer 
buiten komen. Op zware klei kun je de koeien wel minder vaak in de wei 
laten lopen, omdat de grond te nat of te droog kan zijn. Als zware klei 
droog wordt krijg je grote scheuren in de grond, waardoor de koeien hun 
klauwen kunnen bezeren.
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ALFA-bouw inspiratieboek

Het concept
“In dit inspiratieboek staat heel veel beeld dat laat zien wat er op het gebied 
van agrarisch, landschappelijk, functioneel en architectuur (kortweg ALFA) 
allemaal denkbaar is. Dat maakt het bouwen er niet gemakkelijker op, vaak ook 
niet goedkoper, maar wel sociaal verankerd. ALFA-bouw geeft dan ook een 
hedendaagse invulling van duurzaamheid, economie, functionaliteit en kwaliteit.”

Het ALFA-bouw inspiratieboek geeft verscheidene voorbeelden van hoe 
landbouwbedrijven op een andere manier kunnen worden vormgegeven dan 
de standaard typologie. Er worden alternatieve ontwerpmanieren en systemen 
besproken waar op creatieve manier naar een meer geaccepteerde vorm van 
landbouwbedrijven wordt gezocht. Door een betere integratie van de gebouwen 
in de omgeving, een minder massale uitstraling  en meer transparantie, verwachten 
de ontwerpers dat het imago van de landbouw verbetert en dat het daardoor 
beter geaccepteerd wordt door mensen buiten de sector: “De waardering voor 
de boer en tuinder is dan niet alleen meer gebaseerd op de voedselproductie 
en het economisch belang. Juist de emotionele beleving van het platteland, de 
beeldkwaliteit van het buitengebied maken op de burger de meeste indruk”.
“Het totale bouwproces is een optelsom van persoonlijke wensen en mogelijkheden 
binnen wet- en regelgeving. Het resultaat is een functioneel bedrijf in een stijl die 
past bij de omgeving en waar je als ondernemer trots op kunt zijn. Zo komen we tot 
bedrijven die gezien mogen worden”. 

Architectuur en omgeving
Hieronder enkele voorbeeldprojecten uit het ALFA-inspiratieboek. Bij elk project zal 
kort worden aangegeven wat de architectonische kwaliteiten zijn. 

Een lage stal geïntegreerd in het landschap voorzien van een grasdak, zodat de 
boerderij goed wordt opgenomen in de omgeving.  

Open stallen in het landschap die voorzien in de behoeften van de dieren, die 
een fijne werkomgeving voor de boer creëren en die transparant zijn naar de 
buitenwereld.
 
Landbouw als onderdeel van een doorgaande of recreatieve route, zodat 
voorbijgangers ongemerkt in aanraking komen met de landbouw. 
De stallen zijn goed geïntegreerd in het landschap in de vorm van een talud dat 
bekleed is met gras. Het wordt bijna meer gezien als wandel- en fietsgebied dan 
als gebied waar intensieve varkenshouderij plaatsvindt. 

Een zichtstal, waar voorbijgangers kunnen zien wat zich binnen in de stal afspeelt. 
Voor de varkens wordt een fijne, lichte leefruimte gecreëerd. 
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Fig 114. Collage van afbeeldingen uit het ALFA-inspiratieboek over een nieuwe manier van het 
vormgeven van landbouwbedrijven. 
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De Kas te Amsterdam
“Bij de Kas zijn we ervan overtuigd dat eten het best smaakt als het bereid is met 
super verse ingrediënten, geteeld en geoogst met respect voor de natuur.”

Gegevens
Locatie:    Park Frankendael, Amsterdam
Bouwjaar:   2001
Type project:    Herbestemming
Capaciteit restaurant:  ongeveer 220 mensen

Het concept
“Een keuken omringd door vruchtbare grond waar groenten en kruiden welig 
tieren…waar het daglicht aan alle kanten naar binnen valt en waar de koks zich 
dagelijks kunnen vermaken met wat het seizoen hen aanreikt. Het lijkt een voor 
de hand liggende gedachte, maar ik heb twintig jaar tussen witte tegels onder TL 
buizen staan koken voordat ik er opkwam.”

Gert Jan Hageman, voormalig chef-kok en nu eigenaar van de Kas, zag de 
mogelijkheid om op een nieuwe manier invulling te geven aan zowel zijn carrière als 
de kweekkas. De in 1926 gebouwde kweekkas van de Amsterdamse Stadskwekerij 
stond op de nominatie voor de sloop. Nu is het herbestemd tot een acht meter 
hoog glazen gebouw dat zowel een restaurant als een kweekkas herbergt, met als 
doel de lokale productie van voedsel, zodat het elke dag vers geoogst, verwerkt 
en geconsumeerd kan worden, waarbij het menu dagelijks wordt afgestemd op 
de oogst van de eigen kwekerij.

De grond direct naast de kas gelegen, wordt gebruikt om groenten en kruiden 
voor de restaurantkeuken te kweken, zodat de koks elke dag met zo vers mogelijke 
ingrediënten aan de slag kunnen. 
Gasten mogen de tuin van het restaurant bezichtigen en kunnen op deze manier 
precies zien waar hun voedsel vandaan komt en wat ze eten. 
Omdat niet alle producten op het kleine stukje grond rondom ‘De Kas’ 
geproduceerd kunnen worden, wordt een deel van de producten op een groot 
stuk akker, tien kilometer buiten Amsterdam, in de Beemster geteeld. Ook dit 
productieproces is te bezichtigen. 
Producten die ze niet zelf kunnen verbouwen, worden aanvullend gekocht bij 
milieubewuste boeren in de omgeving van Amsterdam. 

Architectuur en omgeving
Het perceel van het restaurant ligt midden in een park en is omgeven door groen. 
Op het terrein zelf staat een kas die deels wordt gebruikt als restaurant en deels 
als kweekkas. Rondom de kas is een tuin waar verse groenten en kruiden worden 
gekweekt. 
De huidige bebouwing volgt dezelfde contouren als de voormalige Amsterdamse 
kweekkas. Vanwege de slechte staat waarin het gebouw verkeerde, is het hele 
gebouw herbouwd, waardoor het kon worden aangepast aan de wensen van 
de eigenaar. Enkel de schoorsteen dateert nog uit die tijd van voor de renovatie, 
maar deze heeft nu alleen nog een sierfunctie. 
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In het restaurant kon door de nieuwbouw speciale beglazing en 
ventilatiemogelijkheden worden toegepast in het glazen dak, waardoor een 
aangenaam binnenklimaat wordt gecreëerd. Door de toepassing van de 
glazen wanden, kunnen bezoekers van binnenuit zowel de tuin als de kweekkas 
bezichtigen. 

Fig 115. Collage van foto’s van restaurant “De Kas” in Amsterdam
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Bijlagen Programma van Eisen
Voornaamste bron: www.skal.nl (SK – als geen bron vermeld)
Bron: www.agriholland.nl (AG)
Bron: www.varkensloket.be (VL)
Bron: Alfa-inspiratieboek (ALFA)
Bron: www.landregels.nl (LR)
Bron: www.etenschappen.be (ES)
Bron: www.collegevanrijksadviseurs.nl (CRA)
Bron: http://viskwekerijdestroom.nl/ (VIS)
Bron: Landgoed Gorp & Roovert - Beeldkwaliteitsplan Locatie Biehal (BEE)

Algemeen
•	 Er moet voldoende afrastering rondom de buitenverblijven van de dieren 

zijn.
o Om de dieren binnen te houden
o Om andere (roof)dieren buiten te houden
o Afrastering op natuurlijke wijze integreren in het landschap

•	 Er moet een aparte verkeersstroom worden aangelegd voor het zwaar 
gemotoriseerde landbouwverkeer. 

Biologische eisen
•	 Alle ruimtes moet op een dusdanige manier worden ingericht dat de dieren 

zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gedragen.
•	 De dieren moeten altijd naar buiten kunnen
•	 Er moet voldoende (zoveel mogelijk in de meeste gevallen) daglicht in de 

stallen komen.
•	 Er vindt natuurlijke ventilatie plaats
•	 In de buitenverblijven moet voldoende beschutting aanwezig zijn voor de 

dieren zodat deze het hele terrein kunnen gebruiken en zichzelf kunnen 
beschermen tegen roofdieren.

•	 Door goede voeding, verzorging, leefomstandigheden en keuze voor een 
sterk ras, krijgen dieren een natuurlijk weerstand tegen ziekten.

•	 Geen mestoverschotten omdat er minder dieren per oppervlakte eenheid 
worden gehouden (dus meer land om mest op af te zetten en minder 
dieren om mest te produceren). (AG)

Varkenshouderij (bio)
•	 Er moet genoeg verse lucht en ventilatie in de stal aanwezig zijn.
•	 Er moet veel natuurlijk licht in de stallen vallen (d.m.v. glazen gevels à te 

combineren met zichtrelatie). (ALFA)
•	 De buitenruimte mag verhard zijn. (ALFA)
•	 De buitenruimte mag voor maximaal 75% overkapt zijn.
•	 Minimale binnenruimte:

o Zeugen (met biggen) = 7,5 m2 per dier
o Vleesvarkens (tot 110kg) = 1,3 m2 per dier

•	 Minimale buitenruimte:
o Zeugen (met biggen) = 2,5 m2 per dier
o Vleesvarkens (tot 110kg) = 1,0 m2 per dier
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•	 Varkens kunnen goed beschutting vinden onder (naald)bomen:
o De schaduw beschermt de kwetsbare huid van het varken
o De bomen nemen de emissiegassen op

•	 Ruimte voor wroeten (AG)
•	 Varkens geslacht bij 100 á 110 kg (AG)
•	 Gesloten bedrijf: zowel vermeerdering (zeugen met biggen) als mesten 

(vleesvarkens) (VL)
•	 Biologische varkensboeren hoeven geen maatregelen te treffen tegen 

ammoniakemissies, omdat de dieren vaak buiten lopen. (CRA)
•	 Luchtwassers zijn in de biologische varkenshouderij overbodig (CRA)
•	 Verwarmen van de stallen is nauwelijks nodig in verband met stro (CRA)
•	 Varkens rollen graag in een modderpoel

Pluimveehouderij (biologische legkippen)
•	 Er moet genoeg verse lucht en ventilatie in de stal aanwezig zijn.
•	 Er moet veel natuurlijk licht in de stallen vallen (om de leg te bevorderen).
•	 De uitloop moet begroeid zijn en moet voldoende schuilmogelijkheden 

bieden.
•	 Minimale binnenruimte: maximaal 6 leghennen per vierkante meter.
•	 Minimale buitenruimte: 4 m2 per dier.
•	 Gemiddeld 14.000 biologische leghennen per pluimveehouderij (AG)
•	 Maximaal 3000 biologische leghennen per stalcompartiment. (rijksoverheid.

nl)

Rundveehouderij (biologische dubbeldoelkoeien (melk en vlees))
•	 Er moet genoeg verse lucht en ventilatie in de stal aanwezig zijn.
•	 Er moet veel natuurlijk licht in de stallen vallen (d.m.v. glazen of open gevels 

à te combineren met zichtrelatie). (ALFA)
•	 De koeien moeten het grootste deel van hun leven buiten kunnen zijn.
•	 Per biologische koe is 1 hectare grond nodig voor voerwinning en mestafzet. 

(Interview boer)
•	 Minimale binnenruimte: 6 m2 per melkkoe
•	 Gemiddelde biologische melkveehouderij heeft 65 koeien op 55 hectare 

grasland en beschikt over een melkquotum van 42000 kg. (AG)
•	 Door de sterke vraagtoename is een tekort van tientallen miljoenen liters 

biologische melk ontstaan op de Nederlandse markt; Nederland moet 
noodgedwongen biologische melk importeren uit het buitenland. (AG)

Kasteelt, gewasteelt en akkerbouw (bio)
•	 Mest van de dieren kan worden gebruikt bij akkerbouw. (interview boer)
•	 Er mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt; onkruid mag wel 

worden weggebrand.
•	 Groente afval van de op biologische wijze geteelde groenten mogen als 

diervoerder aan koeien en eventueel varkens worden gevoerd. (interview 
boer)

•	 In de glastuinbouw worden vaak vogels (kippen) als onkruidwieders ingezet. 
(AG)

•	 Grote arbeidsbehoefte wegens mechanisch/handmatige 
onkruidbestrijding. (AG)
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•	 Gewassen hebben vaak kort na opkomst al een tekort aan stikstof. Dit kan 
ondervangen worden door te bemesten met snel opneembare stikstof in 
de vorm van urine. (AG)

•	 Ruime vruchtwisseling nodig (veel verschillende gewassen (4 á 7) om te 
roteren) (AG)

•	 Veel geteelde biologische gewassen zijn: granen, rooivruchten (aardappelen 
en suikerbieten) en voedergewassen (snijmaïs en voederbiet). (AG)

•	 Kasteelt: goede klimaatbeheersing nodig om teelt te sturen en gewas 
gezond te houden. (AG)

•	 In de biologische teelt: op veel bedrijven wordt een groot aantal 
verschillende groenten geteeld (minder specialisatie), o.a. tomaat, 
komkommer en paprika.

o Risicospreiding
o Meer mogelijkheid tot gewasrotatie

Restaurant
•	 Het restaurant krijgt een ‘open’ keuken die werkt als etalage voor het 

restaurant. (Kok)
•	 Het restaurant krijgt een zichtrelatie met de productie (groenteteelt, dieren 

etc.) om te laten zien hoe vers de producten zijn die gebruikt worden in het 
restaurant en om inzicht te geven in het groeiproces van het ruwe product. 

•	 In het restaurant wordt uitleg gegeven over de herkomst van de producten, 
zeker wanneer deze van buiten het gebied afkomstig zijn. 

•	 De inrichting van het restaurant moet goed passen bij het duurzame, 
biologische, moderne karakter van het gebied. 

•	 Bij het restaurant moet voldoende parkeerruimte aanwezig zijn (of er moet 
binnen het gebied gezorgd worden voor alternatief vervoer). 

Kaasmakerij
•	 Het proces van het kaasmaken moet op een zo interactief mogelijk manier 

inzichtelijk worden gemaakt voor publiek
•	 Wegens hygiëne mag het publiek niet in dezelfde ruimte zijn als waar het 

verwerkingsproces plaatsvindt. Het proces kan wel goed zichtbaar worden 
gemaakt via glas. (LR)

•	 Proces van het kaasmaken: (ES)
o Melk voorbehandelen
o Melk verhitten
o Hulpstoffen toevoegen
o Wrongel opwarmen en snijden
o Kruiden toevoegen (optioneel)
o Wei aflaten
o Persen in de kaasvorm (duurt enkele uren)
o Pekelen in zoutbad (8 á 12 uur)
o Coaten en Rijpen (minimaal 4 weken tot mogelijk 16 maanden)

•	 De kazen rijpen in een temperatuur gecontroleerde rijpingskamer. (ES)
•	 Voor 1 kilo kaas is 10 liter melk nodig. (ES)



Botermakerij 
•	 Voor 1 kilo boter is 20 liter melk nodig (ES)
•	 Proces van het boter maken: (ES)

o Ontromen van de melk
o Karnen
o Kneden

•	 Restproduct: magere melk (eenvoudig te verwerken tot karnemelk). (ES)

Slachterij 
•	 De slachterij is ongeveer 50 meter lang en bestaat uit vier onderdelen: 

(slager)
o Vuil
o Schoon
o Met haren 
o Zonder haren

•	 Het slachtproces is niet voor iedereen geschikt en zal daarom beperkt 
zichtbaar worden gemaakt. (bijv. achter een deur etc.) 

•	 De slachterij moet dicht bij de dierenstallen staan, waardoor de dieren zo 
min mogelijk vervoerd hoeven te worden. 

•	 De slachterij moet toegankelijk zijn voor vrachtverkeer in verband met 
aanvoer en afvoer van producten en toevoer van dieren (indien het 
mogelijk is om de dieren over korte afstanden naar de slachterij te laten 
lopen, zal de slachterij hierop ingericht moeten zijn)

Slagerij
•	 Processen van de slagerij kunnen op interactieve wijze worden uitgevoerd, 

zodat bezoekers kunnen zien hoe hun producten worden gemaakt.
•	 De slagerij moet dicht bij de slachterij staan om besmetting van het vlees 

en onnodig vervoer te voorkomen.
•	 Indien de slagerij ook gebruikt wordt als verkooppunt voor de buurt, zal 

deze op een logische en goed bereikbare plaats in het gebied moeten 
staan. 

•	 De slagerij moet toegankelijk zijn voor vrachtverkeer in verband met export 
van producten.

Viskwekerij
•	 In Nederland vindt het kweken van vis vaak binnen in een geconditioneerde 

ruimte plaats. (VIS)
•	 Een viskwekerij kan qua werkzaamheden goed gecombineerd worden 

met een varkenshouderij en/of een pluimveehouderij. (VIS) 

Boomgaard (BEE)
•	 Hoogstamfruit (diverse soorten) 
•	 Onderlinge afstand tussen de bomen circa 10m x 10m
•	 Indien gewenst kan de boomgaard omsloten worden door een beuken- of 

gemengde haag
•	 Bij voorkeur bloemrijk grasland onder de bomen en/of beweiding door 

schapen of ander vee.


