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Proloog Nog geen half jaar geleden bezocht ik, tijdens de Dutch 

Design Week, het nieuwe onderkomen van het bedrijf Piet 

Hein Eek. Omdat het voormalige bedrijfspand te klein was 

geworden, trokken ze in een verlaten keramiekfabriek van 

Phillips op Strijp R. Bij het bezoek aan deze fabriek vielen voor 

mij, binnen mijn afstuderen, enkele gedachten op zijn plek. 

Bij het benaderen van het gebouw valt op dat het uiterlijk 

zoveel mogelijk authentiek is gelaten. Met een kleine ingreep 

is er een doorgang gemaakt naar het binnenterrein van de 

fabriek. Het is een passage waaraan de verschillende functies 

zijn gelegen. Links de enorme werkplaats, welke op dat 

moment nog niet volledig was ingericht, rechts een kleinere 

afzonderlijke ruimte waarin een zelfstandig kunstenaarsduo 

hun nieuwe atelierruimte aan het bouwen was. Met het 

verdwijnen van de grote hoge keramiekovens was er ruimte 

ontstaan voor een extra verdieping. Het betreden van 

deze verdiepingsvloer was een ervaring die ik niet snel zal 

vergeten. 

Op een roestige oude stalen trap liep ik samen met één van 

de kunstenaars naar boven. De ruimte versmalde een beetje: 

het was gevormd naar de oven die eerst in deze ruimte stond. 

Een smal raam, over de breedte van de ruimte, verlichtte op 

intieme wijze de vloer. De net gewitte wanden versterkten dit 

effect. Boven gekomen, keek ik door de vide terug naar de 

ruimte beneden. De ruimtelijkheid van het geheel, ontstaan 

door de oude functie van de ruimte, was overweldigend. Op 

dat moment realiseerde ik me dat architectuur eigenlijk op 

geen mooiere manier kan ontstaan. 

Zelf ben ik opgegroeid op het platteland, zijn weidse omgeving 

met dorpen en boerderijen is voor mij vertrouwd terrein. 

Mijn eerste twintig levensjaren bracht ik dan ook door op 

en rondom een boerenerf in Venhorst. Ik ging er naar de 

plaatselijke basisschool; ging sporten in een dorp verderop 

en leerde al vroeg om mee te helpen op de boerderij. In alle 

vanzelfsprekendheid werd ik er ouder, tot de dag dat ik ging 

studeren. 

De stad Eindhoven, de universiteit, mijn kamertje, alles werd 

opeens anders. Ik maakte er nieuwe vrienden, mijn Branbants

accentverdween gedeeltelijk en ik ging er op zoek naar andere 

vormen van ontspanning en plezier. Ik leerde de voordelen 

van de stad kennen: veel voorzieningen binnen handbereik; 

gemakkelijke aansluiting op het openbaar vervoer en de vele 

verschillende activiteiten en festiviteiten. 

Het platteland is in verandering. Enerzijds intensiveert de 

landbouw en worden er grote boerenbedrijven gebouwd. 

Anderzijds wordt het medegebruik van het platteland, door 

de gehele samenleving, groter. Door het concentreren van 

de landbouw ontstaat er ruimte voor: recreatie, educatie en 

het eenvoudig genieten van de rust en stilte van de natuur. 

Traditionele boerderijen, die niet meer voldoen aan de 
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ontwikkelingen van de huidige maatschappij, verdwijnen 

hierdoor of veranderen van functie. Hoe kan er omgaan 

worden met deze functieverandering van het platteland? 

Binnen dit afstudeeronderzoek ben ik teruggegaan naar 

waar het allemaal begonnen is: het erf van mijn ouders. 

Hierbij heb ik mijn kennis, ervaringen en ambities als 

toekomstig architect meegenomen voor het maken van een 

ontwerpend onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het erf 

te onderzoeken en analyseren, om vervolgens aan de hand 

hiervan een eigentijds ontwerp te maken, waarbij het erf 

niet alleen een nieuwe impuls krijgt maar tegelijkertijd wordt 

gerespecteerd en behouden. 

Mijn gegroeide fascinatie voor het gebruik van het materiaal 

hout, was daarnaast aanleiding om me in dit materiaal te 

verdiepen. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp in hout 

waarbij ik de mogelijkheden van het materiaal en het belang 

van het detail voor de ruimtelijke beleving centraal heb 

gesteld. Want wat doet dit materiaal en zijn detail met een 

ruimtelijk ontwerp? 

Het bovenstaande heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel 

voor het herbestemmen van het boerenerf tot tijdelijke 

verblijf- en werkplekken voor kunstenaars. In dit verslag 

neem ik u mee op mijn tocht vol met ontdekkingen en 

overwegingen. Na het beschrijven van het maatschappelijk 

kader wordt het erf verder geanalyseerd en schets ik een 

mogelijke aanpak ervan. Dit alles leidt tot een plan voor het 

gehele erf. Vervolgens duik ik dieper in op het gebruik van 

materialen, met hout in het bijzonder. Tot slot pas ik mijn 

opgedane kennis toe in het ontwerp van een kunstgalerie. 
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Samenvatting Be HOUT is een ontwerpend onderzoek naar de continuïteitvan 

een boerenerf en de mogelijke houding die daarbij als architect 

kan worden aangenomen. Aanleiding voor dit onderzoek is 

een leegstaande schuur op het erf van mijn ouders. In de 

huidige maatschappij verandert het platteland geleidelijk van 

een productie- naar een consumptielandschap. Dit zorgt voor 

de nodige sloop of leegstand van boerenbedrijven. 

De transformatie van het boerenerf naar een plek voor 

kunstenaars, maakt het erf weer functioneel en aantrekkelijk. 

Oude stallen en schuren kunnen hierbij worden behouden en 

worden ingezet als tijdelijke verblijfs- en werkplekken. Een 

extra impuls wordt er aan het erf gegeven in de vorm van een 

kunstgalerie, welke de focus vormt binnen mijn project. 

Naast het erf, speelt de zoektocht naar de toepassing van 

materiaal binnen de architectuur een rol. In het bijzonder 

heb ik hierbij onderzoek gedaan naar het materiaal hout. Dit 

leidde tot de toepassing van gespleten populieren houten 

gevelelementen binnen mijn ontwerp. 

De kunstgalerie zal centraal op het erf komen te liggen en gaat 

hierbij een dialoog aan met de bestaande lege schuur. Door 

het behouden en gebruik maken van de karakteristieken van 

deze schuur, is het mogelijk een eigentijds ontwerp te maken 

dat zich meteen verankerd op het erf. 
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'De schuurarchitectuur is te beschouwen als een beweging tegen de invloed van globalisering. Door 
de toenemende globalisering gaan steeds meer mensen op zoek naar authentieke ervaringen en 

beelden waarmee zij zich kunnen identificeren.' 

[Kirsten Hannemo, de Volkskrant, 16-10-2009] 







Houtbouw in Nederland 

f- Ankerbalkgebinten in een oude schuur 
te Putten 
[Berends, G. (1996} historische 
houtconstructies in Nederland, SHBO, 
Arnhem] 

f-f- Reconstructie Batavia Lelystad 
[Haan H. de, Haagsma I. (1995} Hout 
in Nederland balken en stijlen in de 
architectuur, SDU uitgeverij, Den Haag] 

Hout wordt relatief weinig toegepast in de Nederlandse 

bouw, althans hout als hoofdbouwmateriaaL Hout toegepast 

als kozijn, dakgording of in enkele gevallen als gevelbekleding 

is echter heel gebruikelijk. Hierdoor kan hout worden 

beschouwd als een nevenmateriaal: het wordt kleinschalig 

toegepast op de plekken waar dit esthetisch of functioneel 

nodig is. Door de opkomst van nieuwe technieken met 

betrekking tot verwerking, toepassing en verduurzaming, 

wint het materiaal weer langzaam terrein. 

Het bouwen met hout gebeurde al vroeg in de geschiedenis 

van de mensheid. Ongeveer 4000 jaar voor onze jaartelling 

bouwde men in Nederland de zogenaamde 'Hallenhuizen'. 

Ze waren opgebouwd uit een simpele houten constructie 

en boden onderdak aan zowel mens als vee. De 

gebintconstructies waren handgemaakt van hout gewonnen 

uit de nabije omgeving. Door locale technieken ontstonden 

er ook verschillende typen gebinten en mede daardoor 

verschillende bouwstijlen. 

Tot aan de VOC-tijd, met uitzondering van de Romeinse tijd, 

werden vrijwel alle huizen in Nederland opgebouwd uit hout. 

Dit gebeurde veelal met het (loof)hout dat in de directe 

omgeving voor handen was. Eiken en beuken waren de 

voornaamste inlandse houtsoorten die zowel in de scheeps

als woningbouw werden gebruikt. Tot dat moment was 

Nederland rijk aan houtambacht. 

De afname van het gebruik van hout in Nederland, vanaf de 

17e eeuw, is te wijten aan enkele feiten. Ten eerste ontstond 

er, door het gebruik van hout in zowel huizen als schepen, een 

groeiend tekort aan inlands hout. Men werd genoodzaakt om 

hout te gaan importeren. Vanuit Scandinavië bijvoorbeeld, 

ging men naaldhout invoeren. Ten tweede werd het gebruik 

van baksteen steeds gangbaarder. De combinatie tussen 

overvloedige rivierklei en het gebrek aan inlands hout leidde 

hiertoe. Tot slot werkten overheden de toepassingvan hout in 

binnenstedelijke huizen tegen, omdat het te brandgevaarlijk 

was. 
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Modernisering 

f- Ongeschaafde gelamineerde ligger 
[excursie 2007) 

Naast de opkomst van de baksteen luidde ook de invloeden 

van de industrialisatie en de uitvinding van staal en 

gewapend beton een nieuw bouw tijdsperk in. Er ontstond 

een modernistische architectuur. De Nederlandse bouw 

bleef echter tot aan de Tweede Wereld Oorlog ambachtelijk 

met betrekkelijk lage arbeidslonen. Vrijwel alle handelingen 

werden op de bouwplaats verricht en berustten grotendeels 

op ervaring. Door het kleinschalige leven was er nog veel 

sprake van streekgebonden identiteit. 

Door sterk gestegen lonen, hogere energiekosten en de 

toegenomen welvaart is de Nederlandse bouw in de laatste 

decennia enorm veranderd. De groeiende mobiliteit maakte 

het niet meer noodzakelijk bouwmaterialen uit de directe 

omgeving te halen. Daarnaast zorgde massaproductie, 

prefabricatie en automatisering voor een goedkoper en 

constanter product. Voor het toepassen van hout betekende 

dit onder andere de introductie van houtskeletbouw en het 

gebruik van gelamineerd hout. 

De architectuur veranderde langzaam en kreeg een 

internationaal karakter. De regionale differentiatie 

nam dan ook steeds meer af. Typerende bebouwing, 

kenmerkende kavelpatronen en allerlei cultuurhistorische 

landschapselementen verdwenen langzaam uit beeld. Door 

de toenemende globalisering, en daarbij een afvlakking 

van de verschillende Nederlandse bouwkunsten, werd het 

steeds moeilijker om je met een gebouw of regio te kunnen 

identificeren. 

De oplossing lijkt gevonden: de consument koopt massaal 

de retro-woningen zoals die bijvoorbeeld in Brandevaort 

Helmond in grote getale zijn gebouwd. Ook het zogenaamde 

'landelijk wonen' doet het goed als marketingbegrip van 

projectontwikkelaars. Er wordt gezocht naar nostalgie waarbij 

een verzameling contextloze details worden ingezet om de 

nieuwbouw direct een 'ziel' te geven. Het zijn woningen 

met een schijnbaar traditioneel uiterlijk waarmee men zich 

kan identificeren. Van binnen zijn het echter kale betonnen 

casco's geschikt voor elk gewenst interieur. 

De Nederlandse architectuur is op verschillende manieren 

aan het vervlakken. Naast dat men overal in Nederland de 

beschikking heeft over dezelfde bouwmaterialen en hierdoor 

de regionale verschillen afnemen, zorgt de zogenaamde 

retro- of imitatiearchitectuur ervoor dat op regionaal niveau 

de architectuur geen vooruitgang meer maakt. 
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Ruim tien jaar geleden, in juli 1999, werd de Nota Belvedere 

gelanceerd. Deze nota richtte zich op de vervlakking en 

verschraling van de diversiteit van de leefomgeving. De 

regionale differentiatie verhaald over de geschiedenis van 

een plek en daarmee de geschiedenis van zijn bewoners; de 

strijd tegen het water, de inventiviteit om te boeren op het 

zand en het vernuft om kanalen te graven. Door middel van 

subsidies werd de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke 

transformaties gestimuleerd. Onder het motto: 'behoud 

door ontwikkeling' zijn in het afgelopen decennia tientallen 

projecten gerealiseerd en/of in gang gezet. 

Het integreren van stedelijk en landschappelijk erfgoed bij 

het maken van nieuwe plannen biedt sterke contextuele 

aanknopingspunten. Door tevens bij de planvoering in te 

gaan op de hedendaagse behoeften en eisen, wordt er 

gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van stukjes stad 

of landschap. 

De regio, een begrip dat enerzijds wordt bedreigd door de 

mogelijkheden van de hedendaagse maatschappij. Anderzijds 

lijkt de regio door diezelfde maatschappij steeds meer 

gewaardeerd te worden, men heeft de behoefte waarde te 

hechten aan de identiteit van een regio. Ondanks dat door de 

huidige transport- en communicatiemiddelen de wereld bijna 

letterlijk binnen handbereik ligt, komen we 's avonds toch nog 

steeds het liefst thuis in de eigen, vertrouwde omgeving. 

De geschiedenis van het regionaal bouwen is zo oud als de 

mensheid zelf. De inheemse bevolking ontwikkelde aan de 

hand van de mogelijkheden en beperkingen van de omgeving 

een eigen vocabulaire voor het bouwen van hun onderkomen. 

Het is te beschouwen als een dialect verkregen door kennis

en ervaringsoverdracht van generatie op generatie. 

In 1964 introduceerde Bernard Rudofsky, in het gelijknamig 

boek, het begrip 'Architecture without architecture'. Hij 

verkondigde hierin dat er geleerd kan worden van de 

praktische en esthetische eigenschappen van deze inheemse 

architectuur. Aspecten, zoals het gebruik van natuurlijk licht, 

de omgang met het klimaat, prefabricatie en een zekere 

standaardisatie, zijn bij inheemse architectuurvaak generaties 

lang op de proef gesteld en geoptimaliseerd. 

Het regionalisme, niet te beschouwen als een stijl maar als 

een manier van denken, was het antwoord op de inheemse 

architectuur. Het heeft geen specifieke kenmerken, iedereen 

past het naar eigen inzicht toe. Het houdt zich sterk bezig met 

het identificeren van locatiegebonden historische kenmerken 

en gebruikt deze om een lokaal karakter in architectuur te 

genereren. Met de eerder genoemde groeiende globalisering 

en industrialisering en de opkomst van de modernistische 

architectuur in het begin van de 20e eeuw, kwam de regionale 

architectuur steeds meer onder druk te staan. 

Terug naar de regio 



Kritisch regionalisme Kenneth Frampton constateerde in zijn essay 'towards a 

Critica! Regionalism' uit 1983 dat de eenvormigheid van 

het modernisme geen rekening hield met de enorme 

klimatologische en sociale verschillen. Zijn betoog was een 

antwoord op de 'plaatsenloosheid' van het modernistisch 

gebouw. Hij sprak over het 'kritisch regionalisme': het 

aanpassen van de formele modernistische principes aan de 

plaatselijke materialen en inheemse tradities. Bij het kritisch 

regionalisme is het herinterpreteren van de essentie van de 

lokale traditie, samen met het gebruik van nieuwe inzichten 

en technieken, van groot belang. 

De houding van het kritisch regionalisme ten aanzien van het 

verleden is bijzonder interessant. Lokale beproefde kennis 

vormt de basis voor een moderne architectuur. Er is sprake 

van vooruitgang terwijl er toch teruggegrepen wordt naar het 

bestaande. Het biedt mogelijkheden om een gebouw, zonder 

daarbij exact terug te grijpen naar de traditionele bouwstijlen, 

te laten aansluiten bij de identiteit van een streek. De balans 

tussen enerzijds regionale tradities en anderzijds de constante 

vernieuwingen in de hedendaagse architectuur vormen een 

interessant thema dat onder andere ook is terug te vinden in 

de werken van Peter Zumthor en Onix. Het begrip (kritisch) 

regionalisme wordt er echter niet voor gebruikt, men praat 

eerder over een regiospecifieke architectuur. 

Regiospecifieke architectuur lijkt zich binnen Nederland 

vooral op het platteland te ontplooien. En hoewel 

plattelandsarchitectuur vaak wordt gezien als regionale 

architectuur, is er vandaag de dag een wezenlijk verschil 

met de plattelandsarchitectuur van vroeger. Eerst werden 

materialen onttrokken aan de directe omgeving en de locale 

geografische omstandigheden waren bepalend voor de 

manier van bouwen. Vandaag de dag is de noodzaak om dit te 

moeten doen, door alle mogelijkheden binnen onze moderne 

maatschappij, verdwenen. 
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Schuurarchitectuur 

f-f-1' Schuuratelier Deken - FARO 
architecten 
{www.faro.nl] 

f-1' Groote Scheere- BplusB architecten 
[www.bplusb.nl] 

f-f-..1- Woning Laag Keppel- DAAD 
architecten 
{www.daad.nl] 

f- -.1- Multifunctionele schuur- Onix 
[mei2010] 

Er is een nieuw soort architectuur ontstaan, modern, vaak 

strak van silhouet en in veel gevallen abstracties van de nog 

regiospecifieke gebouwen in de omgeving. Karakteristieke 

details worden hierbij opgenomen binnen een hedendaagse 

architectuur. Oud inspireert nieuw en door de voelbare 

connectie ontstaat er een architectuur die een brug slaat 

tussen het nostalgische verleden en het moderne heden. 

'Herkenbaar en vreemd tegelijk' 

{Geert Bosch, HilberinkBosch architecten] 

Het schuuratelier van Faro in Oeken is een voorbeeld van 

de moderne plattelandsarchitectuur. Het atelier knipoogt 

naar het verleden, maar staat midden in deze tijd. Met 

minimale middelen is er een eenvoudig maar boeiend 

gebouw neergezet. Het heeft dezelfde pure uitstraling als 

een echte oude schuur zou hebben, met verwijzingen naar 

de regiospecifieke kenmerken uit het verleden. Zoals hier 

bijvoorbeeld het uilenbord. Het groot panoramavenster toont 

echter tegelijkertijd op subtiele wijze de elegante opbouw 

van een modern vrijstaand atelier. 

De schuurarchitectuur, een concept dat het architectenbureau 

Onix met de multifunctionele schuur in Noordlaren op de 

kaart zette, is een uiting van regiospecifieke architectuur. Het 

gaat hierbij niet zozeer om het ontwerpen van een schuur, 

maar meer om de schuur als concept en bron van inspiratie. 

Onix beschrijft de schuur als: 'een functionele ruimte die 

uitdaagt tot ander gebruik.' Ze beogen hier het informele 

karakter en de multifunctionaliteit van de traditionele 

boerenschuur. Ze ontwerpen vaak, buiten het programma 

van eisen, ruimten die functioneren als een schuur. Het zijn 

ruimten die net wat meer van de creativiteit van de gebruiker 

vragen. 

Dat de boerenschuur dient als inspiratie in de architectuur 

van Onix is goed terug te zien in de uitstraling en 

detaillering van hun gebouwen. Ze maken graag gebruik 

van hoofddraagconstructies zoals dit is terug te vinden bij 

de traditionele gebintenbouw. Daarnaast detailleren ze 

regelmatig op een eenvoudige maar doeltreffende manier. 

De afwerking is dan ook vaak ruw en de details zijn grof 

uitgevoerd. Het verouderen van de gevel, het vergrijzen en/ of 

begroeid raken ervan, wordt hierbij als uiterlijke schoonheid 

meegenomen in het ontwerp. 
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Het platteland 

f-Megastallen in zuid Nederland 

Het platteland kan gedefinieerd worden als het gebied 

buiten de bebouwde kom. Het is een overwegend groene 

omgeving dat in Nederland, vanwege zijn planmatigheid, 

bekend staat als een cultuurlandschap. Het kent een relatief 

lage bevolkingsdichtheid en er zijn over het algemeen minder 

voorzieningen dan in de stad. Daarnaast wordt het platteland 

gekenmerkt door zijn rust, ruimte en gemoedelijkheid. In 

de afgelopen eeuw is het platteland onder invloed van de 

moderne maatschappij drastisch veranderd. 

De boer was de belangrijkste gebruiker van het platteland. Zijn 

product was de basis van onze dagelijkse voedselvoorziening. 

Vroeger was de landbouw, bestaande uit akkerbouw en 

veeteelt, kleinschalig en gedifferentieerd. De boer bezat 

enkele koeien, varkens en kippen en een klein stukje grond 

waarop hij verschillende gewassen verbouwde. 

Het boerenerf was de plek waarop de boer zijn bedrijvigheid 

organiseerde. Er vonden veel verschillende activiteiten 

plaats in en rondom de op het erf gebouwde boerderij en 

bijgebouwen. Het erf was dan ook in sterke mate bepalend 

voor het karakter van de boerderij. 

De opbouw en uiterlijk van het boerenerf werd grotendeels 

bepaald door de vruchtbaarheid van de grond. Alleen al 

binnen Noord-Brabant was er grote verscheidenheid aan 

boerderijsoorten. In het westelijke deel van de provincie, 

waar zich de vruchtbare kleigronden bevinden, was 

een goede opbrengst uit de akkerbouw te behalen. De 

voedselarme zandgronden in het oosten van Brabant waren 

vooral aangewezen op veeteelt waarvan men de mest kon 

gebruiken op het land. 

De traditionele plattelandsbouwkunst werd in eerste instantie 

bepaald door het doelmatige. Het boerenbedrijf moest 

functioneren en daarvoorwerd gebouwd. Op de zandgronden 

van Brabant ontstond zo de langgevelboerderij. Dit waren 

kleine sobere boerderijen welke in eerste instantie bedekt 

waren met het in de omgeving beschikbare riet of stro. In 

de rijkere kleigebieden kon men zich naast het noodzakelijke 

enige sierlijke expressie veroorloven. Er ontstonden daar 

grotere boerderijen met meer allure. 
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Met de industrialisatie van de agrarische sector kwam er 

een einde aan de traditionele landbouw. Na de Tweede 

Wereld Oorlog veranderde de Nederlandse landbouw, door 

schaalvergrotingen, mechanisatie en ruilverkaveling, enorm. 

Door de rationalisering werd de productiviteit van het 

boerenbedrijf enorm verhoogd met als gevolg een groeiende 

opbrengst. 

Was eerst het kleine gemengde bedrijf nog voldoende om 

een groot gezin te kunnen onderhouden. Nu moesten er 

nieuwe stallen, silo's en schuren gebouwd worden om te 

kunnen concurreren. Het boerenbedrijf en het erf groeiden 

en de contouren van het boerenerf werden groter. Er werd 

snel en eenvoudig gebouwd. Het groen en de traditionele 

elementen op het erf moesten hierbij plaatsmaken voor de 

nieuwe stallen en schuren. 

'Het rationaliseren van de landbouw levert de boer geld op, 

en dat is waar het om gaat.' 

[Rienks, W. (2008) Grootschalige landbouw in een kleinschalig 

landschap, Alterra-rapport 1642, Van Eek & Oosterink] 

De rationalisering, en daarbij de intensivering, van de 

landbouw gaat door. Specialisatie en automatisering maken 

van het boerenbedrijf steeds meer een fabriek. Er is geen 

eenduidige definitie van een megastal maar in de regel 

gaat het over bedrijven die op één locatie minimaal 2.000 

zeugen, 12.500 vleesvarkens, 185.000 legkippen of 360.000 

vleeskippen houden. Stallen worden dus groter, krijgen 

verdiepingen en komen steeds meer in conflict met het 

bestaande landschap. Het wonen van de boer gebeurt daarbij 

in een vrijstaand huis dat op geen enkele wijze te herleiden is 

tot de opzet van een oorspronkelijke boerderij. 

De maatschappelijke discussie rondom de megastallen is 

groot. Er wordt geschreven over de kansen en bedreigingen 

voor het milieu, dierenwelzijn en dier- en volksgezondheid. 

Tegenstanders beweren dat een te hoge concentratie aan 

vee gemakkelijk kan leiden tot het uitbreken van epidemieën. 

Voorstanders beweren het tegendeel. De nieuw te bouwen 

megastallen zouden namelijk kunnen voldoen aan de 

allerhoogste eisen, verouderde stallen kunnen hierdoor 

worden gesloopt. 



De ontwikkelingen in de agrarische sector botst met de 

ruimtelijke mogelijkheden van het traditionele boerenerf. 

Met de opkomst van de megastallen is er concurrentiestrijd 

ontstaan die voor vele kleinere boeren niet meer te volgen 

is. Volgens het economisch onderzoeksinstituut LEl, komen 

in de komende tien tot vijftien jaar naar verwachting 

17.000 tot 19.000 boerderijen in Nederland te koop te 

staan. De intensivering van de landbouw maakt enerzijds 

boerenbedrijven groter en anderzijds verliezen steeds meer 

boerderijen hun agrarische functie. 

Met het functieverlies van boerenerven ontstaat er veel 

leegstand op het platteland. Althans deze dreigt te ontstaan. 

Een deel van de voorraad lege stallen en schuren wordt 

namelijk gesloopt ten behoeve van de bouw van nieuwe en 

grotere stallen. Een ander deel wordt getransformeerd en 

geschikt gemaakt voor een andere functie. 

Het transformeren van oude boerderijen is dagelijkse 

praktijk. En in veel gevallen worden ze in gebruik genomen 

voor burgerbewoning. Hierbij worden oude stallen en 

schuren gesloopt, waardoor de oorspronkelijke compositie 

van het boerenerf verdwijnt. Het resultaat is een authentieke 

vrijstaande plattelandsvilla geschikt voor iedereen die op 

zoek is naar de rust en ruimte van het platteland. 

'We vinden de kwaliteit van het wonen steeds belangrijker. We 

wilfen ruimte. Daar moeten we de consequenties uit trekken. 

[Vos, R. (2002) 'Rieke stinkerds~ de Volkskrant] 

In een volgend scenario stapt het boerenbedrijf over op een 

andere tak van bedrijfsvoering en weet hierbij de huidige 

bebouwing van het erf opnieuw in te zetten. Zo kan er gezocht 

worden naar een nieuwe agrarische functie zoals tuinbouw 

of hertenfarm. Daarnaast zijn er boeren die inspelen op de 

veranderende rol van het platteland als consumptielandschap. 

Ze maken hierbij gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe 

bewoners en gebruikers bieden. We zien hierdoor in heel 

Nederland boerderijen doorstarten als kampeerboerderij, 

zorgboerderij of ecoboerderij met eigen boerenwinkel. 

'Wat ik verdien vind ik belangrijker dan waarmee. Zolang ik er 

maar plezier aan beleef' [Uiten tuis C. (2002) 'De stedeling als 

melkkoe~ Volkskrant] 
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'Het boerenerf is een verzamelplaats van verschillende activiteiten. ledere activiteit heeft haar 
eigen ruimte die een eigen sfeer ademt.' 

[Boerderijen in Noord-Brabant, aspecten van behoud en verbouw. (1989)] 







1' In het oranje: het Peelgebied 

f- Studiemoquette van het erf 

Locatie De keuze voor het erf van mijn ouders als projectlocatie, 

kwam voort uit de leegstand van een schuur centraal hier op. 

Deze schuur, en tevens het gehele erf, is een resultante van 

de eerdergenoemde veranderingen op het platteland. 

Dit boerenerf bevindt zich in het buitengebied van Venhorst. 

Dit is een klein dorp in de gemeente Boekel in het oosten van 

Noord-Brabant. Deze gemeente ligt aan de rand van de Peel, 

ongeveer 25 kilometer ten noordoosten van Eindhoven. 

Het begin 

De Peel was vanouds een veen- en heidegebied dat vanaf 

1920 grootschalig werd ontgonnen. Door het steken van turf 

heeft men de zandgronden eronder blootgelegd. Vanaf dat 

moment werd het voor de boeren mogelijk om hier landbouw 

te gaan bedrijven. Men besloot zelfs om een nieuw dorp 

te stichtten: in 1932 ontstond daarop het ontginningsdorp 

Venhorst. Het dorp kreeg al snel een eigen kern, een plein 

met daaraan een kerk en een school. In het dorp werden 

burgerwoningen gebouwd en rondom vestigden zich boeren. 

De Peel veranderde, mede door de grootschalige turfwinning, 

in enkele decennia in een agrarisch gebied. 

Met enkele stuks vee en een paar hectare grond was je al een 

groot boerenbedrijf in het begin van de 20e eeuw. Wonen en 

werken vond hierbij plaats onder één dak, vanuit de woning 

liep je intern de stal in en andersom. Ook de boerderij binnen 

mijn onderzoek, ontstaan in de jaren '30, bestaat vanouds uit 

een voor- en achterhuis. 

Na de oorlog groeide het boerenbedrijf. Er kwamen meer 

koeien, varkens en kippen waarvoor de nodige stallen werden 

gebouwd. Ook werden er landbouwmachines aangeschaft, 

welke werden geplaatst in de nieuw gebouwde veldschuur. 

Met de opkomst van de bic-industrie groeide het bedrijf 

gestaag door, wat veel verandering in de opzet van het erf 

met zich mee bracht. De koeien verdwenen uit het achterhuis 

en werden in een nieuwe, voor die tijd grote, ligboxstal 

gehuisvest. Tevens leidde de noodzaak tot het houden van 

meer varkens tot de vraag naar meer sta lruimte. Er werden 

stallen gebouwd en verbouwd. Tot en met de jaren '90 was er 

sprake van een gemengd landbouwbedrijf. 
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Jaren '30 
De stichting van de boerderij. 

Jaren '60 

• • 
\ 

-~~. 
0 

0 •• I •• 

• 0 •• 

Het achterhuis is verlengd en er is onder andere een kippenstal gebouwd. 
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{Schaal1:1000] 

Jaren '80 Huidige situatie 
Het erf heeft zijn uiteindelijk compositie bereikt. Enkele stallen en schuren worden niet gebruikt. 
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~ Satellietfoto gemeente Boekel, de 
omgeving van de locatie 
{Google maps] 

Het begin van het einde 

De omgeving van het erf, gekenmerkt door relatief kleine 

kavels, kent oorspronkelijk vele kleinschalige gemengde 

boerenbedrijven. De opkomst van de bic-industrie zorgde 

voor een forse groei van al deze bedrijven, tot de uitbraak 

van de varkenspest in en rondom Venhorst in 1997. Door de 

komst van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot 

de veehouderij, ontstonden problemen die veel bedrijven 

uiteindelijk de kop kostten. 

'De Peel is een varkensflat op zijn kant' 

[Smeets, P. (2002) 'de stedeling bedenkt en beschermt de 

natuur~ de Volkskrant] 

Hoewel in het afgelopen decennium een groot gedeelte van 

de varkensbedrijven zijn deuren heeft gesloten, wordt de 

omgeving van de Peel momenteel nog steeds gekenmerkt 

door zijn intensieve veehouderij. De regio zal de komende 

jaren echter wel veranderen. Vanuit de overheid zijn er 

reconstructieplannen opgesteld waarin concentratiegebieden 

voor de landbouw worden aangesteld en daarnaast zones 

die vrij zijn van landbouw. Het geheel wordt gerealiseerd 

binnen een beeldkwaliteitsplan; het platteland als 

consumptielandschap wordt hierdoor ook vanuit de overheid 

gesteund. 

Een nieuw begin 

Het boerenbedrijf van mijn ouders ging, net zoals vele andere 

bedrijven, niet mee in de extreme groei van de intensieve 

veeteelt. In de afgelopen vijftien jaar veranderde het zijn 

bedrijfsvoering van een land- naar een tuinbouwbedrijf. 

Allereerst maakten de koeien plaats voor snijbloemen. Enkele 

jaren daarna kwamen ook de varkensstallen leeg te staan. 

Momenteel profileert het bedrijf zich als een boomkwekerij, 

waarbij vooral haag- en struikgewassen worden gekweekt en 

opgepot. Hierbij wordt een deel van de oude stallen gebruikt 

als oppotschuur en staat een deel van de bebouwing leeg, te 

wachten op een nieuwe betekenis. 

Vandaag de dag is ook de directe omgeving van het erf nog 

relatief vrij gebleven van grote stallen en schuren. In een 

straal van een kilometer is zelfs nog maar één functionerend 

varkensbedrijf te bekennen. Veel oude varkensstallen binnen 

deze straal zijn gesloopt of getransformeerd tot onder andere: 

opslag, paardenstal, aardappelschuur, garage, atelierruimte, 

woning, of leegstaand zoals op het erf van mijn ouders. De 

veranderingen in de omgeving van het erf zijn niet helemaal 

representatief voor de regio. Op enkele kilometers is tien jaar 

geleden een 'landbouwontwikkelingsgebied' aangesteld. Met 

andere woorden: de concentratie intensieve veehouderij is 

hier enorm aan het groeien. 
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Het erf 

~ Luchtfoto van het erf tien jaar geleden 

~ Op de volgende pagina een 
overzichtsfoto van de huidige achterzijde 
van heterf 

Bij het benaderen van het erf valt meteen de hoeveelheid 

groen rondom het erf op, allerlei erfbeplanting omringt de 

bebouwing. De gebouwen zijn zichtbaar, maar vormen mede 

door hun groene camouflage onderdeel van het landschap. 

Daarbij is er geen fysieke erfafscheiding. De zachte overgang 

van openbare ruimte naar privéterrein wordt gekenmerkt 

door het verlaten van de geasfalteerde weg en het betreden 

van de bestrating van de inrit. 

De Bunders, de straat waaraan de boerderij ligt, maakt op de 

hoek van het erf een splitsing. Er is sprake van een doorgaande 

weg parallel aan de boerderij en een zijweg waarvan de 

verharding na 300 meter over gaat in een zandpad. Door de 

bedrijvigheid op en rondom het erf is het via verschillende 

inritten op meerdere manieren te betreden. 

Door de relatief grote afstanden op het platteland is het 

gebruikelijk om alles met de auto of fiets af te leggen. De 

bereikbaarheid van het erf door middel van het openbaar 

vervoer is dan ook matig. Het dichtstbijzijnde opstappunt, 

op ongeveer één kilometer van het erf, is de busverbinding 

tussen Helmond en Veghel. In Helmond, op ongeveer twintig 

kilometer afstand, is het dichtstbijzijnde treinstation te 

vinden. 

De auto en de fiets zijn dus de belangrijkste vervoermiddelen. 

De auto wordt het meest gebruikt, ook voor de relatief korte 

afstanden. De fiets wordt, op enkele uitzonderingen na, 

vooral gezien als vrijetijdsmiddeL Het aanbod aan uitgezette 

fietsroutes in de omgeving is dan ook groot. Ook langs het erf 

komt een fietsroute. 

Continuïteit 

De stallen en schuren op het erf zijn het resultaat van het 

groeien van de boerderij. De afgelopen vijfentwintig jaar is 

het bedrijf qua ruimtelijke opzet echter niet veranderd. Het 

gebruik van en de bedrijvigheid rondom het erf veranderde 

daarentegen enorm. Zoals ik al omschreef transformeerde 

het gemengde landbouwbedrijf in vijftien jaar tijd geleidelijk 

tot een tuinbouwbedrijf. Fysiek gezien is er weinig gebeurd, 

maar de interne opbouw, organisatie en het functioneren van 

het erf zijn totaal veranderd. 

De sporen van het groeien en transformeren van het bedrijf, 

gedurende de inmiddels bijna 80 jarige geschiedenis van de 

boerderij, zijn op allerlei manieren te vinden op het huidige 

erf. Verschillende details verwijzen naar eerdere functies en 

gedaantes van het bedrijf. Het is fascinerend om te zien hoe 

verschillende activiteiten zich met minimale aanpassingen 

hebben weten in te passen in de bestaande bebouwing. Er is 

sprake van een continu dynamisch proces waarbij er geen tijd 

was om stil te staan, maar waar altijd naar de toekomst werd 

gekeken. Deze continuïteit, karakteriserend voor het bedrijf, 

strekt zich uit tot vandaag de dag. 
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Ruimtelijke opbouw 
1. boerderij 
2.schuur 
3. garage 
4. varkensstol 
5. koeienstol 
6. veldschuur 

Huidige functionele scheiding tussen de voor- en ochterzijde van het erf 



Ruimtelijke opbouw Het erf is opgebouwd uit een samenhangende compositie van 

gebouwen en daarbij de open ruimte tussen deze gebouwen. 

Het huidige erf wordt gevormd door het oorspronkelijke 

boerderijgebouw met haaks daaraan een schuur; een 

kleine garage; twee varkensstallen; een koeienstal en een 

veldschuur. Het kent een kleinschalige opzet met relatief 

kleine stallen en schuren. Met uitzondering van de boerderij 

is er bij deze gebouwen sprake van lage nok- en goothoogtes, 

wat samen met de beperkte grootte van het erf zorgt voor de 

aanwezigheid van de menselijke maat. 

De gebouwen op het erf zijn orthogonaal ten opzichte van 

elkaar gebouwd. Nieuwbouw werd dan ook haaks op of 

parallel aan de bestaande bebouwing geplaatst. Ook het 

verlengen of compleet vervangen van een stal of schuur was 

aan de orde. Zo werden de boerderij en de schuur hieraan 

verlengd en werd één van de varkensstallen en het houthok 

vervangen, omdat ze vervallen waren. 

De ruimte tussen de gebouwen op het erf wordt door de 

centrale schuur opgedeeld in twee zijden. Een formele 

voorzijde en een informele achterzijde. 

De voorzijde profileert zich momenteel, door de leegstand 

van de varkensstallen, als een echte woon zijde. Vroeger werd 

deze ruimte gebruikt door scharrelende varkens en andere 

bedrijfsmatige activiteiten. De grote inrit verwijst nog naar de 

komst van grote bulk- en melkwagens. Met het verdwijnen 

van de veestapel is deze grote inrit van klinkers in principe 

overbodig geworden. De voorzijde van het erf heeft door de 

omringende stallen een besloten karakter. Het wordt dan 

ook, vanwege enige privacy, al tientallen jaren gebruikt als 

achtertuin. 

De achterzijde van het erf, een plek waar de bedrijfsactiviteiten 

nog steeds plaatsvinden, heeft een totaal ander uiterlijk en 

karakter dan de voorzijde. Waar de voorzijde zich momenteel 

vooral kenmerkt door een ontworpen tuin, is de achterzijde 

ontstaan uit een evolutieproces van bedrijfsactiviteiten. De 

stallen en schuren zijn dan ook puur functioneel gebouwd 

met de meest gangbare en goedkoopste middelen die er 

op dat moment voor handen waren zoals: stalen spanten, 

bakstenen en golfplaten van vezelcement. 

Op het achtererf is sprake van een informele rommeligheid: 

het is duidelijk een plek waar wordt gewerkt. Machines, 

tractoren, materialen en (puin)afval, alles heeft gedurende 

de tijd een plekje gekregen op deze zijde van het erf. 
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De boerderij 

f- Foto vanaf de straatzijde, de boerderij 
met de verschillende geve/openingen, 
links de overgang in het metselwerk 

7 Het metselverband van de boerderij 

De langgevelboerderij, kenmerkend voor het oosten van 

Brabant, is gebouwd in de jaren dertig. De oost-Brabantse 

boerderij is vanouds een pragmatisch gebouw met weinig 

decoratie. Toch is er naast alle eenvoud enkele versiering te 

vinden. Allereerst is de bakstenen gevel opgebouwd uit een 

donkerrode steen, gemetseld in Noorsverband. Een meter 

boven het maaiveld bevindt zich nog een rollaag. Deze laag, 

toegepast rondom de gehele boerderij met schuur, heeft 

geen functionele betekenis. Daarnaast wordt net onder de 

dakrand de gevel beëindigd met een rij verspringende koppen 

met daarop een rollaag. Een sober maar mooi detail. 

Dat de boerderij is verlengd gedurende zijn bestaan, is heel 

duidelijk te zien aan de gevel. Het metselwerk gaat over op een 

ander soort baksteen, gemetseld in een halfsteensverband. 

Opvallend is dat details, zoals de rollaag, wél consequent 

worden toegepast. 
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f- Foto van de vroegere hooizolder van 
de boerderij met de oorspronkelijke 
kapconstructie en links de huidige 
brandmuur 

Programmatisch is de boerderij te verdelen in twee helften: 

het voor- en achterhuis. Het voorhuis wordt gebruikt om in 

te wonen en is opgedeeld in een keuken, kamer, opkamer 

met daaronder een half verzonken kelder en een viertal 

slaapkamers met overloop op de verdieping. Het achterhuis, 

vanouds een koeienstal, wordt momenteel gebruikt als schuur 

voor klein materieel. 

De boerderij is op meerde manieren te betreden, alle 

entrees bevinden zich in de twee langsgevels. Zo beschikt het 

woongedeelte over een voor- en achterdeur. Hierbij wordt 

de achterdeur het meest gebruikt vanwege de gebruikelijke 

achteromtraditie. 

Het achterhuis is via een kleine en twee grote schuurdeuren 

toegankelijk. Ondanks de afzonderlijke entrees staan intern 

wel alle ruimten met elkaar in verbinding. Het is dus van 

oudsher nog steeds mogelijk vanuit de woonkamer via de 

keuken en bijkeuken het achterhuis te bereiken. 

Brandmuren 

Tussen hetvoor-en het achterhuis bevindtzich een brandmuur. 

Deze muur, van fundering tot dak opgebouwd uit verlijmde 

kalkzandsteen blokken, is ontstaan tijdens de verbouwing 

en vergroting van het woonhuis tien jaar geleden. De muur 

is vanwege zijn scheidende functie duidelijk aanwezig in de 

boerderij. 

De vroegere brandmuur, gelegen tussen de keuken en 

bijkeuken, is minder markant aanwezig. Deze muur, met 

alleen twee doorbrekingen op de begane grond, scheidt 

de bovenverdieping van de voormalige hooizolder. De 

verdiepingsruimte tussen deze twee brandmuren wordt 

momenteel gebruikt als rommelzolder en is toegankelijk door 

middel van een eigen trap. 

De twee brandmuren functioneren ook als twee constructieve 

schijven in de boerderij: ze dragen samen met enkele 

houten spanten het dak. Deze spanten zijn in het voorhuis 

weggewerkt in de wanden van de verdieping. Ze zijn hier 

echter wel aanwezig omdat, door de opbouw van het spant, 

de deurhoogte onder het spant maar 1,80 meter kan zijn. 

Opmerkelijk zijn de verschillende hoogtes tussen de 

brandmuren in de boerderij. Het verschil in plafondhoogte 

tussen het vroegere voor- en achterhuis is bijna een halve 

meter. Dit resulteert vandaag de dag in een betrekkelijk lage 

bijkeuken en daarnaast een hoge keuken en woonkamer. De 

schuur is echter relatief laag en kent een grote hoge (hooi) 

zolder die momenteel niet in gebruik is. 
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Zelfbouw 

f- Foto van het nieuwe houthok 

Het erf wordt gekenmerkt door inventiviteit en creativiteit. 

Overal zijn, al dan niet werktuigbouwkundige, bouwsels te 

vinden. Zelfbouw, waarbij deels gebruikte materialen die 

rondom het erf zijn verzameld worden ingezet, is hierbij heel 

gebruikelijk. De vervanging van het garagedak, genoemd in 

de proloog, is hier al een klein voorbeeld van. De toegepaste 

rode pannen lagen al jaren op het erf te wachten als eventuele 

reserve pannen voor het woonhuis. Nu hebben de pannen 

weer een functionele betekenis. 

Een ander recentelijk voorbeeld is de vervanging van het 

afdak aan de oostzijde van de veldschuur. Met het oog op 

de nieuwe functie van het houthok moest het vervallen 

afdak vervangen worden. Gegalvaniseerde buizen uit de 

voormalige koeienstal zijn hierbij gebruikt als kolom, oude 

betonnen putroosters dienen als vloerbedekking en een 

restje aan eerder gebruikte geperforeerde profielplaten doet 

dienst als ventilerende wand. Alleen het dak, de balken en 

zijn damwandprofielplaten zijn nieuw aangekocht. 

Deze kleine aanbouw leert ons twee dingen: Allereerst is het 

materiaalgebruik interessant. De betonnen putroosterszorgen 

niet alleen voor een verharde waterdoorlatende ondergrond, 

maar is ook een product dat al op het erf voorhanden was. 

Ze zijn met het vervallen van de koeienstal nutteloos geraakt, 

bij de nieuwe aanbouw konden ze echter weer opnieuw 

functioneel worden ingezet. 

Ten tweede is de damwandprofielplaat, tegenwoordig 

geassocieerd met de bouw van grote stallen en schuren, niet 

gebruikelijk op dit erf. Toch past de kleinschalige toepassing, 

in de vorm van het houthak, moeiteloos binnen de setting 

van het erf. Het karakter van het erf is sterk genoeg om het 

ongebruikelijke materiaal te kunnen toevoegen. 

Het eigenhandig bouwen en het hergebruik van materialen 

kan gezien worden als rode draad binnen het erf. In het 

verleden werd bijvoorbeeld de veldschuur opgebouwd uit 

oude stenen en houten balken afkomstig uit een gesloopt 

gebouw in het naburige Huize Padua. Deze materialen waren 

weliswaar niet direct van het erf afkomstig, maar beogen 

wel dezelfde filosofie van het bouwen. Het functionele gaat 

hierbij boven de esthetiek van het geheel. Deze pragmatische 

architectuur kan gezien worden als de kwaliteit van het erf. 

De veldschuur past dan ook prima binnen de sfeer van het 

erf, of beter: de veldschuur is onderdeel van het erf. 

De filosofie van het bouwen op het erf kan als de volgende 

opeenvolging worden samengevat: 

- de vraag naar meer of andere ruimte 

- inventarisatie van de aanwezige materialen 

- aankoop van ontbrekende materialen 

resulterend in een gebouw/uitbreiding binnen de sfeer van 

het erf. 
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Uitgangspunten Het erf, zijn voorkomen en denken, vormt de basis voor mijn 

handelen als ontwerper. Deze basis, een uitgangspunt die 

iedere architect kan aannemen, heeft een extra emotionele 

lading voor me. Ik ben opgegroeid op dit erf en gedurende 

mijn jeugd heb ik er onbewust een relatie mee opgebouwd. 

Ik woonde op dit erf, ik ken dit erf en in zekere zin bén ik dit 

erf. Elke ingreep die ik zal maken komt van beide: ik als (oud) 

bewoner en ik als (toekomstig) architect. 

Op het boerenerf wordt van oorsprong gewoond en gewerkt. 

Het heeft zijn karakter grotendeels te danken aan dit feit. Met 

het huidige toekomst perspectief, gebaseerd op de genoemde 

veranderingen op het platteland, kan het boerenerf zijn 

huidige functie verliezen en leeg komen te staan. Daarnaast 

kan het toenemende recreatief gebruik van het platteland een 

nieuwe impuls zijn voor dit erf. De continuïteit die het erf tot 

nu toe gekend heeft zal op deze manier worden voortgezet. 

Het grote aanpassingsvermogen van het erf staat het toe om 

een andere functie op het erf te projecteren. Binnen deze 

functie zal de bestaande opzet van het erf echter zo veel 

mogelijk worden gerespecteerd. De boerderij, stallen en 

schuren kunnen hierbij een plek bieden aan de verschillende 

toekomstige activiteiten. De programmatische indeling zal 

sterk gebaseerd worden op dat wat het erf in zijn huidige 

toestand te bieden heeft. 

De dynamiek van het erf, zijn groei en verschillende 

transformaties door de jaren heen, leert ons dat alleen 

het behouden van de situatie niet voldoende is. Het erf is 

constant in beweging: het maakt plaats voor investeringen 

en veranderd daar waar nodig. Het functioneren van het erf 

staat boven het uiterlijk ervan en er wordt dan ook gepast 

dan wel ongepast gebouwd en gesloopt. 

Door een relatief kleine ingreep te maken op het erf, kunnen 

de bestaande kwaliteiten van het erf behouden blijven. 

Door zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestaande 

bebouwing is een nieuwe functie onderdeel van de geleidelijke 

transformatie van het erf. 

"Een vorm van transformatiearchitectuur is het door de 

ontwerper schrijven van een respectvol volgend hoofdstuk in 

een boek zonder eind." 

[DAAD, Industrieel erfgoed, zes thema's voor hergebruik, juni 

2010) 
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Het kunstenaarserf 

f- Artist-in-residence 
[agentur.nl] 

In de jaren zeventig werden in de New Yorkse wijk Soho 

op grote schaal industriële complexen door kunstenaars 

in gebruik genomen. De grote fabrieks- en opslagruimten 

werden gebruikt als atelier-en- woonruimte. De voormalige 

industriële functie van het gebouw bleef doorgaans nog 

zichtbaar. Op deze manier ontstonden de zogenaamde lofts 

die tot vandaag de dag geliefd zijn. Zo kreeg de wijk Soho, 

die vroeger verlaten en vervallen was, door de komst van 

kunstenaars weer een bruisend bestaan. 

De keuze voor het ontwerpen van een kunstenaarserf komt 

voort uit het feit dat zij zich in het algemeen gemakkelijk aan 

elke situatie weten aan te passen. De kunstenaar, in avant

gardepositie, kan de nieuwe drager zijn voor het erf. Een 

combinatie van vrije, betaalbare en rustige ruimte maakt het 

erf voor de kunstenaar een aantrekkelijke plek. 

Het succes van Soho kan echter niet zomaar geprojecteerd 

worden op het eerste het beste boerenerf. De kloof tussen 

stad en platteland, met betrekking tot bereikbaarheid en 

voorzieningen, is misschien wel te groot om permanent een 

groep kunstenaars aan te kunnen trekken. 

De beperkte bereikbaarheid en voorzieningen van het erf 

kunnen ook gezien worden als een mogelijkheid: het is een 

afzonderlijke plek op het platteland. De omgeving kan hierbij, 

in vergelijking tot de stad, dienen als een bron van inspiratie. 

Het concept waarbij de kunstenaar tijdelijk woont en werkt 

in een nieuwe context met een andere groep mensen om 

zich heen bestaat al onder de naam 'artist-in-residence'. 

Het erf, gezien als de ontmoetingsplek tussen verschillende 

kunstenaars, biedt voldoende ruimte voor dit concept. 

letterlijk in de vorm van leegstaande stallen en schuren. En 

daarnaast ontstaat er ruimte om kennis tussen verschillende 

disciplines uit te wisselen en te verenigen. 
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De bezoeker 

f- 'De overslag' Eindhoven, een 
groep kinderen die zich uitleeft op 
een lesprogramma gemaakt door een 
kunstenaar 

Met zicht op de huidige ontwikkelingen van het platteland als 

consumptielandschap, en het verdwijnen van vele bestaande 

erven, is het interessant om het erf openbaar toegankelijk 

te maken. Hierbij zal, naast het programma van tijdelijke 

verblijf- en werkplekken voor kunstenaars, ruimte zijn voor 

recreatief gebruik. Het doel van het aantrekken van bezoeker 

is tweeledig: enerzijds kunnen zij in contact komen met 

de productie van kunst op het erf, anderzijds biedt het de 

mogelijkheid om de bezoeker op een ongedwongen manier 

kennis te laten nemen van dit erf. 

Het kunstenaarserf biedt de kunstenaars de mogelijkheid 

om dichter bij een breder publiek te komen. Het erf kent dan 

ook verschillende bezoekers. De toevallige voorbijganger kan 

zich door zijn nieuwsgierigheid naar binnen laten leiden om 

op deze manier de mogelijkheden van het erf te ontdekken . 

De kunstliefhebber kan regelmatig langskomen om het 

verschillende werk, geproduceerd op het erf, te bewonderen 

en te bediscussiëren . En geïnteresseerde groepen of 

schoolklassen kunnen door middel van georganiseerde 

workshops of andere activiteiten een creatieve interactie 

aangaan met één van de verblijvende kunstenaars. 
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'In bringing together artists and their audience, MoMA PS1 

functions as a living and active meeting place for the general 

pub/ie. lts Education Department offers a lively series of 

programs for adults and young people. These programs, 

ronging from daily gallery talles to salon-style conversations 

among artists, writers, and scholars actively involved in 

contemporary art, build on the museum's commitment to 

be both an accessible resource to a diverse audience and a 

catalyst for new ideas and art practices.' 

[PS1.org] 



f- Galerieruimte PS1 
Uuni 2010] 

Programma Wanneer het boerenerf als onderlegger wordt gebruikt voor 

een plek voor kunstenaars, het zogenaamde kunstenaarserf, 

wordt het erf functioneel getransformeerd. Het programma 

voor het erf ontstaat uit de twee verschillende doelgroepen 

die het erf kent. Centrale voorzieningen, zoals een 

workshopruimte voor de bezoekers, zullen de sleutel zijn in 

de ontmoeting tussen de verschillende kunstenaars en hun 

publiek. Daarnaast zal een groot deel van het programma 

dienen als faciliteiten voor de kunstenaars, de verblijfs- en 

werkruimten. 

De kunstenaars zullen de grootste gebruikers van het erf. Zij 

moeten immers op het erf kunnen werken, verblijven en zich 

kunnen presenteren. Van het openbare karakter van het erf 

moet het voor de kunstenaars mogelijk zijn om zich terug te 

kunnen trekken. Naast dat ze beschikking hebben over een 

eigen atelier, is er een met de andere kunstenaars gedeelde 

keuken en woonkamer en heeft iedere kunstenaar een 

eigen slaapkamer. Het verdere programma wordt gevormd 

door onmisbare functionele ruimten zoals toiletten en 

installatieruimten. 

De kunstgalerie zal een ruimte zijn waarin de verschillende 

kunstenaarszich kunnen presenteren. Hetzal dan ook, vanwege 

de verschillende kunstdisciplines, een multifunctioneel 

karakter krijgen. De galerie moet herkenbaar en toegankelijk 

zijn voor de bezoekers van het erf. 

De organisatie van het erf zal in handen zijn van een stichting. 

Deze stichting beheert het erf en regelt de activiteiten. De 

plaatsing van kunstenaars; de organisatie van een workshop; 

het plannen van onderwijsprogramma's en het zorgen voor 

de toegankelijkheid voor het publiek, zijn taken van deze 

stichting. Ze krijgen de beschikking over een klein kantoor op 

het erf. 

Het kunstenaarserf wordt een plek waar zowel de kunstenaar 

als de bezoeker zelf zijn weg mag vinden. Het achterom 

komen, zoals dit op het platteland gebruikelijk is, zal dan ook 

niet worden ontmoedigd. Maar omdat het erf een openbare 

functie krijgt is een primaire duidelijke structuur noodzakelijk 

om de onbekende bezoekers het erf op te leiden. Een 

herkenbare entree is hierbij onmisbaar. 
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De entree 

f- De voorzijde van boerderij met de 
nieuwe entree 

De boerderij is door zijn ligging aan de straatzijde een 

geschikt gebouw voor het creëren van een herkenbare entree 

tot het erf. De twee brandmuren centraal in de boerderij 

worden hiervoor gebruikt. Ze worden fictief doorgetrokken 

over het erf waardoor er een as ontstaat. Deze snijdt de 

boerderij in tweeën; de centrale schuur in de lengte open 

en eindigt ten slotte in de oude koeienstal. De as vormt een 

duidelijke primaire structuur en maakt zowel het voor- als het 

achtererf toegankelijk. Vanaf deze as kan er, gedreven door 

nieuwsgierigheid, over het erf geflaneerd worden. 

De entree wordt gevormd in het midden van de boerderij . 

De ruimte tussen de twee brandmuren wordt hiervoor 

helemaal leeggehaald zodat er een boerderijhoge ruimte 

ontstaat. De entree wordt vanaf buiten gemarkeerd door een 

terugliggende glazen gevel. Hiertoe wordt de oorspronkelijke 

gevel en een deel van het dak gesloopt. Er is sprake van 

een zachte overgang van buiten naar binnen : de bezoeker 

betreedt eerst de ruimte tussen de brandmuren al vorens hij 

door een glazen taatsdeur naar binnen gaat. Achter de glazen 

gevel ontstaat een centrale hal van waaruit de rest van het erf 

kan worden betreden. 
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Verblijven 
De kunstenaars hebben hun verblijftruimte in het huidige 
woongedeelte van de boerderij, op de verdiepingsvloer van 
het achterhuis zijn er extra slaapvertrekken aangebracht 

Werken 
Er er is ruimte om te werken in de verschillende schuren/ 
stallen, tevens buiten op het erf en eventueel in de 
workshopruimte 
1. Atelierruimtes 2. workshopruimte 3. werkruimte buiten 

Presenteren 
Op de diverse plekken kan het werk van de kunstenaars 
geëxposeerd worden 
l. entreehal2. galerie 3. beeldentuin 



De functionele opbouw van 
het erf 

Verblijven, werken en presenteren zijn drie afzonderlijke 

activiteiten die op het erf samen komen tot één verhaal. 

Om duidelijkheid te scheppen in dit verhaal dient er zowel 

onderscheid als samenhang tussen deze activiteiten 

gecreëerd te worden. Het onderscheid wordt bereikt door 

het programma te verdelen over de verschillende bouwdelen. 

Samenhang is van nature aanwezig op het erf en zal worden 

versterkt door de eenvoudige structuur van de as. 

Verblijven 

Naast de functie als entreegebouw, wordt de boerderij 

hoofdzakelijk gebruikt als verblijfsgebouw. De kunstenaars 

vinden hier hun tijdelijk onderkomen. Het voorhuis van de 

boerderij, waar van oorsprong wordt gewoond, blijft op de 

begane grond qua ruimtelijke opbouw ongewijzigd. Op de 

verdieping vinden enkele wijzigingen plaats. Zo komen er 

twee nieuwe badkamers en wordt er een doorsteek naar het 

achterhuis gemaakt. Via een loopbrug is het op deze manier 

mogelijk door de entreeruimte naar het achterhuis te lopen. 

Het achterhuis zal ingrijpender worden aangepakt dan het 

voorhuis. Omdat hier oorspronkelijk niet werd gewoond, 

wordt het aan de binnenzijde nageïsoleerd. Ook is er beperkte 

daglicht toetreding. Oude schuurdeuren worden vervangen 

door verdiepingshoge ramen en in het dak worden extra 

dakvensters geplaatst. 

De programmatische indeling van het achterhuis is beperkt. 

Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers voor 

de kunstenaars en op de begane grond bevind zich de 

workshopruimte. Omdat de begane grond wordt gekenmerkt 

door een lage plafondhoogte wordt er door middel van een 

vide meer ruimtelijkheid gecreëerd. Daarnaast zorgen een 

drietal nieuwe dakvensters voor meer daglichttoetreding in 

deze workshopruimte. 

Werken 

De vrijstaande stallen en schuren op erf bieden de 

verschillende werkplekken voor de kunstenaars. Deze ruimten 

zullen zoveel mogelijk in hun waarde worden gelaten. Enkele 

minimale ingrepen met betrekking tot het goed functioneren 

van de ateliers worden gedaan. Dit kunnen kleine ruimtelijke 

ingrepen zijn met betrekking tot de organisatie en toegang 

van de werkplek. Of bouwfysische ingrepen, zoals na-isolatie 

en het creëren van daglichttoetreding, worden uitgevoerd om 

van de atelierruimte aantrekkelijke werkplekken te maken. 

De verdere inrichting van de ateliers wordt overgelaten aan 

de verbeelding van de kunstenaars. 

Een grote ingreep wordt gemaakt in oude koeienstal. Deze stal 

staat met een lange blinde wand gericht naar de binnenzijde 

van het erf. Om de relatie met het erf te vergroten, in het 

gebouw meer daglicht te laten toetreden en de as over het 
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f- Doorsnede van het vernieuwde 
achterhuis met onder de workshopruimte 
en boven de extra slaapvertrekken 

~ De verbinding tussen het voor- en 
achterhuis op de verdieping 

midden van het erf te beëindigen, wordt er een deel van 

de zijwand gesloopt en vervangen door een glazenpuL De 

uiteindelijke vorm van deze ingreep vormt een samenspel 

met de galerie centraal op het erf. 

Presenteren 

De schuur op het midden van het erf vraagt, vanwege zijn 

centrale positie, om een onderscheidende functie en aanpak. 

Het erf, tot nu toe zoveel mogelijk in zijn waarde gelaten, 

roept om meer dan een enkel behoudende ingreep zoals die 

tot nu toe bij de boerderij en stallen zijn uitgevoerd. 

De reden om voor deze eenvoudige schuur op dit erf te 

kiezen kwam niet voort uit de geschetste veranderingen op 

het platteland. Dit bleek achteraf een verklaring te zijn voor 

de leegstand ervan. Het bijzondere van deze schuur komt 

pas aan het licht als je er naar op zoek gaat. De argumenten 

tot het aangrijpen van deze leegte komen dan vanzelf naar 

boven. 
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'Het kan banaal zijn om van een bijzonder materiaal iets bijzonders te willen maken
de aandacht op een bijzondere manier op een bescheiden materiaal te richten daarentegen 

poëtisch' 

[Adam Caruso] 







Perfecte imperfectie 

f- Metselwerk St. Mark kerk te 
Stockholm, ontworpen door Sigurd 
Lewerentz 
{september 2009] 

Architectuur gaat over ruimte. Deze ruimte wordt gevormd 

door materiaal. De specifieke toepassing van materiaal is 

van invloed op de architectuur van de ruimte. Het maakt 

het robuust, licht, strak of weelderig. En het zorgt voor een 

bepaalde stemming in deze ruimte. Het palet aan materialen 

is vandaag de dag voor iedere architect onbeperkt. De 

mogelijkheden lijken eindeloos maar hebben materiaal en 

architectuur nog wel met elkaar te maken? 

Het bijzondere materiaal, waar Adam Caruso in Sigurd 

Lewerentz, and a material basis for form over schrijft, laat 

zich het beste definiëren binnen de hedendaagse architectuur 

waar bouwwerken worden bekleed met de allernieuwste 

mode. Materialen enkel ontwikkeld voor het oog zijn vaak 

alleen van een afstand als mooi te ervaren. De zogenoemde 

gevelarchitectuur lijkt zich alleen maar te onderscheiden door 

het toegepaste materiaal en niet door de toepassing van het 

materiaal. 

De kracht van de architectuur van Sigurd Lewerentz, een 

architect met hoogtijdagen in de jaren '60, ligt niet alleen in het 

poëtisch gebruik van een bescheiden materiaal als baksteen, 

de gedachte van Caruso gaat veel verder dan dit. Hij noemt 

het zelf de herwaardering van het alledaagse. De baksteen, 

een materiaal dat zich gedurende zijn geschiedenis heeft 

bewezen, is een materiaal van alledag. Door het stellen van 

een nieuw vocabulaire wist Lewerentz de baksteen op geheel 

eigen wijze toe te passen. Het resulteerde in twee kerken te 

Zweden waarbij de muren, vloeren, plafonds en zelfs delen 

van het interieur volledig zijn gemaakt uit baksteen. Met een 

eigen set regels, met betrekkingtot hetgebruikvan alleen hele 

bakstenen en de acceptatie van iedere baksteen uit de oven, 

recht of vervormd, stelde Lewerentz een nieuw vocabulaire 

samen. Het bracht de nodige consequenties met zich mee 

die door middel van een brede voeg zijn ondervangen. De 

acceptatie van de imperfecte steen en daarbij de welbewuste 

omgang ermee, is een interessant gegeven. 

De hedendaagse Zwitserse architect Peter Zumthor weet 

net als Lewerentz het materiaal in te zetten ten behoeve van 

het ontwerp. Het ervaren van zijn architectuur is een soort 

vanzelfsprekendheid die eigenlijk heel bijzonder is. Het geeft 

het gevoel dat je thuis bent op een plek waar je nog nooit 

bent geweest. De atmosfeer die hij in zijn ontwerpen weet 

te leggen zijn ontleend aan de plek en zijn eigen ervaringen. 

Gravend in zijn vroegere herinneringen gaat hij op zoek naar 

de toekomstige werking van het gebouw. De omgeving, 

materie en sfeer van de locatie zijn mede bepalend voor de 

uitwerking van het ontwerp. Hiermee weet hij een eigentijdse 

architectuur direct te verankeren binnen zijn bestaande 

context. 

Het feit dat Zumthor begonnen is als een ambachtelijk 

geschoolde timmerman maakt hem een bijzonder architect. 

Zijn gevoel voor materiaal en detail is direct terug te vinden in 
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f- Een fragment van de gevel van het 
atelier van Zumthar, gebauwd in 1986 
üuni2009] 

zijn architectuur. Zoekend naar mogelijkheden hoort hij lokale 

ambachtslieden en aannemers uit over gangbare technieken 

en materialen. Met de vergaarde kennis wordt elk gebouw 

uitgedacht tot op het laatste detail. Er wordt met uiterste 

precisie ontworpen en er is geen ruimte voor compromissen. 

Juist die aandacht en precisie van detaillering zorgen voor 

een mate van abstractie die zijn architectuur zo herkenbaar 

maakt. 

De gebouwen van Zumthor doen soms uiterst modern 

aan hoewel ze op traditionele, vaak ambachtelijke wijze, 

zijn vervaardigd. Het ontwerp voor zijn eigen atelier in 

Haldenstein is hier een goed voorbeeld van. De gevel is 

vervaardigd uit latten van lariks en hebben de fijnheid van 

een meubelstuk. De vingerlasjes, de blinde bevestiging van 

de houten geveldelen en de doordachte aansluiting op het 

kozijn. Stuk voor stuk details die het monoHete gebouw een 

tektonische schoonheid geeft. 

De architectuur van alledag, ambacht en traditie allemaal 

begrippen die moeiteloos passen binnen een regionale 

architectuur. Toch geniet een architect als Zumthor 

wereldfaam. Dit is niet gekomen door het relatief kleine 

oeuvre dat hij tot enkele jaren geleden bezat. Het is te 

danken aan zijn vakmanschap: zijn precisie, kennis en oog 

voor detail. 

Bij beide architecten, Lewerentz en Zumthor, is een ontwerp 

uitgedacht tot in het kleinste detail. Lewerentz liet zich daarbij 

leiden en inspireren door het toeval van het materiaal, de 

imperfectie. Bij Zumthor lijkt alles om controle te gaan en 

wordt niets aan het toeval overgelaten, de perfectie. 
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Hout 

f- Detail zorgboerderij in Haren, Onix 
[mei 2010] 

~ Woning 2.0, FARO architecten 
{houtblad 2009] 

De keuze om hout te onderzoeken en te gebruiken binnen 

mijn afstuderen komt voort uit de zoektocht naar de rol 

van materiaal binnen het ontwerp. Zijn veelzijdigheid, zijn 

tastbaarheid en het gevoel van maakbaarheid spreken mij 

enorm aan. Hout, als een alledaags niet homogeen natuurlijk 

bouwmateriaal, heeft de potentie om zijn eigenheid aan het 

ontwerp op te leggen. Hier weten we, en Zumthor is hier het 

levende bewijs van, enorm goed mee om te gaan door te 

detailleren naar de eigenschappen van het materiaal. 

Er is een verschil tussen de tekening van het hout en de (hand) 

tekening van de ambachtsman. Het één is een eigenschap van 

het materiaal, de ander wordt bepaald door een samenspel 

van kennis, techniek en materieel. De tekening van hout is 

voelbaar op kleine schaal, elke nerf of noest doet mee in het 

ontwerp. Op grote schaal gaat het ontwerp overheersen en 

valt het detail weg in de abstractie van het vlak of object. Het 

detail draagt hier bij aan de beleving van het geheel. 

Een inspirerend voorbeeld is het gevelontwerpvan een houten 

woning in Amsterdam-IJburg door FARO architecten. De 

abstract houten gevel met zijn verfijnde detaillering spreekt 

erg tot mijn verbeelding. De gevel heeft een diepzwarte 

kleur, verkregen door de houten geveldelen in te branden. 

De techniek, afkomstig uit de Japanse traditie om hout te 

verduurzamen, was voor mij nog nieuw. Is de gevel monoliet 

op afstand, van dichtbij is de detaillering en tekening van het 

verkoolde hout goed te zien. 
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681 

Het woonhuis van FARO architecten is een van de vele relatief 

kleine projecten die de houtbouw in Nederland weer op de 

kaart zet. Sprak ik eerst over het verdwijnen van de houtbouw 

in Nederland, de hedendaagse architectuur laat hettegendeel 

zien. Veel projecten van het Groningse architectenbureau 

Onix zijn uitgevoerd in hout. De eigenzinnige manier waarop 

zij het materiaal toepassen zorgt niet alleen voor de nodige 

publiciteit, het levert ook inspirerende houtarchitectuur 

waarbij ze telkens weer de grenzen van het materiaal aftasten. 

De ene keer op ambachtelijke wijze , waarbij ze teruggrijpen 

op het maken van eikenhouten gebinten, bijvoorbeeld bij de 

eerder genoemde multifunctionele schuur in Noordlaren. 

De ander keer heel vooruitstrevend, zoals antislip bangkirai 

vloerdelen als gevelbekleding bij het woongebouw in Zwolle. 

Hout is geen uitgangspunt tijdens het ontwerpproces bij Onix, 

de ontwerpen komen dan ook eerst conceptueel tot stand. 

Details worden architectonisch ontworpen waarbij beeld 

en uitstraling van belang zijn. Daarna wordt de aannemer 

erbij gehaald en begint er een creatief proces waarbij idee 

en vakmanschap bijeen komen. De aannemer bepaald de 

haalbaarheid en maakbaarheid van het gebouw, Onix denkt 

hierin mee. Tenslotte wordt er naar gestreefd om samen met 

de opdrachtgever en aannemers binnen het gestelde concept 

en budget tot een oplossing te komen. 

Hoewel de architectuur van Onix zich veelal afspeelt op 

regionaal vlak, dit kwam al naar voren in het hoofdstuk 
• 

schuurarchitectuur, laat het zich ook door andere culturen 

inspireren. Zo werd in de zorgboerderij te Haren gebruikt 

gemaakt van kennis uit de traditionele blokbouw. Hierbij gaat 

men uit van een bepaaldeinrot-diepte van het onbehandelde 

kopse hout. Wanneer dit punt is bereikt vormt het een 

eigen natuurlijke bescherming voor de rest van de balk. De 

beëindiging van de hoofddraagconstructie, gebaseerd op 

deze doorproefde kennis, uit zich als een sober detail in de 

buitengevel. 



Ambacht De ontwikkelingen van de hedendaagse maatschappij, zoals 

die in de voorgaande hoofdstukken geschetst zijn, zijn met 

elkaar te vergelijken. Er is een parallel te ontdekken tussen de 

verschillende ontwikkelingen in de geschiedenis. Zo heeft de 

industrialisatie niet alleen invloed gehad op het rationaliseren 

van de landbouw, ook de algemene bouwwereld is er 

enorm door veranderd. Menselijke arbeid werd hierbij 

deels overgenomen door machines. Enkele gevolgen waren 

massaproductie en de schaalvergroting van bedrijven. Met 

de huidige computertechnieken, en deze ontwikkelingen zijn 

al lang bezig, gaat het steeds een stapje verder. Machines 

leren denken en voeren de commando's van de mens uit. 

In de zoektocht naar de rol van het materiaal hout binnen 

een ontwerp, stuitte ik op het spanningsveld tussen ambacht 

en computers. Men kon vroeger nog niet bouwen zoals we 

nu bouwen, men was aangewezen op menselijke kracht. 

Door middel van zaag, hamer en beitel werden de meest 

gecompliceerde verbindingen gemaakt. Het eenvoudige 

handgereedschap vormde hierbij een verlengstuk van de 

hand: het hielp de vakman bij het uitoefenen van zijn vak. 

Als architect zijn we afhankelijk van de ambacht. Alles dat wij 

ontwerpen zal door de ambachtsman worden gebouwd. Het 

werken met de hand heeft in de hedendaagse maatschappij 

plaats gemaakt voor het machinaal vervaardigen van 

producten. Machines zijn het gereedschap van de moderne 

ambachtsman. 

Het gebruik van machines heeft de nauwkeurigheid en 

maatvastheid van houtproducten enorm verhoogd. Werd 

vroeger alles ter plekke één voor één op maat gemaakt, 

de industrialisering heeft er voor gezorgd dat elementen 

in grote aantallen met de zelfde precisie worden gemaakt. 

Door de eenvormigheid van het machinale product is er een 

zekere nuance verloren gegaan: de handtekening van de 

ambachtsman is verdwenen. 
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Houtonderzoek 

f-f- Blok populierenhout met 
droogscheuren 

f- Vormstudie van traditionele hout-op
houtverbinding 

Hout is een breed product. Je kunt er nagenoeg alles uit maken. 

Mijn praktisch onderzoek naar hout richt zich vooral op de 

mogelijke expressie ervan. Dit is afhankelijk van de houtsoort 

en van de uiteindelijke manier waarop je het hout bewerkt. 

Om het onderzoek in te kaderen ben ik op de projectlocatie op 

zoek gegaan naar interessant hout. De keuze viel uiteindelijk 

op populierenhout. Dit hout is afkomstig uit de erfbeplanting 

en momenteel drogende in het eerder genoemde houthok. 

De populieren houten haardblokken, gebruikte ik om een 

eerste indruk te krijgen van het hout. Door middel van 

voelen, zien, ruiken en bewerken tastte ik de verschillende 

eigenschappen af. De boom was relatief kortgeleden gerooid, 

het hout was dan ook vochtig en rook hierdoor sterk. Het 

schulpen van het hout op een lint zaag ging, omdat het 

enorm vezelde, moeilijk. Of dit nu kwam door het hout, 

zijn vochtgehalte of de zaag die ik gebruikte was me op dat 

moment nog niet helemaal duidelijk. 

In de vorm van plankjes droogt het hout op kamertemperatuur 

erg snel; het is een licht materiaal. Er zijn, waarschijnlijk door 

het geforceerde droogproces, kleine scheurtjes in radiale 

richting ontstaan. Het hout is beter te zagen hoewel er nog 

steeds vezels ontstaan. Het uiterlijk van het hout is rustig: 

het heeft een zachte kleur, kleine knoesten en een subtiele 

nerftekening. 

Met het maken van traditionele houtverbindingen ging ik 

verder in mijn zoektocht naar de expressie van populieren 

hout. Door middel van zaag, boor en beitel maakte ik deuvel-, 

tand- en pen-en-gatverbindingen. Naast de bewerkelijkheid 

van het maken van de verbindingen viel me op dat het maken 

van een goede verbinding om een grote maatnauwkeurigheid 

vroeg. De grootste problemen ontstonden bij het belasten 

van de verbinding. Al bij een relatief kleine belasting spleet 

het hout en was de verbinding niets meer waard. 

Het gemakkelijk splijten van het populieren hout blijkt een 

interessante eigenschap ervan te zijn. Vroeger spleet men van 

dit hout luciferhoutjes en werd het gebruikt om dakspanen te 

maken. Ook deze werden gespleten omdat zo de celstructuur 

aan het oppervlak intact bleef wat de duurzaamheid ten 

goede kwam. 

Het splijten van hout spreekt me enorm aan. Het legt de 

eigen wil van het materiaal bloot. Het splijten van hout is te 

beïnvloeden, maar het resultaat blijft hierbij onvoorspelbaar. 

Het gespleten oppervlak is puur en laat het hout van 

binnen zien. Met deze kennis in gedachte begon ik aan de 

transformatie van de schuur. 
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'Schuur: een functionele ruimte met een karakter die uitdaagt tot ander gebruik' 

[Onix Wood Worles blz. 296] 







De schuur 

f- De schuur 

Het begon allemaal als een kleine varkensstal waarin enkele 

zeugen voor biggen zorgden. Deze stal werd, samen met de 

boerderij, in de jaren '30 gebouwd. Het vormde samen met de 

boerderij één gebouw. Het bestond uit hetzelfde metselwerk 

en had een houten kapconstructie met een zelfde rood 

pannendak. 

Eind jaren '60 werd de stal, ten behoeve van de groei van het 

bedrijf, verlengd. Het kreeg een dubbele lengte en de houten 

kap werd vervangen door een stalen spantconstructie. 

Vijftien jaar laterdiende het nieuwe gedeelte van de stal tijdelijk 

als woonhuis, opdat vader en zoon op het zelfde erf konden 

wonen en werken. Met minimale middelen werd het geheel 

geïsoleerd en werden er verschillende leefruimten gemaakt. 

Vee en mens woonden, zoals dat vroeger heel gebruikelijk 

was, op dat moment weer even onder één dak. 

Vijfentwintigjaargeleden transformeerde de stal naar de ruimte 

die het nu is. Het werd een open ruimte die in eerste instantie 

diende als kalverenstat Het pannendak werd vervangen door 

golfplaten, een materiaal dat gebruikelijk was in die tijd. Toen 

uiteindelijk binnen het bedrijf de koeien verdwenen, werd de 

stal een schuur. Het diende vanaf toen, met uitzondering van 

een aantal hobbyschapen, hoofdzakelijk als opslagruimte. 

Momenteel staat de schuur leeg en met alle veranderingen 

op het bedrijf is het wachtende op een nieuwe bestemming. 

De fysieke schuur, een lege functieloze ruimte, 'daagt uit' tot 

ander gebruik. 

Hoewel de schuur midden op het erf staat, heeft het nooit een 

centrale functie gehad. De activiteiten op het erfvonden veelal 

rondom de schuur plaats. Alleen ten tijde van de veehouderij 

vormde de schuur een onderdeel van de dagelijkse routine. 

De aanwezigheid van de schuur is steeds meer naar de 

achtergrond geraakt. Nu de schuur sinds enkele jaren leeg 

staat, vormt het wezenlijk niet meer dan een fysieke scheiding 

tussen het voor- en achtererf. In principe kan de schuur, 

functioneel gezien, nu gereduceerd worden tot de omvang 

van een flinke schutting. 

Toch vindt er, hoewel je dit van binnen en buiten nauwelijks 

ervaart, nog enige activiteit in de schuur plaats. Er is namelijk 

niet alleen sprake van één grote ruimte. In het gedeelte aan 

het woonhuis bevinden zich nog enkele kleine ruimtes. Vanuit 

de bijkeuken van de boerderij zijn het toilet en de badkamer 

te bereiken. Daarnaast bevind zich nog een ruimte die vroeger 

met het achterhuis en de schuur in verbinding stond. 

De schuur is momenteel dan ook op twee manieren te 

betreden: vanuit het woongedeelte ten behoeve van de 

douche en het toilet. En door de twee oude staldeuren is het 

mogelijk vanaf het achtererf de schuur binnen te lopen. De 

derde toegang, via het achterhuis, is afgesloten, evenals de 

oude deur in de kopgevel. 
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~ De verschillende sporen in de wand 
van de schuur 

Door alle transformaties gedurende de afgelopen decennia is 

de schuureen gebouwvol met littekens. Vooral het metselwerk 

getuigd van eerdere andere activiteiten. De schuur geeft 

sporen bloot van het continue groei- en transformatieproces 

waarin het erf permanent verkeert. Hoewel ook de boerderij 

getuige is van alle ontwikkelingen op het erf, heeft juist deze 

schuur een sterk en boeiend karakter. 

Dit karakter wordt enerzijds gevormd door de zeer eenvoudige 

functionele opbouw: de opzet van het gebouw voldoet 

moeiteloos aan het profiel van de archetypische schuur. 

Anderzijds zit er enorm veel geschiedenis in het gebouw. Het 

vertelt een verhaal en draagt dit op een zeer sobere manier 

naar buiten. 

Dichtgemetselde ramen en veedeurtjes verhalen over het 

gebruik van de schuur als varkensstal. De overgang van de 

relatief donkere naar de lichtere steen van de aanbouw, is 

duidelijk zichtbaar in de vorm van een verticale strook van 

koppen. Het oorspronkelijk gebruikte Noorsverband gaat hier 

over in het eenvoudiger halfsteensverband. Opmerkelijk is 

dat de rollaag, welke zich ook rondom de boerderij bevind, 

hierin consequent is doorgezet. 

De verlenging van de schuur is niet alleen zichtbaar in het 

metselwerk, maar is ook terug te vinden in de constructie 

ervan. Hoewel de originele houtenconstructie geheel 

vervangen is door een stalen spantconstructie en er op het 

eerste gezicht niets bijzonders gebeurd, blijken bij nader 

onderzoek de spanten niet op een regelmatig stramien te zijn 

gezet. Precies op de overgang van het oude naar het nieuwere 

schuurdeel maakt het stramien een maatsprong van een 

halve meter. Bestond de schuur in het begin uit drie keer drie 

meter, later werd er twee keer drieënhalf aan vastgezet. 
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~ Binnenzijde van de schuur 

7 De verbinding van de schuur met het 
woonhuis 179 



Uitgangspunten De verschillende details van de schuur verwijzen naar een 

verleden, naar wat de schuur fysiek maar ook functioneel 

is geweest. Naast de zichtbare schuur bestaat er nog een 

andere schuur: de mentale schuur. In mij, in mijn ouders en in 

ieder die ooit de schuur gezien heeft schuilt een herinnering. 

Je kunt hier waarden aan hechten maar je kunt ze ook zijn 

vergeten. 

Door mijn persoonlijke herinneringen aan de schuur neig ik tot 

het koesteren van de plek en het hierbij willen behouden van 

het gebouw. De schuur zelf, en het continu veranderende erf, 

willen echter verder en functioneel weer bruikbaar worden. 

Vanuit mijn ervaringen met erf en mijn professie als toekomstig 

architect (en daarbij het objectief analyseren van het erf) 

zijn er twee verschillende uitgangspunten voor het ontwerp 

te stellen. Enerzijds het behouden van de karakteristieken 

van de schuur. En daarnaast de schuur dusdanig veranderen 

dat hij opnieuw bruikbaar wordt. Wat binnen deze opgave 

gebeurt in de vorm van een kunstgalerie. 

BEHOUDEN 

Het onaangetast laten van de schuur als meest extreme 

oplossing voor het behouden van zijn eigenschappen, heeft 

als gevolg dat hij in de toekomst waarschijnlijk leeg blijft staan 

of gaat dienen als simpele opslagruimte. Daarom is het van 

belang om de meest essentiële karakteristieken te definiëren 

en te destilleren zodat er op gereageerd kan worden binnen 

een nieuw ontwerp: 

Archetypische vorm: rechte wanden en een 

puntdak 

Materiaalgebruik: zijn sfeer en uitstraling 

Koppeling aan het woonhuis: zijn relatie 

Functionele flexibelheid: een grote open ruimte 

Verlenging: de transformatie in het verleden 

Stramien: zijn onregelmatigheid 

Scheiding tussen het voor- en achtererf 

CONTINUEREN 

Als er niets met de schuur gebeurd zal hij waarschijnlijk over 

een aantal jaren nog steeds leeg staan of gesloopt zijn. Kleine 

aanpassingen, zoals deze ook bij de andere stallen en schuren 

worden uitgevoerd, kunnen de schuur weer functioneel 

maken. De atelierruimten en galerie worden in dit geval 

moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het minimaal aanpassen 

van de schuur is voor het toekomstig functioneren van het erf 

niet genoeg. Het vraagt om een expressiever gebouw dat het 

karakter van het erf als openbare ruimte bestempeld. 
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beHOUT 

+- Conceptschema beHOUT 

Het erf, zijn opbouw en mijn persoonlijke band ermee vormen, 

samen met de nieuwe functie als kunstgalerie, de basis voor 

het concept beHOUT. Hierin zijn behouden en continueren 

twee tegengestelde begrippen die in een juiste balans elkaar 

kunnen versterken. Mijn ontwerp is een poging tot het vinden 

van deze balans. 

Van de schuur wordt alles gesloopt dat geen onvervangbare 

waarde meer heeft voor het behoud van het karakter ervan. 

De as vormt de aanleiding tot het maken van een ingreep. 

De schuur wordt hierbij over zijn gehele lengte doorgesneden 

waarna een helft blijft staan. Waar eerst de schuur het erf 

in tweeën deelde zal hij dit ook binnen het nieuwe ontwerp 

blijven doen. Het voor- en achtererf blijven hun verschillende 

sfeer hierdoor behouden. Het voorerf als formeel gedeelte: 

hier kan bijvoorbeeld rustig worden gezeten in de schaduw 

van een boom of een buitenkunstwerk worden aanschouwd. 

Het achtererf zal zijn informele karakter behouden als werk

en rommelplek. 

Het resterende stuk schuur zal zoveel mogelijk zijn karakter 

blijven behouden. De buitenwand blijft ongeschonden en 

het dak blijft voorzien van golfplaten. Ook het kleine raam in 

de gevel, dat vanuit de galerie een blik op het erf zal bieden, 

is een onmisbaar detail. Het originele betonnen kozijn 

blijft behouden, de beglazing wordt echter vervangen door 

isolatieglas. Ook de gekalkte binnenmuren worden voorzien 

van isolatie. Op deze manier wordt het klimaat in de galerie 

beheersbaar en blijft daarnaast het uiterlijk van de schuur 

zoveel mogelijk ongeschonden. 
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De galerie 

f-Een blik door de galerie met de vijf 
houten spanten op een rij 

Vijf houten spanten, geplaatst op het bestaande stramien van 

de schuur, vormen de beeldbepalende elementen binnen de 

galerie. Deze spanten vervullen een aantal functies. 

Allereerst spelen ze een spel met de constructie van de schuur. 

Door de spanten op het bestaande stramien te plaatsen, wordt 

de resterende spantconstructie van de schuur ondersteund. 

In de nok van de oude schuur komen het oude stalen- en het 

nieuwe houten spant samen. Het houten spant verjongt hier 

om de koppeling tussen oud en nieuw te benadrukken. 

Ten tweede vormen de spanten onderdeel van het nieuwe 

volume. Het draagt het dak en het verleent stabiliteit in de 

dwarsrichting van het gebouw. Daarvoor zijn de spanten aan 

de voet momentvast bevestigd. Om het ritme van de schuur 

te benadrukken zijn de spanten niet alleen binnen zichtbaar 

maar treden ze ook naar buiten. 

Tot slot wordt ook de contour van de schuur weerspiegeld 

in de buikzijde van het spant. De archetypische vorm wordt 

op deze manier weer compleet gemaakt. De diepte van het 

spantbeen is hierdoor bepaald: het zicht langs de spanten in 

de lengterichting van de schuur slipt namelijk, door de grote 

diepte van het spant, dicht. Niet alleen de contourvan de oude 

schuur is zo zichtbaar, maar ook zijn originele ruimtelijkheid. 

Het nieuwe volume, dattegen het resterende schuurdeel wordt 

geplaatst, zal de schuur uitbreiden. Het is opgebouwd uit een 

klein en een groot gedeelte. Deze twee delen symboliseren de 

twee tijdsperioden waarin de schuur is gebouwd. 

In de aanbouw ontstaan er, naast de eenvoudige en 

functionele ruimte zoals deze bestond in de schuur, nissen en 

andere kleine plekken voor het tentoonstellen van kunst. De 

originele schuurruimte wordt hierbij als het ware verheven 

tot koningskamer en het nieuwe volume dient hieraan. 

Het licht in de galerie is hoofdzakelijk afkomstig van grote 

ramen die _op het noorden en oosten geplaatst zijn. Deze 

verlichten de ruimte zo egaal mogelijk. De rest van het interieur 

van de galerie tracht het beeld van een standaard museum te 

vermijden. Er zijn wel witte wanden maar daarnaast wordt 

de binnenzijde ook gevormd door houten constructiebalken 

en -platen. De galerie lokt op deze manier, in combinatie met 

zijn vorm, een reactie uit tot het maken van ruimte specifieke 

kunst. Het erf is immers een plek waar kunst geproduceerd 

zal worden. 

Het toegevoegde volume zal de galerie van afstand zichtbaar 

maken. Met zijn hoogte reikt het gebouw net boven alle oude 

stallen uit. Alleen de boerderij is hoger om op deze manier 

vanaf de straat spanning op te wekken. Bij het benaderen 

van het erf is de galerie zichtbaar totdat hij achter de 

boerderij verdwijnt. Daarna valt, met het binnen gaan van de 

entreeruimte in de boerderij, door het dakraam een tweede 

kleine glimp van het gebouw op. Eenmaal op het erf kun je 

het gebouw op eigen wijze gaan verkennen. 
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De nieuwbouw, opgebouwd uit hout, heeft een totaal andere 

uiterlijk dan de schuur. Het gevormde contrast legt, samen 

met alle kleine verwijzingen, nadruk op wat de schuur was. 

Daarnaast doet de nieuwbouw mee in het continue proces 

van het erf: er zijn materialen van het erf ingezet, er zijn 

nieuwe materialen aangekocht en er is op redelijk traditionele 

wijze gebouwd. 

Zo zijn de vijf spanten van de galerie opgebouwd uit houten 

balken en constructieplaten. Ze kunnen ter plekke vervaardigd 

worden door middel van nagel- en lijmverbindingen. De 

constructieplaten met een maximale, gangbare, afmeting van 

122Dx2440mm zijn maatgevend voor de naden in het spant. 

De constructieve werking en de expressie van het spant zijn 

uiteindelijk bepalend geweest voor de positie van deze naden. 

Ter hoogte van de knik moest het spant bijvoorbeeld vrij zijn 

van naden. De onder- en bovenflens worden hier namelijk 

onderbroken en is het belangrijk dat hier de constructieplaten 

de krachten op zich kunnen nemen. 

De onderflens, belast met een drukkracht, is verstevigd 

met een extra balk die terplekke van de verjonging alleen 

naar buiten doorloopt. De rug van het spant, waardoor een 

trekkracht loopt, is door middel van een lange stalen schoen 

bevestigd aan de fundering. 

De hoofddraagconstructie van de schil van het volume 

bestaat, om de overspanning van tien meter te kunnen 

maken, uit gelamineerde spanten. De spanten zijn steeds in 

tweetallen geplaatst om zo een ontkoppeling met het staande 

stramien te krijgen. De spleet tussen de twee spanten wordt 

opgevuld met glas en laat op een bepaald moment van de dag 

direct zonlicht in de ruimte vallen. Dit lichtspel zal echter van 

korte duur zijn omdat de breedte-diepte-verhouding van deze 

spleten minimaal is. 

Het dak tussen de spanten is met eenvoudige middelen 

opgebouwd. Er zijn gordingen, met een hart-op-hart afstand 

van 61 centimeter, toegepast. Daarop liggen de meest 

gangbare constructie- en isolatieplaten en dakbedekking. 

De uiteindelijke bekleding van het volume is verkregen uit 

populieren hout. Hiervoor zijn gespleten balken met een 

lengte van 180 centimeter bevestigd op prefab panelen. Deze 

worden vervolgens aan de gevel bevestigd of komen op het 

dak te liggen als ballast. Het vormt een ruw en speels uiterlijk 

dat contrasteert met de strakke lichtspleten. 

Tot slot de opbouw van de verdiepingsvloer. Deze is het 

meest gebaseerd op de bouwfilosofie van het erf. De drie 

stalen spanten en de gordingen van de oude schuur die plaats 

moesten maken voor het nieuwe volume worden hierbij 

opnieuw ingezet. Twee van de spanten vormen samen met 

de gordingen de verdiepingsvloer. Deze is opgehangen tussen 

twee van de houten spanten. Het derde spant vormt de boom 

van de trap naar deze verdiepingsvloer. 
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In het volgende tekeningenoverzicht zijn allereerst de plattegronden van de begane grond en de 
verdiepingsvloer opgenomen. Daarna volgt steeds een aanzicht van één van de gevels met daar 
direct achter een verticale doorsnede gemaakt in de kijkrichting van het voorgaande aanzicht. 

Alle tekeningen zijn schaall op 100. 
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Reflectie Met het ontwerp voor de kunstgalerie is er een volgend 

hoofdstuk geschreven in een boek dat 'het erf' heet. 

Voortbordurend op de dynamische geschiedenis die het erf 

kent, en geïnspireerd op zijn karakter en uiterlijk voorkomen is 

er een sluitend ontwerp ontstaan. Het ontwerp is een balans 

tussen enerzijds het behouden en anderzijds het continueren 

van het erf. Deze balans is zichtbaar op de plekken waar de 

oude schuur en de nieuwe aanbouw elkaar ontmoeten, maar 

is ook zeker voelbaar in alle eenvoud van het ontwerp. 

Het toepassen van hout is uiteindelijk een middel geweest 

om mijn ideeën met betrekking tot het erf te vertalen naar 

een ontwerp. Het materiaal staat de nieuwe functie van de 

schuur kracht bij en geeft het, binnen de sterke context van 

het erf, een eigen karakter. Het draagt bij aan de esthetiek van 

het geheel, maar door zijn pragmatische toepassing sluit het 

aan bij de filosofie van dit boerenerf. 

Alledaagse materialen, zoals balkhout en constructieplaten, 

zijn ingezet om de galerieruimte vorm te geven. De 

detaillering van het interieur, veelal bepaald door de beperkte 

afmetingen van het materiaal, geven schaal aan deze ruimte. 

Daarnaast creëert het hout een rustieke sfeer waarmee het 

zich onderscheidt van een gebruikelijke galerie. 

Het uiterlijk van de galerie contrasteert weliswaar met de 

oude schuur, maar het is ook een directe vertaling van alles 

wat deze schuur was, of liever gezegd is. Want door het 

toekennen van een nieuwe functie, heeft het erf een ander 

toekomstperspectief gekregen. 
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Nawoord Binnen het afstudeeratelier to the bone heb ik kennis 

gemaakt met een, voor mij, nieuw soort architectuur. Hierbij 

staat het kleine, het materiaal en zijn detail, binnen het 

ontwerp centraal. Persoonlijke fascinaties en ervaringen 

binnen de architectuur hebben me uiteindelijk geleid tot dit 

afstudeeronderzoek. Het was een tocht waarbij ik niet alleen 

mijn professie als toekomstig architect heb kunnen oefenen, 

maar ook een tocht waarbij ik mezelf beter heb leren kennen. 

Ik kijk uit naar mijn toekomst, naar al het mooie dat nog 

komen gaat. 

Een woord van dank gaat uit naar eenieder die me het 

afgelopen anderhalf jaar heeft weten te inspireren of te 

motiveren. Met in het speciaal: 

Mijn afstudeercommissie, Jan, Jan en Frank 

Jeanne Dekkers, Joehem Heijmans en Ad Leijten, voor de 

extra input in mijn project 

Mijn ateliergenoten voor de fijne samenwerking en alles wat 

we samen deden 

(Schoon)familie en vrienden, voor alle ontspanning en 

ondersteuning 

Maaike, voor alles wat je me gegeven hebt 
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