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Ziel van het boerenerf
Een initiatief in het
Oost-Brabantse Landerd laat zien
hoe authentieke hooibergen het
platteland kunnen verfraaien. De
hooibergen bieden allerlei
mogelijkheden, van Bed &
Breakfast tot koeienstal en
kinderopvang.

door Wim Arts foto’s Dolph Cantrijn

W

at heb jij dat mooi opgeknapt, zeg.
Dat was het mooiste compliment dat hij heeft gehad, zegt Jan Ottens. Hij staat met enige
trots op het erf van wat vanaf 1832 een familie-boerenbedrijf is geweest, in de buurtschap Voor-Oventje in Zeeland. Hij wijst
naar zijn hooiberg. Die was van oudsher
de ziel van het boerenerf, zegt hij, maar
door de mechanisatie in de landbouw is de
hooiberg bij veel boerderijen verdwenen.
Nee, zijn hooiberg is niet een gerestaureerd bouwwerk van vroeger, Ottens heeft
hem nieuw gebouwd. „Ik miste hier op
het erf iets. Eerst wist ik niet precies wat,
maar toen ik het er wel eens over had met
anderen, kwam ik erachter: een hooiberg.”
Hij heeft hem zelf gebouwd, een jaar of
acht geleden. Met natuurlijk materiaal.
Hij kreeg zóveel positieve reacties dat hij
samen met twee maten van hem, Paul van
Boekel en Wil van den Boom, tot een inspirerende gedachte kwam: zou het Brabantse landschap, meer in het bijzonder
het Landerdse, niet verfraaid kunnen worden met authentiek gebouwde hooibergen. In overleg met de gemeente werd dat
idee uitgewerkt. En het sloeg aan, bleek in
2007 op een speciale informatie-bijeen-

komst in Zeeland. Er kwamen tientallen
mensen op af die wel iets zagen in een
hooiberg op hun erf.
Het mes snijdt ook aan twee kanten, geeft
Ottens aan. „Bij veel oude boerderijen
stonden en staan nog steeds oude bijgebouwen. Die kun je wel afbreken, maar je mag
nooit hetzelfde aantal meters terugbouwen. Daarom blijven die oude schuren
maar staan, en dat leidt hier en daar tot
verloedering. Als je een hooiberg bouwt,
geldt de beperking in mindere mate, je
kunt dus meer meters terugbouwen. Het
levert je dus een soort bonus op.”
Die bonus en vooral ook de mogelijkheid
die een hooiberg-gebouw biedt om iets aardigs te beginnen (een Bed & Breakfast,
een atelier, een winkeltje) maakte bewoners van oude boerderijen enthousiast.
Drie jaar na die eerste bijeenkomst is het
landschap in Zeeland, Schaijk en Reek met
een tiental hooibergen verfraaid en zijn er
een stuk of zeven hooibergen in aanbouw.
En dan zijn er nog een aantal vergunningen klaar of in voorbereiding. De economische recessie heeft ook haar weerslag: mensen die een vergunning hebben, wachten
nog even met bouwen. Jan Ottens is hoopvol gestemd: „Ik denk dat er straks een
stuk of 25 hooibergen staan.”
Ze staan mooi in het zicht voor wie een
dagje door het Landerdse fietst. Dat was,
en is ook nog steeds, een van de voorwaarden die de gemeente de bouwers oplegt:
de hooiberg moet vanaf de openbare weg
te zien zijn, op die manier wordt het toeristisch karakter van de gemeente versterkt.
Er zijn wel meer voorschriften die de bouwers krijgen opgelegd. De vloeroppervlakte bijvoorbeeld (maximaal 80 vierkante
meter voor hooibergen met een bijzondere maatschappelijke functie zoals de opvang van ouderen of gehandicapten en 50
meter voor winkels of slaapplaats en 40
meter voor een stal). De opslag van hooi
of stro op zolder is verplicht. En ook krijgen de bouwers de taak mee om het erf op

een historisch verantwoorde manier in te
richten. Dat idee had Ottens zelf ook al:
„Toen ik hier wilde bouwen, sprak ik een
architect die zei: tja, die perenboom, die
staat in de weg, die moet je kappen. Die
boom maakt het plaatje nou nét compleet,
vond ik.” Dus hij nam een andere architect, lacht Ottens.
Tevreden reacties in Landerd, maar toch,
er valt ook een kanttekening te maken.
Die komt uit de wetenschappelijke hoek,
uit de mond van een vrouw die al jaren
studie maakt van de hooiberg, in Nederland en in Europa, en die hoopt op dit onderwerp te promoveren. Suzan Jurgens uit
Apeldoorn, historisch geograaf en adviseur
van de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland. „Wat in Landerd gebeurt,
juich ik op zich toe. Het is mooi dat men
daar probeert het agrarische landschap te
completeren. Maar de types die ze er bouwen, zijn niet echt streek-eigen. Landerd is
een zandgemeente en daar horen kleine
hooibergen bij. En hier en daar zie je een
dak met pannen, dát kan echt niet.”
Er worden in verschillende provincies
hooibergen gebouwd en ook gerestaureerd. Een gemeentebreed project als in
Landerd is vrij uniek. Sommige gemeenten zijn al langs geweest in Landerd om informatie op te doen voor misschien een eigen hooibergproject.
In al zijn eenvoud is een hooiberg een gebouwtje van vier palen met een beweegbaar dakje. Een pretentieloos bijgebouwtje, zeer geschikt voor de opslag van wisselende oogsten als hooi, koren en stro,
schrijft Jurgens in een van haar publicaties
over de hooiberg. De geschiedenis gaat mogelijk terug tot in de Bronstijd, vanaf 1500
jaar vóór Christus. „Ze kwamen vroeger
veel voor in Nederland, misschien wel het
meest van alle landen in Europa. We moeten ze koesteren, net als de klomp en de
molen. Ze behoren tot de iconen van het
agrarische Nederlandse landschap”, zegt
Jurgens.

Jan Ottens bij zijn hooiberg, de eerste nieuwe hooiberg in Landerd. Met honderd vierkante meter groter dan wat nu mag (maximaal tachtig
meter). Ottens bouwde zijn hooiberg voordat hij samen met anderen en de gemeente Landerd tot een hooibergproject kwam dat nu de aandacht trekt uit het hele land. Ottens gebruikt zijn hooiberg als vergader- en expositieruimte.

Koeienstal ▲
Willy Lemmers woont in
Reek, in een kortgevelboerderij uit 1890 die hij zoveel mogelijk in de oude staat heeft
gerestaureerd. Hier hadden
zijn grootouders en ouders
een boerderij. Lemmers heeft
zijn hooischuur zelf ontworpen en gebouwd. Hij is bouwkundige, gespecialiseerd in
restauratie. Rondom zijn
huis heeft hij wat weilanden,
waar zijn twee koeien grazen. Brandrode runderen. Hij
bouwde de hooischuur als
stal voor zijn twee koeien.
Op het dak geen stro, maar
pannen, vanwege de kosten.
„Als ik het nog eens zou
doen, zou ik de palen aan de
buitenkant hebben gezet, dat
oogt toch wel mooier.”
Kosten hooiberg:
14.000 euro.
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komt terug

Bed & Breakfast ▼

Klein smederijmuseum ▲

Gehandicaptenzorg ▼

Paardenknooppunt ▲ ▼

Kinderopvang ▼

Mari van der Linden woont
in de vroegere boerderij van
zijn ouders, die tien kinderen hadden. Aan de rand van
Schaijk. Hij heeft het huis enkele jaren geleden helemaal
verbouwd en zat te denken
aan een bijpassend bijgebouw toen hij van het project hoorde. Was meteen enthousiast. Zoveel mogelijk
natuurlijke materialen gebruikt. „En er zit bijna geen
spijker in, allemaal authentieke houtverbindingen.”
Vloerverwarming en keuken, toilet en douche. Op de
zolder ligt, aan de buitenkant, stro. „Ze noemen het
een hooiberg, maar stro is
mooier.” Hij wil, als hij over
een paar jaar stopt met zijn
werk als adviseur bij een accountantskantoor, een Bed
& Breakfast beginnen. Eerste gebruiker vorig jaar september: een nichtje dat er
trouwde.
Oppervlakte vijftig vierkante
meter.
Bouwkosten:
90.000 euro.

De grootvader en vader van
Adrie Franken hadden een
smederij in het buitengebied
van Zeeland. Franken heeft
zelf een bedrijf dat onder
meer panelen levert en
bouwt, maar hij geeft ook
workshops smeden in de
oude smederij bij zijn huis.
Die staat vol attributen van
de oude smidse. Die wil Franken tentoonstellen in de
hooiberg die hij zelf ontworpen heeft en zelf bouwt. Hij
is er twee jaar geleden mee
begonnen en hoopt het gebouw in het najaar klaar te
hebben. Hij heeft de ramen
zelf gesmeed. Niet alle materialen zijn authentiek, en op
het dak liggen pannen. „Dat
scheelt al gauw meer dan
tienduizend euro.” De hooiberg heeft een vloeroppervlakte van vijftig vierkante
meter.
Kosten hooiberg:
rond de 16.000 euro.

Aan de Brand in Zeeland
staat, vóór het huis van de familie Van der Loop, van
oudsher een boerenbedrijf,
een grote nieuwe hooiberg.
Er stond ooit een oude
schuur, zegt Gerte van der
Loop, maar die is bij een
storm een paar jaar geleden
ingezakt. Het plan om een
nieuwe schuur te bouwen
viel samen met de lancering
van het hooibergenproject.
Dus werd het een grote hooiberg, die eigenlijk meer de
vorm heeft van een groot bijgebouw. „Mensen stoppen
wel vaak hier, ik krijg erg positieve reacties.”
In de hooiberg is een dagopvang voor verstandelijk beperkten. Gerte van der Loop
had al langer het plan om
daar iets voor te doen, ze
werkt in de zorg en heeft
sinds enkele jaren een eigen,
kleinschalige organisatie voor
begeleiding en ondersteuning
van mensen met een beperking, Zorgland Dienstverlening. De hooiberg is ontworpen door Pape Rietdekkers &
Zn in Doetinchem. Oppervlakte tachtig vierkante meter.
Bouwkosten hooiberg:
100.000 euro.

Toon Jaspers in Huisseling
(Ravenstein) heeft aan het begin van het zomerreces een
barbeque gehouden voor het
CDA Oss, waarvoor hij in de
gemeenteraad van Oss zit. De
hooiberg is net klaar, na een
kleine drie jaar (zelf) bouwen. Jaspers raakte geïnspireerd door het Landerdse project. Zijn hooiberg was aanvankelijk bedoeld voor paarden, maar Jaspers denkt nu
aan een overnachtingsgelegenheid voor mensen die
met paard en wagen langskomen. Als onderdeel van het
netwerk van paardenknooppunten. Jaspers heeft een ponyfokkerij en een stalling
voor paarden. Het ontwerp is
van architect Hein Arts van
Peelgraaf Partners in Zeeland.
„Ik heb zoveel mogelijk authentiek materiaal gebruikt,
de verbindingen zijn allemaal
getoogd, de ramen van gietijzer.” Zijn hooiberg trekt
veel bekijks. „Mensen komen
de A50 af om foto’s te maken.”
Bouwkosten hooiberg:
60.000 euro.

Aan de Mun, even buiten
Schaijk, wijst een bord op de
hooiberg van kinderopvang
‘t Hooibergje. Van de zussen
Annemiek (30) en Martje (32)
van Maren. Ze hebben jaren
vergeefs geprobeerd vergunning te krijgen voor een kinderopvang, maar dat mocht
niet in het buitengebied. Het
hooibergproject bood uitkomst. In 2011 begon de
bouw, in maart van dit jaar
opende ‘t Hooibergje de deuren. De ‘bouwpastoor’ is vader Frans, de hooiberg staat
naast de boerderij waar hij
zelf woont. Zijn dochters verloochenen hun afkomst niet:
ze runnen een agrarisch kinderopvangcentrum, waar de
kleintjes kennismaken met
dieren en natuur. De oppervlakte is tachtig vierkante
meter, met als bijzonderheid
een kelder waar de slaapplaatsen zijn voor de kinderen.
„We zijn er heel trots op”,
zegt Annemiek.
Bouwkosten:
140.000 euro.

