Oostgevel
• kanteldeur atelier

Doorsnede
•
•

begane grond: atelier/opslag
verdieping: “commandopost”

.......................................naar een niewe typologie veestallen

Westgevel
•

trap naar commandopost

Zuidgevel
•

opslag stro/brandhout

Atelier
Wijnand Zijlmans
kanteldeur
opslag
• stro
• brandhout

Begane grond
•
•

Voor het bedrijf Van Dijk, gelegen in Soest, is door FBW een nieuwe stal ontworpen. Deze komt
te staan op een te reorganiseren erf rond de monumentale boerderij Birkzicht. De nieuwe
stal moet uitbreiding met ruim 60 koeien mogelijk maken. Uitbreiding naar achteren bleek lastig
omdat zich daar een burgerwoning bevindt. Verbreding van de bouwkavel was daardoor
onvermijdelijk, wat gepaard gaat met een beperkte vermindering van het doorzicht naar het open
landschap van Eemland. Opvallend detail van de erfbebouwing is een centraal gelegen kapberg,
die door een beeldend kunstenaar als atelier wordt gebruikt. Deze kapberg vormt het hart van het
plan; hij gaat fungeren als een soort “commandopost” midden op het erf.

In het ontwerpproces is de boerderij als een fabriek beschouwd. Het romantische
beeld van vroeger, hoe aantrekkelijk ook in sommige opzichten, is achterhaald. Wel
is het de bedoeling dat binnen de nieuwe stal groen wordt toegevoegd, bijvoorbeeld
in de vorm van een bladerdak (hier een trompetklimmer) dat het landschap als het
ware de stal in brengt.

Een van de grote uitdagingen is te voorkomen dat de nieuwe vrijloopstal vanwege zijn
omvang op een klassieke megastal zou gaan lijken. Het ontwerp voorziet in een zo
licht mogelijke staalconstructie, met een ”boerderij binnen de boerderij.” Het
deel waar zich onder andere de melkrobot bevindt. Voor de uitvoering van de flexibele
wanden van de nieuwe stal is gekozen voor een schaarscherm van eenvoudige lichte
staalprofielen, die enerzijds als luifel kan dienen en anderzijds kan worden afgesloten
bij extreme weersomstandigheden.

atelier
opslag

commando post

Verdieping
•
•

boekhouding en administratie
kantoor zorgboerderij
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