Inleiding en toelichting
Hierbij biedt de jury het juryrapport aan van de Boerderijenpluim 2015, van boerderijen en/of schuren die
kandidaat zijn gesteld voor de Boerderijpluim 2015 en die door onze Stichting samen met Brabants Heem
wordt uitreikt aan de eigenaar die met de restauratie/renovatie en/of herbestemming van zijn/haar boerderij of
bijgebouw een bijzondere prestatie heeft geleverd.
Nog even samengevat bestonden de criteria uit, selectie- en beoordelingscriteria, zoals;
-

Architectuurhistorische criteria;
Bouwhistorische criteria;
Landbouwhistorische criteria;
Ensemble- en landschappelijke waarden.

De jury was unaniem in haar oordeel aan welke boerderij “De Pluim” kon worden toegeschreven.
Hoewel twee boerderijen duidelijk geen grote verschillen in waardering tonen en heel erg dicht bij elkaar kwamen
qua waardering voor de Boerderijenpluim 2015, min of meer hetzelfde schoorden en er helaas maar eentje als
eerste kan eindigen, de boerderij uit Cromvoirt de voorkeur heeft gekregen. Deze boerderij is een uitstekend
voorbeeld - naast de andere - van hoe een boerderij kan worden herbestemd als (woon)boerderij. Daarbij is
sprake van zeer goede en eigentijdse (tijdelijke) oplossingen, zowel ruimtelijk gezien als behoud van complete
gebintconstructies. Het zijn voorbeelden voor eigenaren, doch vooral voor architecten van hoe kan worden
omgegaan met ruimtelijkheid, de inbouw van ruimten of het achterwege laten van ingrepen.
De belevingswaarde van de boerderij in Cromvoirt is bijzonder hoog en de instandhouding van de vele
onderdelen wordt eveneens hoog gewaardeerd. Met zeer veel gevoel voor de historische waarde en betekenis
van de onderdelen van deze boerderij, is deze zeer geslaagd eigentijds gerestaureerd. Aan het uiterlijk zijn geen
grote wijzigingen uitgevoerd. Terughoudendheid, eenvoud en harmonie, zijn steekwoorden waarmee de kwaliteit
van deze restauratie is uitgevoerd. Niet de persoonlijke ideeën maar de bestaande boerderij was het vertrekpunt
en vormde de uitgangspunten.
De boerderij in Rosmalen die nog niet geheel afgewerkt was, op wat kleinigheden na, verdient in feite zeker ook
een pluim. Zoals hieronder opgemerkt was de ruimtelijkheid van het voormalige bedrijfsdeel voorbeeldig opgelost
met de verdieping / vides, het zicht vanuit beneden naar boven en de materiaalkeuzes van onder andere open
balustrades met staaldraden en hardglazen puien. Ook een complement naar deze architect(e) en de eigenaren.
Helaas voor hen is er maar één Boerderijenpluim 2015, misschien een volgende keer wel, want men vrij is om
weer mee te dingen.
Onder de boerderijen waren er enkele die al generaties lang in familiebezit van de betreffende eigenaar waren,
maar er waren ook boerderijen die meer recent door de eigenaren gekocht en verbouwd waren. Het nemen van
een dergelijk grote stap verdient in feite al een pluim. Het doel van de Boerderijenstichting is het stimuleren van
de instandhouding van de boerderij. De criteria om te komen tot een beslissing over wie dit jaar de pluim verdient,
is daar dan ook van afgeleid. Het gaat dus niet om wie de mooiste boerderij heeft maar om de opdrachtgever, die
door zorgvuldige weloverwogen uitgangspunten te kiezen, in stand houdt wat van belang is voor de geschiedenis
van de boerderij.
Niet alle verbouwingen onder de aanvragen voor de boerderijenpluim waren geheel gereed. De jury adviseert die
eigenaren waarvan de boerderij nog niet afgewerkt was, om de volgende keer opnieuw deel te nemen. Verder
adviseert de jury aan aspirant bouwers, om zich door ter zake deskundigen te laten adviseren. Deskundigen zijn
niet per definitie de aannemers of de buren maar gespecialiseerde architecten / bouwkundigen met ruime
decennia lange ervaring in restauratie. De mate waarin men advies inwint, betaalt zich uiteindelijk in de regel
terug in de kwaliteit van de boerderij en in de financiële waarde van de boerderij.
Complimenten voor deze inspanningen en voor het behoud van kostbaar historisch en cultureel erfgoed voor
ons nageslacht!!
De jury bestaande uit:
- mr. Otte Strouken, bestuurslid Brabants Heem
- ir. Wim Beelen, architect en bouwhistoricus
- Jos Bertens, boerderijdeskundige
- Joop Steenbakkers, bouwkundige en vz werkgroep Advisering SdBB
De jury.
In volgorde van het bezoek door de jury, worden nu kort de boerderijen gepresenteerd.

Schijndel.
Deze middelgrote wederopbouwboerderij is gebouwd in 1947. Kopieën van de originele
bouwtekeningen waren aanwezig zodat alle ingrepen herkenbaar waren. Daarbij bleek dat men al
tijdens de bouw destijds, van de bouwtekening was afgeweken.
Het bedrijfsgedeelte is bij deze verbouwing herbestemd en er is energiezuinige warmwatervoorziening
aangebracht.

De reclamedoeken vóór de gevel maken duidelijk dat dit een boerderij is die nog niet geheel gereed
en afgewerkt is. Jammer! Het is duidelijk de bedoeling geweest om de ingrepen in voor- en zijgevel te
beperken. De gewenste ingrepen zijn vooral aan de achterzijde uitgevoerd. De jury heeft waardering
voor het aandurven van een dergelijk omvangrijk project. Zij heeft nog enkele adviezen kunnen
inbrengen, die welkom ontvangen werden.

Deurne.
Het totale project omvat een brouwerij en een boerderij die daaruit is ontwikkeld. In aanvang was hier
enkel een brouwerij daterend uit 1875. Nadat het productieproces van bier brouwen in 1932
uitgebreid werd met de productie van pils, ontstond er een restproduct dat een ideaal voer is voor
koeien. Daarom werd toen besloten naast de brouwerij ook koeien te gaan houden. Het
oorspronkelijke complex is daarbij uitgebreid met de boerderijstallen. Voor de productieprocessen van
het bier waren verschillende hoogten in de gebouwen noodzakelijk. Een hoge zolder om gerst te laten
ontkiemen, een kelder om bier te koelen en een werkvloer op maaiveldniveau. Daarnaast waren goed
isolerende wanden noodzakelijk. Hiervoor had men een extra gevel voor, de nu zichtbare gevel van
het lage gedeelte, gemetseld. Deze gevel was gepleisterd en wit geschilderd. Na het beëindigen van
de bierproductie is de extra gevel gesloopt.
Alle onderdelen welke bij de brouwerij de “Zon” behoren, zijn nog aanwezig evenals veel onderdelen
van de koeienstal. Ook zijn de vergunningstekeningen van de inrichting nog aanwezig.

In de koeienstal was de voergoot nog aanwezig en door kleurverschil in de vlak afgewerkte vloer
tekende zich de plaats van de reppels? nog af. Alle gebouwdelen en onderdelen welke bij de diverse
processen behoorden, zijn en worden successievelijk steeds verder in oorspronkelijke luister hersteld.
Wanneer daarbij tijd overschiet wordt die met enthousiasme besteed aan het restaureren van oude
auto’s. Er is veel bewondering en waardering van de juryleden voor deze enorme inzet.

Neerkant.
Deze wederopbouwboerderij, in deze stijl weer teruggebracht, heeft naast de woonbestemming een
bed and breakfast bestemming gekregen. Van de vele bijzondere details die in de boerderij
voorkwamen heeft men er een aantal behouden. Ook heeft men het metselwerk van de nieuwe
toevoeging aan de achterzijde met een zelfde “Noords of Kettingverband” uitgevoerd. De uitbouw is in
een vormgeving en detaillering uitgevoerd, die nauw aansluit bij de boerderij.
De wijzigingen aan de voorgevel welke in de loop der tijd waren uitgevoerd zijn weer ongedaan
gemaakt. Zo is de dakkapel verwijderd en is het grote raam in de woonkamer vervangen door twee
smallere ramen. Het oorspronkelijke hooiluik dat verdwenen was, is teruggebracht en heeft nu een
raam gekregen.
De gevelopeningen van de stalruimte zijn aangepast om meer daglicht in de woning te verkrijgen.
Hierbij heeft men getoogde overspanningen in stand gehouden. Verder zijn bijzondere elementen in
stand gehouden zoals de voerbak voor het paard en het luik ervoor waardoor men het voer in de bak
deed. In de voergang is een eerdere voerbak gemarkeerd door een terug liggende sprong in de wand.
Ook de duimen waaraan ooit deuren voor de voergang aan afgehangen waren zijn in de nu
afgewerkte wand behouden.

Asten.
Deze driebeukige hallehuisboerderij heeft gevelankers met het jaartal 1847. Er is geen grote
structurele verbouwing geweest, alleen het in slechte staat verkerende dak is gerestaureerd. Daarbij is
de dakbedekking vervangen evenals een groot deel (helaas) van de daksporen. Verder hebben
enkele ondergeschikte wijzigingen plaats gevonden.
De ramen van deze boerderij zijn reeds door de vorige generatie vervangen. De bewoners zijn zeer
enthousiast over hun bezit en hebben er veel aandacht voor. De gehele kapconstructie is nu van
binnen zichtbaar en kan worden aangelicht.
Om het dak niet te ontsieren heeft men in de tuin de zonnecollectoren geplaatst. De jury heeft veel
bewondering voor de aandacht van de eigenaren voor de aanpak van deze familieboerderij. Ook hier
heeft de jury, voor verdere restauraties, een aantal adviezen gegeven die welkom werden ontvangen.

Een mooie oplossing als, alternatief voor op het dak

Best.
Deze boerderij is meer recent door de huidige eigenaar verworven en verbouwd tot woonboerderij.
Het was in oorsprong een hallehuisboerderij die in de eerste helft van de vorige eeuw verbouwd werd
tot langgevelboerderij. De kopgevel en de achtergevel van die hallehuisboerderij werd bij de huidige
verbouwing gesloopt en ingevuld met, deels dezelfde elementen die ook in de lange gevel
voorkwamen. Hierdoor is er opmerkelijk veel overeenkomst tussen lange gevel en kopgevel.
Daarnaast werden in de achtergevel niet streekeigen elementen van elders uit ons land toegepast. De
betonnen stalramen werden vervangen door houten klepramen. Jammer dat de originele kelder met
opkamer is verdwenen met de verbouwing.
Het bakhuisje werd eveneens gesloopt en vervangen door het huidige en ingericht als kantoorruimte.
Bij deze boerderij zijn de oude gebinten zo veel als mogelijk behouden en deels zichtbaar gemaakt.
De rietendakbedekking is vernieuwd aangevuld met OVH pannen. Het weiland voor de boerderij is als
boomgaard ingericht. Er is onder een hoek van ongeveer 105 ° met de boerderij een schuur op het erf
geplaatst, welke elders in de provincie moest verdwijnen. De plaats heeft echter geen functionele
relatie tot de bedrijfsvoering van de voormalige boerderij.

Chaam
Deze boerderij heeft nieuwe bestemmingen gekregen. Naast de woonbestemming is het deels café/ijs
verkoop en deels is het een brouwerij geworden. Door deze herbestemming kon de boerderij in de
familie blijven. De boerderij bestond aanvankelijk uit een Vlaamse schuur gebouwd tegen het
stalgedeelte van een driebeukige langgevelboerderij.
In de loop der tijd hebben er meerdere verbouwingen plaats gevonden. Interessante elementen van
die verbouwing zijn behouden en veelal gerestaureerd.
De brouwerij is succesvol en verwacht in de toekomst te moeten uitbreiden. Vanwege eisen met
betrekking tot hygiëne is een glazen wand tussen het café gedeelte en de brouwerij geplaatst. Omdat
er nooit een kozijn in stond, zie je nu ook geen kozijn, slechts het glas. De van oorsprong korfboog
boven de mestdeur die ooit door een schuifdeur vervangen is, heeft men weer terug gebracht.
Om voldoende licht in de schuur binnen te krijgen heeft de architect ramen achter de houten gevel
geplaatst en de planken ervoor, kantelbaar gemaakt. Hierdoor kan men de planken dichtklappen en
heeft men het oorspronkelijk beeld van de schuur, en openzetten als men binnen daglicht wenst. Ook
deze boerderij krijgt veel waardering voor de inzet en uitvoering van de betrokkenen.

Cromvoirt.
Deze zeer bijzondere Hallehuisboerderij met het jaartal 1647 in de schouwbalk was, toen deze door
de huidige eigenaar werd overgenomen, in zeer slechte staat. Het is een rijksmonument. Met zeer
veel gevoel voor de historische waarde en betekenis van de onderdelen van deze boerderij, is deze
zeer geslaagd eigentijds gerestaureerd. Aan het uiterlijk zijn geen grote wijzigingen uitgevoerd.
De gevels die oud en sporen van wijzigingen hadden zijn behouden, ook al waren ze krom of stonden
ze uit het lood. Het woongedeelte heeft ooit een deling gehad waarbij er in de kopgevel een extra deur
was. Deze is wederom dichtgemetseld, maar herkenbaar gehouden. In het voormalig stalgedeelte zijn
enkele lage ramen toegevoegd. De grote deuren in de eindgevel staan open en erachter is een pui
geplaatst, waardoor men het oorspronkelijk beeld behouden heeft. Ook het luik boven deze deuren
heeft een erachter geplaatst raam. In het stalgedeelte is tussen de gebinten als het ware één grote
dakhoge doos geplaatst waarin de slaapkamers zich bevinden. Er is zonder het expliciete streven
naar iets heel mooi te maken, een harmonisch goed op elkaar afgestemd geheel ontstaan, waarbij de
nieuwe eigentijdse elementen terughoudend zijn gebleven. Niet de eigenaar, maar de boerderij
spreekt hier en laat zich in alle eenvoud zien. Een Pluim zeker waard.

Rosmalen.
Hallehuisboerderij met boven de dubbele mestdeur in de achtergevel een sluitsteen met het jaartal
1856. De boerderij heeft echter een gebint dat veel ouder is. Het is duidelijk dat deze boerderij nog
niet overal de afwerking heeft, die beoogd wordt. Een van de lange gevels is ooit duidelijk ver naar
buiten gaan overhellen. Dat is toen met behulp van steunberen begrenst. Om via de lage lange gevels
de boerderij te kunnen betreden heeft men een incisie in de lange gevel gemaakt die zich in het dak
voortzet. Met deze duidelijk eigentijdse vormgeving beperkt de ingreep in het dakvlak zich tot het
minimale, en kan het daglicht diep de boerderij in komen. Aan de overzijde precies tegenover de
incisie is een grotere gevelopening gemaakt welke eveneens in het dakvlak is doorgetrokken.
De bestaande gietijzeren gebogen stalramen en de betonnen stalramen zijn gehandhaafd. Door de
isolatiewand aan de binnenzijde waarin een tweede iets groter geïsoleerd glasraam is opgenomen,
ontstaat bij de stalramen een ruimte die tevens als vitrinekast werkt. De oude brandgevel is behouden.
Een gebint dat verdwenen was, is gereconstrueerd, waarbij men duidelijk laat zien dat het een nieuw
toegevoegd gebint is. Ook de vlakke nagenoeg naadloze vloer in het bedrijfsgedeelte beoogt niet
meer dan wat het is, omdat de van oorsprong lemen vloer ook één geheel vormde. Ter ondersteuning
van de verdieping die boven de voormalige bedrijfsruimte is gebouwd heeft men stalen profielen
toegepast. De eveneens stalen trap onderstreept het eigentijdse karakter van de nieuwe
toevoegingen. De op het erf gelegen noodwoning die ooit deuren kreeg afkomstig uit deze boerderij,
maakte het hergebruik binnen deze boerderij voor de hand liggend. Deze fungeren als deuren naar de
slaapkamers op de verdieping. Deze verdieping is qua architectuur en ruimtelijkheid perfect in het
bedrijfsgedeelte van de boerderij ingebracht. In latere periodes zou deze zomaar weer weggehaald
kunnen worden waardoor het weer gewoon stal zou kunnen zijn. De architecte verdient hiervoor,
samen met de eigenaar/opdrachtgevers, zeker ook een pluim.

