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Houtarchitectuur ondersteunt het doel van deze zorgboerderij: een beschutte leef- en
werkomgeving bieden. Daarom ook zijn gastvrije Plato-gevels en stoere lariks spanten
in de stallen toegepast. Als geheel maakt het ensemble de indruk van een teder dorpje,
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gekoesterd door het landschap.
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Stal en hooiopslag. Sfeerbepalend is hun prachtige,
uiterst expressieve vorm, die
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vooral binnen te ervaren is.

Plattegrond begane grond.

Legenda.
Situatieschets. Legenda.

1. Medewerkerswoning

1. Medewerkers woning

2. Spreekkamer medewerker

2. Woonzorgwoningen

3. Zit-/slaapkamer

3. Educatieruimte

4. Gezamenlijke woonkamer

4. Stal

5. Hal/verkeersruimte

5. Hooiopslag

6. Sanitaire ruimte
7. Techniek
8. Berging

tekeningen: negen graden architectuur amersfoort
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Overal ervaar je: ik maak hier deel uit van een wij.
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Op een mooie zomerdag in 2010 trok een select gezel-

teur Hannelore Speelman was geïnspireerd door hetzelf-

schap naar het Grote Heklaantje in Bergen. Onder hen

de doel: architectuur die in al haar facetten een gezond-

was architect Yaike Dunselman (negen graden architec-

makende werk- en leefomgeving biedt.

Kleine nederzetting Het mag gezegd: dat is gelukt.

agrarische zorgboerderij. Dunselman had goede ervarin-

Het eerste wat opvalt aan het Grote Heklaantje, is dat het

gen met dergelijke excursies. Hij verwachtte dat men

in niets lijkt op een zorginstelling. Het lijkt gewoon een

allerlei ideeën zou opperen over het door hem te ontwer-

kleine nederzetting, die een prachtige eenheid vormt.

pen bouwwerk. Tot zijn verrassing gebeurde dat nau-

Circa zeven parallel geplaatste gebouwen hebben alle-

welijks. In plaats van dat het gezelschap een wensen-

maal eenzelfde zadeldak, waarbij nokhoogte en dakhel-

pakket bedacht, ging men lekker in het grasland liggen.

ling enigszins wisselen. Bovendien zijn alle gevels van

Achteraf gezien gaf dat precies de juiste inspiratie. De

hetzelfde materiaal: FSC-/PEFC-gecertificeerd Plato

architect begreep wat hij moest maken: gebouwen die

Vuren, delen van 22 x 146 mm die steeds als open gevel-

zich behaaglijk in de omgeving vleien.

bekleding zijn toegepast. Wat de eenheid nog versterkt, is
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tuur Amersfoort). Samen met zijn kersverse opdrachtge-

tekeningen: negen graden architectuur amersfoort

dat al dit gevelhout is behandeld met transparant wit San-

Vakantieboerderij Zorgproject Grote Heklaantje is

sin Enviro Stain SDF. Dat geeft de gebouwen een ingeto-

het resultaat van na alsnog intensieve samenspraak tussen

gen karakter, iets wat hier heilzaam wordt geacht, want

architect en opdrachtgever Stichting De Brink, de vast-

prikkelarm. Wel is het gevelhout ruigbezaagd, waardoor

goedpoot van zorgboerderij De Noorderhoeve in Schoorl.

het net iets stoerder oogt.

Dat agrarische bedrijf biedt een werkplek aan circa zestig
‘mensen met een begeleidingsvraag’, van wie de meesten

Fraai patroontje En het leverde nog een fraai patroon-

elders wonen. Zorgproject Grote Heklaantje werd opge-

tje op. Het Plato Vuren is, zoals bekend, hydrothermisch

zet als vakantieboerderij, een term van de huidige beheer-

verduurzaamd. Tijdens dit platoniseren (koken + drogen +

der. Die betiteling geldt eigenlijk alleen de dieren: er

bakken) wordt het door en door veredeld tot een vormvast

wordt hier voornamelijk jongvee gehouden, plus koeien

en onderhoudsvrij product, met een uniforme kwaliteit en

die om andere redenen niet aan de productie meedoen.

kleur. Maar tijdens dat procedé moeten de planken natuurlijk wel los van elkaar worden gehouden; vandaar dat

Educatie Maar ook de mensen hebben hier een rustiger

ze worden gestapeld met latten ertussen. Als schaven ach-

plek dan in het moederbedrijf in Schoorl. In het Grote

terwege blijft, zijn die latafdrukken in het hout zichtbaar.

Heklaantje zijn maximaal tien personen aan het werk, en

Dat toont zich nu als gladde dwarsstrepen op alle delen:

de boerderij ligt afgelegen: het eigen groene land rondom

een zachte glinstering die over de gevels danst.

foto’s: bernard faber alkmaar

meet 30 ha. Acht cliënten kunnen hier langdurig wonen,
beschermd maar niet geïsoleerd. Naast boerenwerk en
landschapsbeheer behoort namelijk ook educatie tot hun
taken. Het hart van de enclave, vóór de woongebouwen

een zachte glinstering die over
de gevels danst

■
■
■

en naast de stallen, is het educatiegebouw. Beneden bevat
dit een riante ontmoetingsruimte; daarboven, onder het
zadeldak, is een fraaie met triplex beklede zaal.

Eigen sfeer De stallen onderscheiden zich van de overige gebouwen. Bij de woongebouwen en het educatie-

‘Warum, warum, warum?’ De anekdote van het

gebouw is het gevelhout bevestigd op een dichte onder-

grasland, door de architect met smaak verteld, tekent hoe

grond: muren van kalkzandsteen met als beschermlaag

hij in zijn vak staat. Dunselman studeerde architectuur aan

onder de open gevel Pavatex. Dat is een waterkerende,

de Duitse Alanus Hochschule in Bonn. De ideeënwereld

dampdoorlatende houtvezelisolatieplaat, een goed alter-

daar trok hem aan. ‘Kort gezegd komt het erop neer dat je

natief voor de gebruikelijke zwarte kunststof folie. In de

leert als vormgever een breed bewustzijn te ontwikkelen

stallen echter bestaan de gevels uitsluitend uit Plato, zodat

voor de mensen voor wie je bouwt. Je streeft naar een ar-

het daglicht er dwars doorheen kiert. Dat geeft de stallen

chitectuur die niet alleen hun fysieke kwaliteiten aan-

een eigen sfeer die je vooral binnen ervaart. Daar maken

spreekt, maar ook hun voelen en denken. Ik had in Bonn

deze bouwwerken een grootse indruk. De toon wordt ge-

zo’n prof die bij elk ontwerp, bij ieder detail, steeds

zet door FSC-/PEFC-gecertificeerde gelamineerd lariks

vroeg: “Warum, warum, warum?”’ Bij Stichting De Brink

portaalspanten van een majestueuze omvang, wat de bij-

trof Dunselman een geestverwante opdrachtgever. Direc-

zondere lichtval nog versterkt.
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Medewerkerswoning met daarachter hooiopslag. Bredere en smallere luifels op alle volumes bevorderen een beschut gevoel.

tekening: negen graden architectuur amersfoort

foto’s: bernard faber alkmaar

Het interieur spiegelt het exterieur perfect.

Gevel-/dakdetails woonzorghuis.
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tekening: negen graden architectuur amersfoort

m) vormen de spanten zeven bogen; de kleinere stal (22 x

essentieel ingrediënt dat het hele project doordesemt. Niet

12 x 6,20 m), die voor opslag dient, telt er vijf. Sfeerbepa-

alleen de stal, maar elk gebouw heeft dergelijke luifels, die

lend is bovendien hun prachtige, uiterst expressieve vorm.

steeds de hele kopse kanten omranden. Ze hebben een bij-

Uit standaardelementen van gelamineerd lariks (95 x 195

zondere vorm: ze zijn scheef zodat hun rand een flauwe

mm, bij 6,60 m lengte) zijn naar tekening van de architect,

hoek vormt met het gevelvlak. Aldus beschutten ze de

spanten samengesteld met uiterst ranke voeten (circa 35

erven op een eigenzinnige manier: achteraan zijn ze het

cm breed), verankerd in betonnen poeren. Ze verbreden

breedst en bieden ze dus de meeste geborgenheid, het

zich tot ruim 140 cm waar het dak begint, en verjongen

voorste stuk is smaller en opener. De precieze vorm van de

zich vervolgens tot een slanke 40 cm in de nok. Vooral in

luifels is bepaald door een hoek van exact negen graden.

de koeienstal is dat mooi, deze heeft in de nok een dak-

Deze is ook toegepast bij de indeling van de wooneenhe-

raam van ruim 20 m lengte.

den, daar om te voorkomen dat de rechthoek domineert.
Dunselman heeft zijn bureau er speciaal naar vernoemd.

Samenwerken De grootste kwaliteit van het Grote

Uitgaande van een rechte hoek, kan men met negen graden

Heklaantje ervaar je pas, als je er een tijdje rondloopt. Die

een vijfhoek construeren (90 + [2 x 9°] = 108° = de hoek

is dat alle gebouwen samenwerken. Van een afstand lijken

van een regelmatige vijfhoek). Daarin komt de gulden sne-

ze vrijstaand, maar op het erf blijken ze meestal aan elkaar

de tot uitdrukking, een maatverhouding die in de natuur

gekoppeld. Het resultaat is een rijk geschakeerd buitenge-

alom aanwezig is. Mensen ervaren die vanzelf als mooi.
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Negen graden Die luifel staat niet op zichzelf. Het is een
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Expressieve vorm In de grote koeienstal (31 x 15 x 7,70

bied, met steeds wisselende geborgenheid. Ook vormen
de gebouwen zelf hierdoor een krachtiger ensemble,

Uitgestrekte handen Een beeldmerk is de 9°-hoek

waarbinnen elk volume z’n eigen positie heeft. De twee

niet, zegt Dunselman met nadruk. Hij koos er bij het Grote

woongebouwen staan het rustigst: geheel achteraan en

Heklaantje in de eerste plaats gevoelsmatig voor; het leek

onderling verbonden. Het voorste omvat acht wooneen-

perfect te passen. Maar het werkt, bevestigt directeur

heden met gemeenschapsruimten. Het kleinste erachter

Hannelore Speelman. Zij legt graag uit waarom zijzelf zo

is het gezinshuis van de beheerder.

tevreden is met deze luifels: ‘Het lijken net uitgestrekte
handen, zoals ze naar achter toe iets breder worden. En

Weldoordachte compositie De koeienstal kreeg

het mooiste is: waar twee gebouwen aan elkaar zijn ge-

een ereplaats: pront vooraan, wanneer je het terrein be-

koppeld, gaan ook die luifels over in elkaar. Dat geeft pre-

treedt. Zo houdt hij de kleine stal, waaraan hij zijdelings

cies onze visie weer. We bieden hier ruimte waar iedereen

vastzit, uit het zicht. Maar bovenal vormt hij de eerste

op zichzelf staat en in z’n waarde wordt gelaten. Tegelijk

kennismaking met de zorgboerderij. Hij is het visitekaart-

ervaar je overal: ik maak hier deel uit van een wij.’ •

je, het uithangbord. Het educatiegebouw zit er wel direct

hilde de haan

aan vast, en is zelfs deels de koeienstal ingeschoven. Juist
hier blijkt de weldoordachte compositie van het geheel.
Dankzij de manier waarop stal en educatiegebouw elkaar

CO2-VOETAFDRUK

ontmoeten, krijgt de bezoeker de ervaring van een ver-

In het project is onder meer 122,5 m3 vuren gebruikt. Dat bete-

welkomend gebaar. De brede kopse voorkant van de stal

kent een CO2-vastlegging van 76.379 kg. Dit compenseert de

vormt een haakse hoek met het educatiegebouw, precies

uitstoot van uitlaatgassen van een middenklassenauto over

waar dit de hoofdentree bevat. Die ligt daar nu aan een

505.047 km, of het elektragebruik van 92 huishoudens gedu-

centraal terras: een heerlijke beschutte plek, onder de

rende één jaar.

luifel van de stal.

Locatie: Grote Heklaantje 3-5, Bergen Opdrachtgever: Stichting De Brink (noorderhoeve.nl) Ontwerp: negen graden architectuur amersfoort (9graden.net); projectarchitect: Yaike Dunselman; team: Lars Frerichs, Rimmert Lankhaar, Raymond van Rossum, Sanneke Schiphorst Aannemer: Bouwbedrijf Tuin Zijpe ’t Zand (tuinzijpe.nl) Constructeur: Fundament Bouwadvies Laren (fundamentbouwadvies.nl) Houtleverancier: Stiho Haarlem (stiho.
nl) Plato Vuren gevelbekleding: Plato Wood Arnhem (platowood.nl) Gelamineerd lariks: De Groot Vroomshoop
(degrootvroomshoop.nl) Accoya kozijnen: Timmerfabriek Doedens ’t Zand (timmerfabriekdoedens.nl) Oppervlak:
1.425 m2 Bouwperiode: januari 2013 - januari 2014 Bouwkosten: ± € 1,3 miljoen (excl. btw)
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