
De intensieve samenwerking tussen het ontwerpteam en de 
agrarisch ondernemer heeft geleid tot een mooi en efficiënt 
ontwerp, dat bovendien haalbaar en betaalbaar is. 
De wensen van de ondernemer en het welzijn van de koe zijn 
uitgangspunt voor het ontwerp. Het landschap, met haar 
landschappelijke structuren zijn inspirerend en bepalend voor de 
situering en vormgeving van de nieuwe vrijloopstal. 
Door de gemeente vroegtijdig bij het planproces te betrekken 
is er flexibiliteit gekomen in het bouwblok, ten gunste van de 
functionaliteit van de bedrijfsvoering, de ruimtelijke kwaliteit en 
koeienwelzijn. 
 Zo hebben de kwaliteiten van het landschap gezorgd voor 
een splitsing van het gebouw en een bijzondere architectuur die 
bovendien een bijdrage levert aan het welzijn van de koeien.  

Bouwmeesterschap bij 
Agrarisch Bouwen in de praktijk

Stallen met kwaliteit - vrijloopstal Brummen



92 x 60 m

De beplanting zorgt voor een focus op de bebouwing. Hierdoor krijgt deze een gezicht naar 
het landschap.  De functionele opstallen zoals de mest- en sleufsilo’s worden tevens aan het 
zicht onttrokken. Ook aan deze zijde van het erf blijft de meanderrug intact. 

Door de positionering van opstallen en beplanting worden de historische weg, de 
meanderrug en de bestaande bomen behouden én ingezet ten gunste van de ruimtelijke 
kwaliteit. De bestaande beplanting  geeft bescherming tegen zon en wind.

De vrijloopstal wordt gesplitst in twee 
overkappingen en een melkgebouw. Door 
het draaien van de overkappingen ten 
opzichte van elkaar ‘loopt’ het landschap 
door tot in het ‘hart’ van de uitbreiding. 
Deze sluit goed aan op de schaal van het 
landschap. De steilrand en de bestaande 
bomen kunnen hierdoor behouden 
blijven. Ook voor het koeienwelzijn heeft 
dit voordelen; de groepsgrootte blijft 
beperkt tot ongeveer 60 koeien per groep, 
2 groepen per overkapping. Dit geeft de 
koeien de mogelijkheid een natuurlijke 
rangorde te ontwikkelingen. 

Op de historische kaart van rond 1900 is op 
de locatie van het erf bewoning zichtbaar; 
genaamd ‘t Honderen.  Tot de jaren ‘70 lag 
de boerderij met haar weidegronden aan 
een doorgaande weg. Deze verloor door de 
komst van de Cortenoeverse brug (N348) 
en de autoweg N345 zijn functie. 
De oude boerderij is behouden gebleven. 
Het bedrijf is in de loop der jaren 
uitgebreid tot een aantal clusters van 
woningen en stallen. 

Het omlijnde gebied is de contour van het 
vigerend bouwblok. 

Het erf ligt op een hogere meanderrug. De 
weidegronden liggen in een meandergeul 
waarin tevens de Rhienderse beek ligt. 
Deze meanderrug manifesteert zich 
als steilrand van ongeveer 1 meter in 
het landschap met daarop de oude 
doorgaande weg. 
Het immense dijklichaam van de brug 
snijdt het erf grotendeels van het 
omliggende landschap af. 
Samen met de N345 zorgt dit voor de 
geïsoleerde ligging van het erf. 
Het werkgedeelte (de achterkant) vormt nu 
het gezicht naar het landschap. 

Het erf bestaat uit een aantal clusters van 
woningen en stallen. Elk cluster heeft zijn 
eigen beplanting. Hierdoor ontstaan er 
groene kamers en een lommerrijk geheel. 
Door de komst van het meest recente 
cluster is een deel van de beplanting 
verwijderd en is er onvoldoende opnieuw 
aangeplant.
De uitbreiding bestaat uit een vrijloopstal 
(92 bij 60m) voor 230 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee, inclusief melkrobots, 
mestopslag en sleufsilo’s. Gewenst is de 
mogelijkheid om zonnepanelen te kunnen 
plaatsen.

Historie Reliëf Bestaand erf Schetsontwerp



Het gebouw bestaat uit louter twee overkappingen op een 
stalen constructie en is aan geen enkele zijde voorzien van een 
gevel. Het melkgebouw is vanweg de hygiëne afsluitbaar. 

Het zicht vanuit de 
woning op het landschap 

blijft behouden

Voor een aantrekkelijk 
erfsilhouet wordt het bestaande 

erf van beplanting voorzien. 
Hierdoor is de verhouding 

tussen bebouwing en 
beplanting in evenwicht.

De vrijloopstal heeft als functie het 
beschermen van de koeien tegen 
extreme weersomstandigheden. 
De stal biedt door het ontbreken 
van gevels maximale vrijheid en 

uitloopmogelijkheden voor de kudde. 

sleufsilo’s en mestopslag 
worden door gebouwen en 

beplanting aan het zicht 
onttrokken

De goot is zuid-west 
georiënteerd om 

de koeien in de stal 
tegen extreme wind 

te beschermen

De tweedeling en 
draaiing van het 

gebouw bevorderen 
de vrijheid en 

uitloopmogelijkheden 
van de kudde

De nok van het dak ligt in de 
luwte. De beplanting geeft 
beschutting tegen wind en 

zoninval in het gebouw. Behoud 
van bestaande beplanting is een 

noodzaak!

De hellingshoek en 
oriëntatie maken 
het dak uitermate 
geschikt voor de 

plaatsing van 
zonnepanelen



Het gebied behoort tot de zuidelijke IJsseldelta. In dit gedeelte van de IJsseldelta ligt 
de stuwwal, het dekzandgebied en het rivierengebied dicht bij elkaar, waardoor het 
landschap op relatief korte afstand sterk veranderd. 
Binnen het rivierengebied is het landschap zeer afwisselend door het systeem van 
oeverwallen, kommen, meanderende afwateringsgeulen en rivieroverstromingsvlakten. 
Op microniveau gebeurt dit door meanderruggen en geulen. 

Door de komst van het immense dijklichaam ten behoeve van de Cortenoeverse brug 
(N348) en de autoweg N345 is het erf van 2 kanten afgesneden van zijn omgeving. De 
daarmee samenhangende ruilverkaveling heeft voor schaalvergroting gezorgd. Naast 
de aantasting van de oriëntatie op het landschap heeft deze ruilverkaveling ook nieuwe 
kwaliteiten aan de locatie gegeven. Het rijkelijk met bos ingeplante dijklichaam vormt 
nu als het ware de achtergrond van het landschapsdecor. 
Samen met de fors uitgegroeide beplantingen langs beek, wegen en diverse erven 
geeft dit een schoon, ruimtelijk en landschappelijk beeld.

Provincie Gelderland heeft in samenwerking met het 
Gelders Genootschap en Rombou (vm. LTO Noord Vastgoed) 
invulling gegeven aan het project ‘Stimuleren Ruimtelijke 
Kwaliteit Agrarisch Bouwen in Gelderland’. In dit project 
wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden getoetst of het 
in een vroeg stadium betrekken van ontwerpers zorgt voor 
meer ruimtelijke kwaliteit en een sneller realisatieproces 
zonder dat dit tot extra bouwkosten leidt. Daarnaast dienen 
de praktijkvoorbeelden als inspiratie voor het bouwen in 
de agrarische sector. Het beoogde doel is het stimuleren 
en daadwerkelijk realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij 
agrarisch bouwen.

Opgave 
- Het stimuleren en creëren van ruimtelijke kwaliteit   
 bij agrarisch bouwen
-  Een uitbreiding van het bestaande melkveebedrijf   
 met een vrijloop stal voor 230 melkkoeien met 
 bijbehorend jongvee, inclusief melkrobots,   
 mestopslag en sleufsilo’s
- Een mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen
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