D

t
l
a
D
a
f
i
r
w
Educatieve

Boerderij

Herbestemming …

Op het historisch erf van DwaalDrift staan agrarische gebouwen uit
diverse perioden. Het oudste zijn waarschijnlijk de boerderij, de ‘Vlaamse
schuur’ en het bakhuis (ca. 1890). Achter de boerderij staat een betonnen
jongveestal met silo’s uit 1965. Tegen de bosrand staat het oude kippenhok.
Aan de overzijde van de weg staan de wat modernere ligboxenstal uit
1976/1990,een wagenberging uit 1985 en een mestsilo. De gebouwen
representeren dus een lange periode aan landbouwontwikkeling. De
gebouwen staan leeg maar zijn goed onderhouden. Het idee is dan ook
om het gegroeide beeld in stand te houden, te laten zien en alle nieuwe
toevoegingen op een creatieve manier daar in te passen.

De educatieve wandelroute cirkelt
door het ‘Landschapstheater’ in de
oude mestsilo heen.

Werkgebouwen met publieke functie
zoals fietsenstalling, infogevels en
kijkopeningen naar de schapen.

Informatie en bijeenkomst
in Vlaamse schuur.

Makershut aan
de bosrand

… voor mens en dier
De gebouwen vormen een campus. Hoewel de openbare weg het erf
in tweeën scheidt worden de gebouwen door de nieuwe (fruit)bomen
bijeengehouden. Ten noorden van de weg trekken de kleurige silo’s de
aandacht. De oude ‘Vlaamse schuur’ vormt de centrale verzamelplaats
van de boerderij. Als de deuren open staan kunnen schapen en bezoekers
vrij doorlopen. Hier is informatie en een drankje te krijgen. Het terras
biedt vrij zicht op de speelweide voor de kinderen. Het interieur is
bijzonder, het lijkt wel een baal wol die in de schuur is opgestapeld. Met
de bouwwijzen die we kennen van de Mongoolse yurts kan dit gebouw als
sociaal bouwproject uitgevoerd worden. De betonnen jongveestal wordt
omgebouwd tot leer- en speelgebouw. Door de kelders van het gebouw
erbij te betrekken ontstaan nieuwe ruimtelijkheden. Brede kamers als
atelier, hoge gangen voor expositie. Daar zijn jong en oud, professional en
amateur, bezig met wol. Je kunt daar namelijk allerlei producten, kleding,
kunst maar ook bouwmateriaal van maken. In een speciale prikkelarme
wollige binnenspeelplaats kunnen kinderen liggen, springen, spelen,
rusten en ravotten. Aan de zuidkant van de weg staan de werkgebouwen.
De mestsilo wordt omgevormd tot een panorama-tentoonstellingsgebouw
waar bezoekers, op hun wandeling van de boerderij naar de dwaaltuin,
zich op de Loonse en Drunense Duinen wanen. De stal en wagenberging
worden geschikt gemaakt voor huisvesting van de schapen.
… energie- en natuurbewust
Asbest eraf, zonnepanelen er op! De daken van de werkgebouwen wekken
zo voor de boerderij en omwonenden energie op uit het zonlicht. Het nieuwe
dak steekt aan de straatzijde over zodat er een overdekte fietsenstalling
ontstaat. Water wordt opgevangen voor hergebruik of opname in de grond.
Gevelgrote presentaties verbeelden de ontwikkeling van het landschap
en de geschiedenis van de schapen daarin. En dan gaat het ook over
natuurbeheer en biodiversiteit. Door kijkramen staan kinderen oog in oog
met de schapen in de stal.

In de ‘studiestal’ betreed je een andere
wereld. Iedereen is er met wol bezig !

Een luchtige verbinding koppelt de gebouwen.
De verplaatste silo’s zijn watervat, veldkapel of speelhut?
Ze trekken in ieder geval de aandacht !

In de ‘Vlaamse-schuur’ krijg je informatie en kom je bijeen. De deuren staan open,
zelfs de schapen kunnen er doorheen.
De buitenruimte is informeel en nonchalant ingericht. De binnenzijde bestaat uit
wol! Stap de baal binnen en krijg een boel informatie !

