Wierde & Dijk is op woensdag 16 mei 2018 met een heel gezelschap waaronder de
gedeputeerde Henk Staghouwer langs de 3 schuren gegaan om het resultaat te bekijken van
het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De Provincie Groningen heeft subsidie
gegeven en dat is zichtbaar goed besteed. Er is door architecten extra nagedacht over
technische en optische oplossingen. In onderstaand beeldverslag is dit terug te zien (naast
een heleboel andere aspecten natuurlijk ); een optisch minder zichtbare krimp (Zomerman),
het handig oplossen van het hoogteverschil zodat de trekkers wel in de schuur kunnen maar
dat het huis toch op dezelfde zichtlijn ligt als de schuur (Meijer), de grootte van de schuur
die door vorm en materiaalgebruik en kleur ingepast is in de omgeving (Westers).
Wierde & Dijk feliciteert de families Zomerman, Meijer en Westers van harte met hun
schuren!

De verhoogde krimp is een meter of drie achter de gevel geplaatst waardoor deze niet erg
opvalt en de vorm van een tweekapper behouden blijft. Het effect van veel ruimte binnen is
er wel door gewaarborgd en de oorspronkelijke houten gebinten zijn deels behouden
(Zomerman).

De noklijnen van de schuur en het woonhuis zijn op dezelfde hoogtelijn gebracht en door de
vorm en het materiaalgebruik zijn beide gebouwen met elkaar verbonden. In de schuur is
echter genoeg hoogte voor de gestapelde kisten van het pootgoed en de trekkers (Meijer).

De nieuwe schuur is bewust los geplaatst van de oorspronkelijke boerderij en is veel groter
dan het lijkt door de ligging, de vorm, de zwarte kleur en het (hout)materiaalgebruik. Binnen
is goed te zien hoe veel kisten gestapeld kunnen worden.

En toen was er taart ! De gedeputeerde Henk Staghouwer feliciteerde de deelnemers met
het mooie resultaat en bedankte tevens Wierde & Dijk voor het wederom onder de
aandacht brengen van het belang van landschappelijk ingepaste gebouwen. Hij beaamde dat
agrariërs in staat moeten kunnen zijn om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de eisen van
deze tijd en is blij dat hij nu concreet kan zien hoe beide doelen verenigd kunnen worden. De
Provincie zal aandacht blijven besteden aan dit thema Agrarisch Landschappelijk Bouwen.

