
mentale boerderij Oud Bokum 
vooraf. Tal van mogelijkheden 
onderzochten Remt Meijer en 
zijn vrouw Paulien. Ze lieten zelfs 
een transformatieplan schrijven, 
Nieuw Bocum en Oud Bokum, 
door het Buro van Greet Bierma, 
Landschapsarchitect Rob Hen-
driks van DAAD Architecten en 
Adriaan Velsink, adviseur herge-
bruik cultureel erfgoed. 

Aan het ontwerp van de nieuw-
bouw en verder transformatie 
van de twee erven Oud Bokum en 
Nieuw Bocum stelde de familie 
hoge eisen. Samenhang en allure 
waren de uitgangspunten.

„We hebben een paar jaar ge-
leden de schuur en de woning 
van Oud Bokum erbij gekocht. 

Dat betekende dat we twee erven 
moesten laten samengaan”, zegt 
Meijer. „We hebben onderzocht 
of we de nieuwe bewaarplaats bij 
Oud Bokum konden bouwen of 
bij ons op het terrein. Uiteindelijk 
bleek het praktischer om de nieu-
we bewaarplaats op het terrein 
van Nieuw Bocum te bouwen. 
Twee schuren hebben we ervoor 
moeten slopen. Op één ervan zat 
op het dak asbest. Praktisch ge-
zien was het beter dan maar ge-
lijk nieuwbouw te plegen.”

Kistenbewaring
Een andere belangrijke reden om 
een nieuwe schuur te bouwen was 
dat de familie wilde overstappen 
op kistenbewaring. „In de oude 
schuur was dat slechts voor een 
deel mogelijk. Daar stortten we 
de aardappelen los op de grond’’, 
zegt zoon Pieter Meijer, die in 
2014 samen met zijn vader in een 
maatschap is gegaan. 

In de nieuwe schuur kunnen 
vader en zoon 2.400 kisten plaat-
sen. De schuur is zo gebouwd dat 
het mogelijk is om in de toekomst 
de bewaring uit te breiden. „Als 
we groter groeien, willen we niet 
weer een nieuw stuk erbij moeten 
bouwen”, vertelt Pieter. 

Nu verbouwen de Meijers poot-
goed (35 hectare), uien (17 hec-
tare), suikerbieten (15 hectare) 
en granen (70 hectare). Ze ver-
wachten dat in de toekomst de 
opbrengst van pootgoed zal toe-
nemen.

Driehoekig stuk grond
Afgelopen jaar bouwde aanne-
mer Miedema een nieuwe be-
waarplaats van 2.600 vierkante 
meter op het stuk grond tussen 
de Oude Slaperdijk en de boerde-
rij. „We liepen er tegenaan dat dit 
stuk grond driehoekig is.” 

Om toch de beschikbare ruim-
te zo efficiënt mogelijk te benut-
ten, ontwierp de architect een 
schuur met zeven hoeken en een 
dak met drie hellingsvlakken. De 
schuur is nu een meter hoger dan 
de boerderij. „Zo kunnen we er 
kisten stapelen, aardappelen en 
uien koelen, drogen en sorteren, 
er is ruimte voor onze landbouw-
machines en het is mogelijk er 
vrachtwagens te laden en te los-
sen”, legt Remt Meijer uit.

Glazen ramen
Tijdens een rondleiding laat 
akkerbouwer Meijer een paar 
bijzonderheden van de nieuwe 
bewaarplaats zien. „We hebben 
ervoor gekozen om glazen ra-
men in de voorgevel te plaatsen. 
Als we in de winter aardappelen 
moeten sorteren, hebben we al-
tijd daglicht. Daarnaast hebben 
we aan de voorkant van het ge-
bouw een luifel laten plaatsen om 
het aangezicht te veraangenamen 
en iets speelser te maken.”

Over de kleur van de schuur 
heeft de familie ook lang ge-
wikt en gewogen. „We wilden 
de schuur zo min mogelijk laten 
opvallen in de omgeving. Uitein-
delijk hebben we besloten om het 
gebouw antraciet te laten kleu-

ren. Daar zijn we erg tevreden 
over, want we merken dat er een 
prachtig samenspel is met het 
Groninger licht.”

15 procent duurder
Veel collega-boeren hebben tij-
dens een open dag de nieuwe 
schuur van de familie Meijer kun-
nen bewonderen. „Er was veel be-
langstelling”, zegt Remt Meijer. 

Hij hoopt dat er meer boeren 
zijn die er toe overgaan om schu-
ren neer te zetten met behulp van 
een architect. „De laatste jaren 
zijn er steeds meer nieuwe schu-
ren en stallen neergezet die niet 
passen bij de bestaande schuren 
of het landschap”, vindt Meijer 
senior. „Het zijn standaardschu-
ren, die rechtstreeks uit de cata-
logus van een aannemer komen. 
Ik vind dat jammer.”

Bouwkosten hoeven volgens 
hem geen grote beperking te zijn. 
„Vaak wordt gedacht dat een der-
gelijke schuur zoals wij hebben 
gebouwd peperduur is. Het valt 
mee. De schuur is ongeveer 15 
procent duurder geworden dan 
een gangbare schuur. Maar dan 
heb je ook wat. Onze schuur is 
toekomstbestendig. We gaan er-
van uit dat hij zeker 35 jaar mee-
gaat.”

Een architectonisch hoog-
standje op het gebied van 
agrarische bouw. Zo be-

schouwen kenners de bewaar-
schuur van Remt en Pieter Meijer 
in Kloosterburen. Niet alleen ziet 
het gebouw van vader en zoon 
met drie verschillende dakhel-
lingen er prachtig uit, maar ook 
wordt de ruimte in en om het ge-
bouw optimaal benut.

Transformatieplan
Een zorgvuldige voorbereiding 
ging aan de bouw van een nieu-
we bewaarplaats bij de monu-

In de nieuwe schuur kunnen Remt 
(links) en Pieter Meijer 2.400 kisten 
plaatsen met de mogelijkheid om 
in de toekomst uit te breiden. 

Remt en Pieter Meijer nemen architectonisch hoogstandje in gebruik

Nieuwe bewaarschuur met allure

Tekst: Ellis van Wees
Beeld: Anjo de Haan

Akkerbouwer Remt Meijer en zijn zoon Pieter 
bouwden afgelopen jaar een opvallende bewaar-
plaats met kistenbewaring voor aardappelen en 
uien vlak bij de Waddenzee in Kloosterburen. 
Ze huurden architect Rob Hendriks in om de 
schuur met zeven hoeken zo goed mogelijk in 
de omgeving bij de monumentale Oldambtster 
boerderij Oud Bokum (anno 1858) in te passen.

 
  

   
    

      
 

ALLEEN JONGE WORTELPUNTEN DIE 
NOG NIET ZIJN VERKURKT, KUNNEN HET 
ELEMENT OPNEMEN

Calcium wordt alleen door de jonge wortelpunten opgenomen. 
Veel nutriënten in de bodem wil nog niet zeggen dat ze beschikbaar 
zijn voor het gewas. Controleer het met CHECK.
Meer informatie: www.eurofins-agro.com of vraag uw monsternemer ernaar.

Groeiend inzicht

(advertentie)

De Wierde & Dijk hield in april een architectenmarkt in Hornhuizen voor 
boeren met herbouwplannen voor een schuur of een stal. Al jaren is de 
agrarische natuur- en landbouwvereniging bezig boeren te stimuleren 
schuren en stallen te bouwen die functioneel zijn én rekening houden 
met het Groninger landschap. Het streven is te voorkomen dat het land 
steeds meer een industriële uitstraling krijgt. Door architecten in te scha-
kelen verwacht de natuurvereniging het tij te kunnen keren. Onlangs is 
ze begonnen met een pilotproject om boeren financieel tegemoet te ko-
men in de kosten van een architect en de meerkosten van het bouwen 
van een mooie schuur. Er is maximaal 6.000 euro beschikbaar voor elke 
boer om een deel van de architectkosten te kunnen betalen. Ook is er 
maximaal 25.000 euro voor de bouw van een nieuwe schuur.

TOT 6.000 EURO VOOR KOSTEN ARCHITECT
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