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herenboerderij

nieuwe perspectieven voor het noord-brabantse zandlandschap
De huiskamer

houtwallen

Binnen het inrichtingsplan vormt de boomgaard de ‘huiskamer’
een belangrijke centrale plek op het Wilhelminapark. In samenwerking
met Atelier To The Bone wordt er gekeken naar de kansen voor het
plaatsen van een Vlaamse schuur op deze plek.
Het zou ruimte kunnen bieden aan het verzamelen van de geteelde
producten, het bewaren en de uitgifte er van. Maar ook aan activiteiten
als de ledenvergadering of het samen koken, eten of gewoon gezellig
een praatje maken. Deze plek versterkt de saamhorigheid en
communiteit van de coöperatie.

De schaalverkleining van het landschap van het Wilhelminapark krijgt met name vorm door een aantal opnieuw geïntroduceerde houtwallen.
Waar de oorspronkelijke houtwallen een betekenis hadden om het wild buiten en het vee binnen de percelen te houden, hebben deze houtwallen een eigentijdse betekenis
gerelateerd aan de consumptie door mens en dier.

droombeeld:
de kas van de das

Er worden houtwallen voorgesteld met voornamelijk een visuele en microklimatologische betekenis. Maar er zijn ook varkenswallen, koeienwallen en plukwallen
met een betekenis voor de productie en consumptie van vruchten voor mens en dier en een bijpassend dwarsprofiel en sortiment.
De houtwallen dragen in belangrijke mate bij aan de ecologische waarden en biodiversiteit op het landgoed. Door de grondwallen en expositie ten opzichte van de zon ontstaan er
gradiënten van laag naar hoger en van nat naar droger. De bezonde zijde is interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwzijde voornamelijk voor varens en mossen.
Maar de houtwallen zullen ook een positieve bijdrage leveren aan de waterhuishouding en het microklimaat op het landgoed.

In het inrichtingsplan is de Vlaamse Schuur direct gerelateerd aan de
entreelaan van het landgoed. De entrees van de Vlaamse Schuur liggen
hierbij op de koppen.
De Vlaamse Schuur heeft een centrale plek in de rondwandeling.
De Schuur is omgeven door een haag, waarbinnen ruimte is voor een
terras en een kruidentuin.

Op de langere termijn wordt voorgesteld, op de historische bewoningsplek centraal op het
landgoed, een tweede kasachtig gebouw te introduceren. Het gebouw zou een betekenis kunnen
krijgen bij bijzondere culturele en culinaire activiteiten en events. Zo zou er bijvoorbeeld een
professionele keuken aanwezig kunnen zijn om samen te koken en te eten.
In samenwerking met Pim Wever (beeldend kunstenaar) is gewerkt aan de vormgeving van een
kas gewijd aan de das. Naast dat een dergelijk gebouw de cultuurhistorische betekenis van deze
historische bewoningsplek zou versterken, zou het op deze plek, in de directe nabijheid van de
belangrijkste dassenburchten op het landgoed, het verhaal kunnen vertellen van de das. De das,
die niet langer vervolgd wordt, maar echt een plek heeft gekregen op het Wilhelminapark.
Een glazen kas gewijd aan de das, waarbij het sacrale element vorm heeft gekregen in een
‘gebrandschilderd glas’.
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A

Met de introductie van de kas ontstaat er voor leden en bezoekers van het Wilhelminapark een
aanleiding om een rondwandeling te maken over het landgoed. Een rondwandeling waarbij de
afzonderlijke onderdelen van de Herenboerderij en het landgoed beleefbaar worden.
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Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in
Boxtel. Sinds een aantal jaar zijn we met het gezin lid
van de Herenboeren. De Herenboerderij is behoorlijk
in ontwikkeling. De eerste jaren gebeurde het verdelen
van het fruit, groente en vlees op het landgoed in de
buitenlucht. De ledenvergaderingen werden in het
centrum van Boxtel gehouden. Inmiddels is er een
Vlaamse Schuur op het landgoed gebouwd, waar de
vergaderingen worden gehouden, het verdelen van de
producten gebeurt en waar evenementen plaatsvinden.
Er is een kookclub, die er regelmatig kookt, en er
worden presentaties en workshops gegeven. Bij
het koken kunnen kruiden gebruikt worden uit de
kruidentuin en heb je uitzicht op de boomgaard; zo fijn
!!
Verder op het landgoed is sinds kort een kasachtig
gebouw gerealiseerd; de Kas van de Das. Hier kunnen
bakken we met de leden 1 keer per maand pizza in de
gerestaureerde oven. De kas is zo’n fijne plek; hier krijg
je echt het gevoel midden in de natuur en het landschap
te verblijven.
De kinderen gaan graag mee naar de Herenboerderij
om de producten op te halen. Als de boer hulp kan
gebruiken helpen ze ook graag mee. De kinderen leren
zo waar ons eten vandaan komt en dat vind ik heel
belangrijk om hun mee te geven.

“De kinderen leren
waar ons eten
vandaan komt en
dat is iets wat ik ze
graag mee geef ”

jaqueline
herenboeren lid

