----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Landschapsarchitect :
Als allround landschapsarchitect heb ik me gespecialiseerd in de verknoping van hedendaagse (duurzaamheids- en innovatie) vraagstukken en de ontwikkeling van landschappelijk erfgoed. Van ‘plek’ tot interregionaal; van boerenerf tot
voormalig slagveld.
Het melkveebedrijf ‘Honus’ is gelegen in het grensgebied de Peel: eeuwenlang stonden grote en kleine conflicten de agrarische ontginning in de weg. En nog steeds. De familie van Zelderen ziet de noodzaak in van een gezonde
voedingsbodem voor de toekomst van het familiebedrijf: agroforestry is de toekomst.
Mij spreekt dit ‘in natuur brengen van cultuurland’ aan. Ruim een eeuw geleden is hier de basis gelegd met de aanleg van lanen, wallen en hakhout. Productiviteit en schoonheid gaan hand in hand. Ik hoop mijn bijdrage te leveren door het
bloot leggen van het nut en de noodzaak van deze cultuurelementen in de bedrijfsvoering. Dit om het heden en verleden naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast kan het karteren, verknopen en beleefbaar maken van de verhalen
van bedrijf en landschap een belangrijke rol spelen voor klant- en bezoeker. Een mooi en bijzonder verhaal, binnen het grote geheel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visie op gebouwen door bouwadviesburo : Bij herbestemming kiezen voor:
Herstel / restauratie van het oorspronkelijke pand, zo veel mogelijk met materialen, technieken en kleuren uit de bouwperiode, en hierdoor versterking van het oorspronkelijke karakter van het monument. Hierbij de nieuwe functies van de
herbestemming toevoegen als ondergeschikte, en zo veel als mogelijk reversiebele toevoegingen. De inbouw waar mogelijk als doos-in-doos constructies, uitgevoerd met duurzame materialen, waarbij de inbouw zich voegt naar, en zo veel
mogelijk gebruik maakt van de (constructieve) structuur van het bestaande gebouw. De Uitstraling van de toevoegingen zijn ondergeschikt aan de bestaande boerderij en respecteren zo veel als mogelijk het gesloten karakter van de
oorspronkelijke functie. Lichttoetreding, doorgangen en uitzichten worden subtiel in het gebouw verwerkt, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van het gebouw.
Nieuwe gebouwen:
Kiezen voor (verplaatsbare?) gebouwen die opgaan in het landschap door gebruik te maken van natuurlijke, en minder in het oog springende en duurzame materialen, kleuren en uitstraling en die betreft vormgeving en schaal in het
bestaande landschap niet gaan overheersen.

Bestaande niet monumentale en niet bruikbare gebouwen: Slopen.

