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Zonnebloemen bij een historische boerderij? Natuurlijk! Maar zonnepanelen op 
het dak voor verduurzaming? Never! Duurzaamheid was het thema van het Platform 
Agrarisch Erfgoed van 10 mei jongstleden. Plaats van handeling: het moderne pand van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort met een glazen gevel, tevens dak, 
waarin zich zowel de stralende zon als sombere wolken spiegelen.

Heel bouwend Nederland draait om en op ‘duurzaamheid’. 
Dus ook de monumentenwereld. 
Monumenten zijn van zichzelf al duurzaam, vertelden 
meer sprekers, maar hoe verduurzaam je monumenten 
met onze immense milieumissie? Terwijl lichtschake-
laars, stopcontacten en lampen demonstreren dat geen 
historische boerderij nog authentiek is, spant de precieze 
erfgoed professional zich in om in de historisch gelaagde 
boerderij eigentijdse verduurzamingslagen te camou�eren. 
Zonnepanelen? Hooguit op een schuur, liefst in het veld, 
maar daar is de rekkelijke rijksbouwmeester op tegen. 
Waar wordt er geëxperimenteerd? Met de stolpboerderij 
gebeurt het volop. En met ‘In Groningen gaat het dak eraf’ 
promoot de boerderijenstichting daar nieuwe kansen voor 
agrarische daken na asbestsanering. Naast bestaande dak-
bedekkingen die asbestdaken kunnen vervangen, komen 
nieuwe dakmaterialen in beeld met geïntegreerde zonne-
cellen, gerecyclede producten of biovezels. Ook het dak als 
‘productieoppervlak’, voor regenwateropvang, daglicht, 
stroomopwekking, warmteopslag, CO2-opslag en luchtzui-
vering. Experimentele toepassingen wachten ‘alleen’ nog op 
investeerders! 
“Te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken, als 
je met zonnepanelen maximaal rendement uit daken van 
schuren wilt halen”, zo schotelde Stichting IJsselhoeven ons 
het probleem voor.

Wunder von Blaibach
Experimenten met zonnepanelen op langgevelboerderijen 
zou je mogen verwachten van de boerderijenstichting in 
innovatief Brabant, waar in de loop der tijd aan de onderkant 
van daken stro is vervangen door de dakpan. Maar experi-
menten kwamen niet langs. Wel de bekoring om aftandse 
Brabantse schuren af te breken en elders ‘streek-ideaal’ te 
herbouwen voor andere bestemmingen. Nostalgie onder 
de vlag van duurzaamheid! De rijksdienst is er geen voor-

stander van. Doe je het toch, dan volgens de regels van de 
Brabantse bricoleur (zie ‘Van Asbest’ 8 op pagina 68 in deze 
editie)! Maar experimenteer liever in situ, ter plekke, met 
verduurzaming. Daarvoor moet je de baanbrekende Beierse 
architect Peter Haimerl invliegen. Google ‘Das Wunder 
von Blaibach’ en ‘Das Austragshäusl am Schedlberg’ en je 
ziet een versleten en verlaten boerderij of schuur met een 
eigentijdse verduurzamingslaag levenslustig voortbestaan. 
Spraakmakend als de Glazen Boerderij van Winy Maas in 
Schijndel. ‘Denkmalschutz’ had het er moeilijk mee. De 
‘monumentencommissie’ hier vast ook. Ons monumen-
tenstelsel is zwaar gedateerd, toe aan een harde reset! Onze 
toekomstambities vergen domeinverbindende, �exibele en 
creatieve visies. De Omgevingswet en ‘het verhaal’ als goud 
bieden daartoe ongekende kansen. En wat kunnen we voor 
een duurzame toekomst van agrarisch erfgoed alleen al 
leren van wilde ideeën rond de Notre-Dame? Een toren als 
bijenkorf, een dak als broeikas!

Over de traditionele versus de moderne boerderij, zie ook:
Sophie Elpers, ‘Wederopbouw boerderijen. Agrarisch erfgoed 
in de strijd over traditie en modernisering, 1940−1955’. 
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