De Glazen Boerderij, nieuw agrarisch erfgoed?
zaterdag 23 maart 2013 van 12.45 – 15.15 uur
bezoek en rondleiding: de Glazen Boerderij en de
tentoonstelling WAAR?!; discussie met projectarchitect
MVRDV
Start bij Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17 5481 BL Schijndel.
Het Jaar van de Boerderij 2013 zet de historische boerderij in de schijnwerpers. De
verschillende boerderijstichtingen in Nederland spannen zich in voor de oude
boerderijen omdat die er voor zorgen dat het platteland in Nederland nog steeds
overal anders is. Aan de boerderij kun je zien in welk deel van het land je bent: de
Limburgse boerderij is anders dan de Friese, de boerderij op de zandgrond verschilt van die op de klei.
Maar in het Jaar van de Boerderij zijn we niet alleen met het verleden bezig maar richten we ons ook op
de toekomst. We willen nieuw erfgoed tegenkomen.
Daarom gaan we op bezoek bij de Glazen Boerderij die in het centrum van Schijndel is gebouwd. Een
bijzonder gebouw, nieuw in materiaal – bedrukte glasplaten als gevel -, nieuw in vorm - anderhalf keer
de grootte van een Brabantse boerderij – en nieuw in gebruik,- een gebouw waarin horeca, winkels en
kantoren zijn ondergebracht. Prominent gelegen in het centrum van Schijndel.
Winy Maas, geboren in Schijndel, directeur van MVRDV heeft het na jaren van overleg klaargekregen om
deze bijzondere bouw te realiseren. De reacties in de streek zijn heel verschillend: van lof tot hoon, van
waardering voor het vertalen van de identiteit van de langgevel boerderij, tot minachtig voor deze
‘gevelarchitectuur’.
U kunt het gebouw en een tentoonstelling die in het Museum Jan Heestershuis over de realisatie van de
Glazen Boerderij is gemaakt, bezoeken. U kunt ook de toelichting horen van de projectarchitect Gijs
Rikken van MVRDV en tenslotte mee-discussiëren over de zin en onzin van een dergelijke architectuur.

Welkom bij “de Glazen boerderij, nieuw agrarisch erfgoed?”

Aanvang programma 12.45 in het Museum Jan Heestershuis waar u een rondleiding krijgt
bij de tentoonstelling WAAR?! Daarna, vanaf 13.30 bezoek-met-begeleiding aan de
Glazen Boerderij (afhankelijk van het aantal deelnemers in meerdere groepen) en vanaf
14.15 uur een discussie met architecten, boerderijbewoners, (bestuurs-)leden van
boerderijstichtingen en andere geïnteresseerden over de Glazen Boerderij. Onderwerpen die
ongetwijfeld aan de orde zullen komen zijn: De boerderij als het gebouw maar ook en vooral
als een concept. Waarom is dit gebouw nu al wel of geen erfgoed? Is het een bijdrage aan de
ruimtelijke kwaliteit ter plekke, enzovoorts. Einde programma 15.15 uur.
Kosten 15,- pp persoon, inclusief entree en rondleidingen; vooraf te voldoen. Aanmelding en informatie
via boerderij2013.nl. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 15 maart. Maximum aantal deelnemers 50.	
  

