
Inschrijving ARC 2014

Natuur-
derij 
Keizers-
rande 
DAAD Architecten



Natuurderij Keizersrande | opgave & programma 
n MODERN BOEREN OP TERP IN DE UITERWAARDEN 
 
DAAD Architecten heeft in samenwerking met Van Paridon x 
de Groot landschapsarchitecten voor Stichting IJssellandschap 
Natuurderij KeizersRande ontworpen. Dit biologisch-
dynamische melkveebedrijf met een publieke en educatieve 
functie staat op een bijzondere plek aan de IJssel bij 
Diepenveen: op de overgang van hoge naar lage uiterwaarden. 
Het project verbindt watermanagement met duurzaam 
natuurbeheer en innovatief boeren met architectuur die 
nadrukkelijk in samenhang met het landschap is ontworpen. 
In het ontwerp is gewaarborgd dat het erf onder water kan 
komen te staan. 

Opgave en programma 
Natuurderij KeizersRande vormt een uitbreiding op het 
historische buitendijkse landgoed Nieuw Rande, van oudsher 
een functie met een zelfvoorzienend karakter. De particuliere 
Stichting IJssellandschap wilde met de opdracht voor deze 
landgoedboerderij een bijzondere, eigentijdse invulling 
geven aan haar taak als rentmeester van het gebied: modern 
boeren vervlechten met goed landschaps- en milieubeheer. 
Naast de kernactiviteiten van het boerenbedrijf, dient het 
land als waterbergingsgebied, vindt er natuurontwikkeling 
plaats, zijn er publieke fiets- en wandelpaden aangelegd, 
wordt er voorlichting/educatie gegeven en gewoond door twee 
boerinnen.  
Tweede uitgangspunt was het inrichtingsplan voor de hoge 
uiterwaarden als onderdeel van het rijksprogramma ‘Ruimte 
voor de Rivier’, dat onder meer stelt dat bij verschillende 
hoogwaterstanden voldoende doorstroming van de IJssel 
gegarandeerd moet zijn. 

Erf als terp  
Het erf van de Natuurderij is ontworpen als een terp, die 
bestaat uit drie terrassen met verschillende hoogten (6,5m, 
7m en 7,4m) om deze doorstroming in de uiterwaarden te 
faciliteren. Delen van het erf zullen met enige regelmaat 
onder water komen te staan, maar het bedrijf moet kunnen 
blijven draaien en de woning toegankelijk blijven. Het erf is 
daartoe krachtig ommuurd door een betonnen keerwand, die 
vanuit het  bos oploopt tot 3 meter hoogte aan de IJsselzijde. 
De keerwand heeft de textuur van hout met diepe noesten en 
nerven - dankzij de bekisting van ruige, ongeschuurde planken  

-, en kleurt bij de gele klei van de oever.  
 
Op het erf staan twee volumes haaks op elkaar, met daartussen 
een zichtlijn vanaf landgoed Nieuw Rande. De gebruikelijke 
indeling tussen woning en bedrijfsgebouw is verlaten, beide 
gebouwen bevatten bedrijfsonderdelen.   
Op het voorerf aan de rivier liggen de schone functies: het 
woonhuis, de ontvangst- en publieksruimten, met in het 
verlengde daarvan (onder hetzelfde dak) de stro-opslag en 
machineberging. Op het middelste deel van het erf staat de 
stal en op het achtererf aan de provinciale weg wordt gewerkt. 
De hoogteverschillen zijn tevens ingezet om een duidelijke 
scheiding tussen de privé en publieke delen aan te brengen. 

Architectuur 
Beeldbepalende elementen van het gebouw zijn het dak en 
het erf. Met een eenvoudige en lichte kap, zichtbare en open 
constructie en zware plint refereert de Natuurderij aan de 
voormalige steenfabrieken die geheel in de Overijsselse traditie 
stevig en trots langs (en soms in) de rivier stonden.  
De ruimte tussen dak en basement verschilt in hoogte, 
openheid en materialisatie. De herkenbare hoofdvorm is 
verdeeld in delen met verschillende ritmes en transparantie, 
waardoor het gebouw zich vanuit het landschap steeds anders 
presenteert. 
Hoogtepunt is het publiektoegankelijke balkon aan de IJssel 
met een luie, houten trap die ook als bank kan functioneren. 
Aansluitend op de trap worden twee monumentale alleeën 
met bomen aangelegd, die bezoekers en wandelaars door het 
uiterwaardenlandschap naar deze kant van het erf leiden. 

n DUURZAAMHEIDSAMBITIE 
 
Innovatief boeren 
De tijd van monofunctionele boeren is voorbij. Vindingrijke 
boeren zoeken naar innovatieve, dynamische combinaties 
van programma om hun bestaan zeker te stellen en met een 
eigentijds, verantwoord boerenbedrijf een meerwaarde te 
zijn voor hun omgeving. Het erf- en boerderijontwerp wordt 
daarbij als een integrale opgave beschouwd, waarbij het 
ensemble van gebouwen zo is ontworpen dat het lang mee 
moet kunnen gaan en tevens het visitekaartje van het bedrijf 
is. 

Voor opdrachtgever en gebruiker is een gebouw gerealiseerd 
dat duurzaam en flexibel is in tijd en gebruik. De Natuurderij 
kan in de toekomst gemakkelijk uitbreiden (en krimpen) op het 
bestaande erf. De terp in de uiterwaarden is zo geconstrueerd 
dat er een grote overmaat aan ruimte is.  
Daarnaast laat de architectuur programmatische verandering 
toe doordat de traditionele indeling van de volumes op 
een boerenerf is verlaten: ruimtes zijn multifunctioneel te 
gebruiken – in zomer / winter, nu en in de toekomst – en 
diverse functies zijn naast en door elkaar gehuisvest. In de 
winter vormen gestapelde strobalen bijvoorbeeld een deel van 
de gevel en houdt het de wind buiten. Als in het voorjaar de 
stro-voorraad voldoende is geslonken, kan de ruimte gebruikt 
worden voor stalling van jongvee of ontvangst van groepen 
voor workshops.

Boeren voor de natuur
De bedrijfsvoering en de agrarische exploitatie van het 
landgoed staat geheel ten dienste van de natuur- en 
landschapswaarden binnen het hele gebied. Daarbij wordt 
gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld 
de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden 
gebruikt worden als voedsel voor de veestapel, die op zijn 
beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied. Door 
begrazing wordt de begroeiing in de uiterwaarden laag 
gehouden (waterveiligheid). Niet alle gronden worden in 
gelijke mate begraasd, bemest en bemaaid. Daardoor kan 
een extra grote diversiteit aan planten, insecten en vogels 
ontstaan (ontwikkeling natuur en biodiversiteit). Aan het 
gebouw zijn vanzelfsprekend eisen gesteld qua duurzaamheid, 
energiehuishouding (toepassing van zonnepanelen) 
en dierenwelzijn, vanwege de biologisch-dynamische 
bedrijfsvoering (o.a. met strobedstallen, vaste mestopslag, 
extra opslagcapaciteit voor hooi- en stro, etc.).

Lokale materialen 
Vanuit het streven naar een gebouw dat niet alleen duurzaam 
is in tijd, gebruik en beheer, maar ook in toepassing van 
bouwmaterialen, zijn de ter plaatste gekapte eikenbomen 
toegepast als draagconstructie voor de kap. En daarnaast 
verwerkt tot ruw gezaagde schaaldelen die worden toegepast 
als een ritmisch (winbreek-) lammellenscherm voor de 
melkveestal en de woning, en als gepotdekselde gevelbekleding 
bij de schuren. Het lokale eikenhout is onbehandeld. 



Natuurderij Keizersrande | beeld 

n De herkenbare hoofdvorm is verdeeld in delen met verschillende ritmes en transparantie. Foto (c) Rob de Jong / Saph

mestopslag

n Natuurderij KeizersRande gesitueerd op de overgang van hoge naar lage uiterwaarden. Foto: (c) Rob de Jong / Saph



Natuurderij Keizersrande | beeld 

n De boomstammen van eiken uit het (deels) gekapte bos zijn toegepast als draagconstructie en gevelbekleding. Foto (c) Erwin Zijlstra

mestopslag



Natuurderij Keizersrande | beeld 

n Vanaf de IJssel presenteert de Natuurderij zich als een landgoedhuis met respresentatieve voorkant. De translucente monopan gevelplaten zorgen ‘s avonds voor een bijzonder lichteffect 
Foto: (c) Rob de Jong / Saph

mestopslag



Natuurderij Keizersrande | beeld 

n Linksboven: publiek balkon aan de rivier; Rechtsboven: dienstwoning met educatieruimte; Linksonder: stro-opslag en machineberging; Rechtsonder: stal. Foto’s: (c) Rob de Jong / Saph

mestopslag



Natuurderij | plattegronden 

n Bovenaanzicht

7400+

7100+

7000+

6500+

7000+

7000+

7100+
7100+

7100+

7100+

7100+

7400+

7400+

6500+ 6500+

6500+
6500+

6500+

6500+

6500+

6500+

7100+

24
0-

20
0+

15
0-

24
0-

sp

ta
nk

lo
ka

al

machinekamer

entree

7400+

7100+

7000+

6500+

7000+

7000+

7100+
7100+

7100+

7100+

7100+

7400+

7400+

6500+ 6500+

6500+
6500+

6500+

6500+

6500+

6500+

7100+

24
0-

20
0+

15
0-

24
0-

sp

ta
nk

lo
ka

al

machinekamer

entree

n Plattegrond erf en gebouw

Begane grond 1e Verdieping

n Begane grond: woon- / ontvangstruimte en eerste verdieping: woonruimte
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Natuurderij | gevels en doorsnedes 
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Natuurderij | situatieschets 
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Toekomstvisie KeizersRande
Samenhang tussen de Natuurderij,
de uiterwaarden en het  binnendijkse 
landgoedlandschap. Naar een wandeling 
door de tijd die acht eeuwen 
landgoedgeschiedenis vertelt.

Natuurderij | credits
n  credits
 
Ontwerp: DAAD Architecten
Landschapsontwerp: Van Paridon x de Groot 
Opdrachtgever natuurderij: Stichting IJssellandschap 
Opdrachtgever waterkering: Rijkswaterstaat (programma: 
Ruimte voor de Rivier)
Aannemer gebouw: Niehof
Aannemer terp en uiterwaarden: Combinatie IJsselfront 
(Boskalis en Van Hattum en Blankevoort, advies 
Witteveen+Bos)
Constructeur: DLV
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Natuurderij | proces & samenwerking

 
n Integraal ontwerpproces 
 
In het ontwerp komen een zevental velden samen die 
elkaar doorgaans matig verdragen of zelfs met de rug naar 
elkaar toe staan: agrarische bedrijvigheid, waterbeheer, 
natuurontwikkeling, landschapsbeheer, recreatie, bebouwing 
en duurzaamheid. 

Bewust is gekozen voor een niet-traditioneel proces 
(vaststellen PvE, Voorlopig ontwerp, Definitief Ontwerp, 
Bouwvoorbereiding, Uitvoering), maar voor een ruime 
doorlooptijd voor het ontwerp en deze onder te verdelen 
in een aantal perioden waarin vanuit een specifiek 
aandachtsveld naar programma en het ontwerp wordt 
gekeken. Voordeel van een dergelijke aanpak is o.a. dat niet 
gedurende de hele rit met een groot aantal partijen naar het 
zich ontwikkelende totaal wordt gekeken, maar telkens in 
klein verband enkele aspecten uitgediept worden. 

In de eerste fase zijn voor de boerderij, het landgoed en 
de rivier de ambities in beeld gebracht. Hierin is gefocust 
op de bedrijfsvoering van de boerderij (erf, opstallen), in 
aansluiting op het omliggende landgoed en grondgebruik.  

In kleine ontwerpersworkshops werd met de boerin 
(gebruiker) en Stichting IJssellandschap (opdrachtgever) 
van gedachten gewisseld, vonden excursies plaats om kennis 
te nemen van geslaagde of minder geslaagde voorbeelden 
(boerderijen, landhuizen, landschappelijke complexen, 
steenfabrieken). 


