




TWIJFELVELDEN

Golven van emoties sloegen over Nederland, 
Europa, Azië toen achter elkaar MKZ en 
vogelgriep lieten zien hoeveel dieren er zijn in 
de stallen, en hoe ernstig een ziekte kan huis 
houden in die veestapels. Emoties werden 
angst toen duidelijk werd dat de ziektes 
onder de dieren ook slachtoffers maakten 
onder mensen, ziektes waar we –nog- geen 
medicijnen voor hebben. Inmiddels wordt 
steeds meer duidelijk dat het niet alleen nieuwe 
ziektes zijn die lijken voort te komen uit te 
grote concentraties van dezelfde diersoort 
in te besloten ruimtes, maar ook groeiende 
resistentie onder bacteria (MRSA) tegen anti-
biotica, en zelfs het ontstaan van enzymen 
(ESBLS) die de werking van anti-biotica 
onmogelijk maken.





Wie gelooft nog in de RECONSTRUCTIE? 
De hevige discussies rond mega-stallen hebben 
de Reconstructie in een kwade reuk gezet. 
De exclusieve bevoordeling van intensieve 
veehouderij in de zogenaamde LOG-ebieden 
ten nadele van nieuwe initiatieven om het 
platteland levend te houden heeft er ook geen 
goed aan gedaan.. 



Het is op golven van emotie en ook angst dat 
de Reconstructie in het leven is geroepen 
en met stoom en kokend water door 
gemeenten, provincies en beroepsorganisaties, 
waterschappen, natuur en milieu in elkaar is 
gezet. Het lijkt een integrale aanpak, maar als 
je kijkt naar de aandachtsgebieden, dan zie 
je ongelijkwaardige categorieën  waardoor 
zij elkaar dwars zitten in het bedenken van 
oplossingen. Die ongelijkwaardigheid verraadt 
dat er iets geprobeerd wordt dat niet kan. 
Men zocht naar functiescheiding, naar 
ontmenging van wat de afgelopen vijftig 
jaar in elkaar aan het overlopen is op het 
platteland. Juist op de hoge zandgronden waar 
het boerenleven altijd zwaar is geweest zijn 
boerderijen versneld overgegaan in handen 
van burgers, die er wonen en werken. De 
recreatieve sector is sterk gegroeid in deze 



gebieden omdat ze beantwoorden aan onze 
hang naar de romantiek van het landelijke 
en onze behoefte aan gevoel van ruimte. 
Veranderingen die bevestigden wat de hoge 
zandgronden zijn: het landschap van het 
gemengd bedrijf. 





Men kon de Reconstructie niet zien als een 
nieuwe stap in die culturele ontwikkeling. Uit 
angst geboren lag er een harde taak: zoeken 
naar manieren om Intensieve Veehouderij zo te 
isoleren dat het overspringen van ziektes van 
bedrijf naar bedrijf moeilijker zou worden en 
dat er paal en perk gesteld wordt aan de groei 
van het totaal aantal dieren in de veehouderij. 
Het toverwoord was “CORRIDORS”. Het leek 
wel oorlog: isoleren, corridors, transport, .. 
Uiteindelijk moesten de gebieden bepaald 
worden: 
NIET waar er gewoond wordt, 
NIET waar er waardevolle natuur is of de 
potentie daarvoor, 
NIET waar er gerecreëerd wordt of kan worden.  
Deze vorm van negatieve ruimtelijke ordening 
wijst uiteindelijk gebieden aan die tot dan toe 
in een planologische windstilte leefden. In die 



planologisch vergeten gebieden zou dan de 
ruimte komen voor de nieuwste ontwikkelingen: 
megastallen met kippen, varkens, geiten 
of melkvee. Geen wonder dat dit opnieuw 
heftige emoties oproept. Het gaat om welhaast 
industriële ontwikkelingen in een platteland 
dat net ontdekt was als de rustgevende 
tegenhanger van onze jachtige economie en 
waar tóch plaats is voor wonen en kleinschalige 
bedrijfjes voor mensen die midden in de wereld 
staan . 

Maar, laten we helder zijn zonder valse 
romantiek. We hadden net gezien tijdens 
de varkenspest, de MKZ, en de Vogelgriep 
dat ons beeld van een wereld waar mens en 
dier en landschap samen een gelijkwaardige 
eenheid vormen al lang was uitgegroeid  tot 
een wereld waarin weinig mensen heel veel 



dieren produceren in bedrijven die niet direct 
een relatie hebben met het landschap waar 
ze staan. Voer komt uit alle werelddelen, de 
mest verdwijnt op vele manieren naar alle 
windstreken. Sperma komt binnen in de grote 
rijen hangars, vlees vertrekt en belandt ergens 
op tafel waar zich een gesprek ontspint over 
de voors en tegens van vegetariër zijn. Een 
debat dat waarschijnlijk heel snel vol zal lopen 
met emotionele argumenten over dierenwelzijn, 
gezondheid, smaak, ….

Rationeel hebben onderzoekers vastgesteld 
dat in de nieuwe megastallen minder ziekte 
voorkomt, dat er minder geur vrij komt, dat 
ze minder bijdragen aan de verzuring, dat 
de dieren er levendig zijn. Emotioneel willen 
we geen grote stallen op het platteland. 
De rationele argumenten zijn voldoende 



gepubliceerd, maar ze lijken niet aan te 
slaan. Zijn er wel rationele argumenten om de 
megastallen op het platteland in te passen, al 
dan niet in de LOG’s?

Laten we 10 jaar na de start van de 
Reconstructie opnieuw naar de kaart kijken. 
Dan valt ten eerste op dat er al weer veel 
minder bedrijven zijn. Een enkeling is 
groter geworden, veel groter, een vorm van 
kannibalisme want het totaal aantal dieren loopt 
terug. En met rationele blik stellen we vast dat 
die bedrijven onhandig liggen ten opzichte van 
transportwegen. Hoe groter het bedrijf hoe 
minder verdund het lokale wegennet gebruikt 
wordt, de haarvaten van het wegennet worden 
overbelast. 



Rationeel bezien komt onvermijdelijk het 
idee: zou het niet beter zin om de Intensieve 
Veehouder te vestigen dicht bij het regionale 
of internationale netwerk van wegen.  Deze 
vraag is eerder gesteld, maar de bouwgrond 
van een bedrijventerrein is duurder dan die 
van agrarisch land, en, hoe industrieel de 
veehouderij ook is geworden, bij varkens en 
geiten denken we onwillekeurig meteen aan 
platteland. Emotie en Ratio, opnieuw zitten ze 
elkaar in de weg.





Aan ons is de vraag gesteld om megastallen en 
hun omgeving te ontwerpen op een manier dat 
de doelstellingen van de reconstructie gehaald 
kunnen worden, dat de intensieve veehouderij 
duurzaam kan produceren, en dat de bevolking 
haar verzet tegen megastallen in LOG gebieden 
opgeeft. Volgens ons moet de bouwkunst in 
haar ruimste opvatting zich niet lenen om dat 
wat ten grondslag ligt aan de Reconstructie 
te bedekken met de mantel der liefde van de 
varkenshouder en de carnivoor. Uiteindelijk 
moeten we ter discussie stellen of ontmenging 
op het platteland een goed plan is. Of om die 
discussies existentieel te openen: Wie zijn we? 
Waar komen we vandaan? En, waar willen we 
naartoe?
Als we kijken naar de landelijke bouwkunst dan 



toonden boerderijen hóe er werd geboerd in wát 
voor type landschap. De verschijningsvormen 
waren regionaal, de uiteindelijke bouwwijze 
vaak zelfs lokaal. De Intensieve veehouderij 
brengt grote schuren met zich mee, al jaren 
vele malen groter dan de kleine boerderijen 
die traditioneel op de zandgronden staan. De 
bouwwijze is staal met muur en plaat. Vergissen 
we ons als we denken dat deze later nooit de 
waardering zullen krijgen die de industriële 
architectuur van het eerste uur nu krijgt. 
Voor zo’n waardering moeten we toch echt 
teruggrijpen op een dertiende eeuwse schuur 
zoals die nog staat in het Vlaamse Lissewege. 
35 meter breed, 50 meter lang en, 17 meter 
hoog! Hoger dan enige megastal die in de 
planning zit, en, een toeristische trekpleister, 
prachtig passend in het landschap! Drie van 
deze schuren vervangen het volume van een 



hele batterij hangars, en met drie van deze 
schuren blijft er gelegenheid om een landschap 
te bouwen dat tijd en ruimte krijgt om te 
groeien, in tegenstelling tot de losse boompjes 
camouflagetechniek. Of dit de weg is die moet 
worden ingeslagen? Wie weet, maar als er 
iets wezenlijk is voor rurale architectuur, dan 
is het niet zozeer maat als wel materiaal, kleur 
en verwering. Voor passen in het landschap 
is tijd nodig, tijd voor de architectuur om met 
het landschap mee ouder te worden. De snelle 
ontwikkelingen in de Intensieve Veehouderij 
vragen eerder om flexibele architectuur, die snel 
aangepast kan worden aan nieuwe inzichten 
over bijvoorbeeld stalinrichting, ventilatie, 
…. En nieuwe technieken als luchtwassen, 
mestverwerking, ….
Sperma en voer komen binnen, vlees en mest 
gaan schoon en gezond de deur weer uit. Dat 





is een ontwikkeling die heel snel is gegaan en 
die eigenlijk de corridorbenadering, de bodem 
onder de Reconstructie, overbodig maakt. Want 
de nieuwe bedrijven zijn gesloten bedrijven, er 
hoeft nauwelijks meer met dieren gesleept te 
worden en al zeker niet van bedrijf naar bedrijf.

Deze manier van denken over de architectuur 
van de Intensieve Veehouderij sluit goed aan 
bij de vragen die we eerder stelden bij het 
LOG. Als we nu eens niet kijken naar waar 
bedrijven staan of zouden kunnen staan in 
het platteland maar uitgaan van die snelle 
technische en economische ontwikkelingen, 
dan komt daar een heel ander type gebouw 
en bedrijfsvoering uit naar voren. Een 
gebouw dat erkent dat het foot-loose is, niet 
grondgebonden. Bedrijven die proberen hun 
onzichtbare wereldwijde ecologische footprint 



te compenseren door niet alleen van zaadje 
tot karbonaadje vlees te produceren, maar 
ook energie en mest te leveren, misschien wel 
ruimte te bieden aan toeristische attracties 
als warmwater modderbaden. Gebouwen die 
door de snelle technologische ontwikkelingen 
geen belasting meer vormen voor hun directe 
omgeving behalve dan hun omvang. Gebouwen 
die passen op industrieterreinen, gebouwen 
die zich verplaatsen over rivieren en zeeën, 
gebouwen die we in de woestijn neerzetten, 
gebouwen die een hele nieuwe ecologische 
toekomst beloven. De intensieve veehouderij is 
het LOS HOES van de toekomst

Bob Recon, CEO van LOS HOES int.



“LOS HOES is in fact an eco-futurist step 
towards sustainability. We propose to merge 
the production of meat with the production of 
energy and more.
Meat by itself is no fun, but it could be fun with 
these LOS HOES landmarks. With eateries and 
tasting centers, production and consumption 
also comes together.
Als we de Industriële vorm van intensieve 





veehouderij op deze manier ruimte hebben 
gegeven om te bestaan en zich zo nodig uit te 
breiden, dan valt de druk op de LOG’s als in 
de Reconstructie vastgelegd weg. Ze bestaan 
nog, maar er ontstaat weer planologische 
windstilte. In die windstilte lijken de LOG’s 
de aangewezen gebieden om de intensieve 
biologische veehouderij verder te ontwikkelen. 
Er komt geen verbod op andere activiteiten 
en ontwikkelingen in het gebied, maar ieder 
weet BIO-LOG gaat voor, en dan kan een heel 
nieuw langzaam landschap groeien, niet een 
compenserend tegenwicht tegen het jachtige 
leven van de wereldeconomie, maar een 
cultuur werkend aan een nieuw antwoord  op 
eeuwig terugkerende vragen. Misschien ziet het 
landschap er dan wel Middeleeuwser uit dan we 
nu over de toekomst kunnen dromen.
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