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In het Orvelterveld nabij het historische museumdorp Orvelte is in 2017

een nieuw hyper modern biologisch kippenverblijf gerealiseerd door de

bevlogen melk- & pluimveehouder Hans Brinke.

Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid, duurzaamheid, milieu en

dierenwelzijn innoveert de Nederlandse pluimveesector in razend tempo

en is hierin toonaangevend in de wereld. De nieuwe pluimvee stal “De

Gunnink” van Brinke is hier een goed voorbeeld van.

Het comfort van de kippen was voor Hans Brinke het uitgangspunt en

koos hierdoor voor een serrestal van ID-Agro.  Een serrestal is een

lichtgewicht boogstal voorzien van een goed geïsoleerd meer laags

geweven doek met een optimale daglichttoetreding. Het grote volume

van de boog zorgt voor een optimaal binnenklimaat.

Het verblijf is 116 meter lang en 15 meter breed en bied ruimte aan

totaal z'n 15.000 leghennen. Aan weerzijden van de stal is een

wintergarden gesitueerd, een inpandige 2,5 meter brede uitloop.

Ondanks dat de serrestal ruimtelijk gezien solitair in het coulissen

landschap staat, geniet een dergelijke innovatie als deze de nodige

aandacht op het gebied van landschappelijke inpassing. De typologie in

combinatie met het materiaal gebruik, geven het bouwwerk een

industrieel en tijdelijk karakter.

Bouwkundig Ontwerpbureau Muntinga ontwierp de typerende golvende

luifel voor de stal. Door de golvende beweging vanuit het landschap

worden de vanuit functie industrieel ogende bouwwerken samengevat tot

één bouwwerk en verankerd in het landschap. De gevel met haar

openingen is homogeen van uitstraling welke het golvende gebaar

ondersteunen en versterken. De luifel bied Brinke de mogelijkheid om

alle handelingen onderdaks uit te voeren. De naar het oosten gekeerde

zijde is gesloten en bied vooral in de winter maanden bescherming.

"De GunninK" is hiermee een elegante verschijning in het Drentse landschap.
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