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INTRODUCTIE 

 

In 1996 is in het streekplan de zone Bronsbergen-Warken aangewezen als STedelijk Uitloopgebied (STUIT-gebied). Dit gebied is bedoeld als uitloopgebied 

voor de bewoners van Zutphen. Eén van de uitgangspunten bij de toekomstige ontwikkeling is het behoud en het versterken van het bestaande landschap 

met aandacht voor cultuurhistorische waarden.  

 

! BOERDERIJEN 

Omdat de toekomst van het STUIT-gebied niet los gezien kan 

worden van haar verleden, wordt in de visie voor het gebied 

het belang van cultuurhistorie benadrukt. Tot zeer recent 

kende het onderzoeksgebied hoofdzakelijk een agrarisch 

gebruik. Deze functie is van grote invloed geweest op de 

inrichting van het landschap. De vele bewaard gebleven 

boerderijen zijn onlosmakelijk verbonden met deze 

ontwikkeling en dragen als zodanig in belangrijke mate bij 

aan de cultuurhistorische karakteristiek. Deze karakteristiek 

dient uitdrukkelijk door te klinken in de nieuwe ontwikkeling 

ten einde betekenis geven aan de toekomstige leefomgeving.  

Het voortborduren op de ontwikkelingslijnen uit het verleden 

is daarbij geen doel op zich. Door nieuwe architectonische en 

stedenbouwkundige impulsen in verband te brengen met de 

karakteristieken en kwaliteiten van bestaande structuren en 

gebouwen, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden  

aan de identiteit van het gebied. Op deze wijze kan een 

hedendaagse leefomgeving ontstaan die op betekenisvolle en 

zorgvuldige wijze rekening houdt met het verleden.  

 

Om invulling te geven aan dit uitgangspunt is aan arcx 

gevraagd een cultuurhistorische verkenning uit te voeren die 
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op concrete wijze de bouwgeschiedenis inzichtelijk maakt van 

een aantal representatieve boerderijen in het plangebied en 

inzichtelijk maakt welke kwaliteiten gewaarborgd dienen te 

worden bij nieuwe ingrepen.  

Bij het onderzoek is uitdrukkelijk niet gekeken naar de 

bewonings- of gebruiksgeschiedenis van de verschillende 

objecten.  

 

 

! SITUATIE 

Het plangebied is gesitueerd ten zuiden van de stad en 

wordt begrensd door de Vordenseweg, de Vierakkerselaak, 

de rivier de IJssel en de N 314. De volgende 26 objecten 

zijn bezocht: 

Bronsbergen nrs. 1, 4, 7, 10, 16 en 22 

Dennendijk nr. 1 

Driesteek nrs. 4 en 5 

Hekkelerdijk nrs. 4, 6 en 14 

Holtmaatweg nr. 6 

IJsselweg nrs. 18 en 20 

Lansinkweg nrs. 2 en 14 

Leestenseweg nr. 13 

Rouwbroekweg nr. 2 

Vierakkersestraatweg nrs. 1-5a, 8, 9, 12 en 14 

Vordenseweg nrs. 22 en 29 
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! METHODE 

Bij de aanvang van dit onderzoek was de gedachte om het 

veldwerk te combineren met de locatiebezoeken die in het 

gebied plaats zouden vinden in het kader van het 

erfbeplantingsproject, zoals dat uitgevoerd wordt door 

Landschapsbeheer Gelderland. Toen dat in de praktijk niet 

te combineren bleek, zijn door de opdrachtgever aparte 

afspraken gemaakt voor het bekijken van zowel het 

exterieur als het interieur van een representatieve groep 

boerderijen. Voorafgaand aan het veldwerk zijn in het 

Regionaal Archief Zutphen en bij de gemeente Zutphen de 

beschikbare bouwdossiers geraadpleegd. Bij het Kadaster 

zijn verder van alle bezochte objecten de beschikbare 

kadastrale hulpkaarten opgevraagd. Op deze kaarten zijn 

alle veranderingen in het bebouwingsoppervlak vastgelegd, 

waardoor zij een dankbare aanvulling vormen voor het 

dateren van 19de eeuwse verbouwingen en nieuwbouw.  

  

 

 

! LEESWIJZER 

Deze rapportage is opgebouwd uit drie delen. Begonnen 

wordt met een algemene schets van de ruimtelijke 

ontwikkeling van boerderijen in het oosten van ons land 

vanaf de late Middeleeuwen tot 1940 (hoofstuk 2). Daarna 

wordt in het hoofdstuk 3 kort ingegaan op de 

landschapsontwikkeling van het onderzochte gebied.  

Het tweede deel bestaat uit een beknopte beschrijving van 

de bouwgeschiedenis van de bezochte boerderijen. Deze 

beschrijvingen zijn zoveel mogelijk chronologisch 

gerangschikt, waarbij begonnen wordt met de oudste 
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boerderijen. In het laatste deel zijn op thematische wijze de 

belangrijkste cultuurhistorische karakteristieken die zijn 

aangetroffen gepresenteerd. Hierbij is uitdrukkelijk gekozen 

voor een positieve benadering. Aan de hand van 

representatieve foto’s worden de verschillende thema’s 

belicht. Hierbij is zeker geen volledig uitgekristalliseerd 

beeld nagestreefd. De gepresenteerde voorbeelden van 

geslaagde transformaties zijn vooral bedoeld als leidraad en 

ter inspiratie voor toekomstige veranderingen. De 

rapportage wordt afgesloten met conclusies en enkele 

aanbevelingen.  

 

In bijlage 2 zijn op een overzichtskaart alle bezochte erven 

gemarkeerd en voorzien van het desbetreffende 

huisnummer.  
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BOERDERIJEN IN OOST NEDERLAND 

 

Traditioneel waren alle boerderijen in Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse grondgebied van het hallehuistype en dus driebeukig.  De dragende 

constructie van alle boerderijen en schuren was opgebouwd met ankerbalkgebinten. 

 

! BOUWTRADITIE 

Traditioneel waren alle boerderijen in Oost-Nederland en het 

aangrenzende Duitse grondgebied van het hallehuistype en 

dus driebeukig.  De dragende constructie van alle 

boerderijen en schuren was opgebouwd met 

ankerbalkgebinten. Voorbeelden van dit constructieprincipe 

kennen we al uit de late 15de eeuw. Ankerbalkgebinten 

bestaan uit twee stijlen waartussen op ongeveer driekwart 

van de hoogte een balk, de 'ankerbalk' was bevestigd. De 

verschillende gebinten waren in de lengterichting van de 

boerderij met platen aan elkaar verbonden. Alle hoeken 

tussen stijlen, balken en platen waren verstevigd met 

respectievelijk korbelen en windschoren. Deze constructie 

maakte een zeer efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk. 

Zo efficiënt dat dit constructieprincipe, dat aan het eind van 

de middeleeuwen algemeen gangbaar werd, tot aan de 

Tweede Wereldoorlog in gebruik zou blijven. Toen werd het 

maken van de bewerkelijke pen-en-gat verbindingen door 

de sterk gestegen arbeidskosten te duur.  

Door het gebruik van ankerbalkgebinten ontstond tussen de 

gebintstijlen een centrale ruimte, de deel, met aan 

weerszijden ruimten waar in de winter het vee in potstallen 
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gestald kon worden en waar ruimte was voor 

varkenshokken en paardenstallen. De deel was geschikt als 

wagenstalling en om te dorsen, terwijl boven de relatief laag 

liggende ankerbalk een ruime opslag voor hooi of ongedorst 

graan ontstond. Ook de ruimten boven de stallen, de hilden, 

werden voor opslag gebruikt. De oudste gebintconstructies 

waren van eikenhout, een materiaal dat op het platteland 

langer in gebruik bleef dan voor de woonhuizen in de stad. 

Later werd hoofdzakelijk grenenhout of een combinatie van 

beide houtsoorten toegepast.  

 

Voor de geschiedenis van veel boerderijen in ons land zijn 

twee ontwikkelingen van groot belang geweest: het 

verstenen van de wanden en het vergroten van de 

boerderij.  

Voor een uiteenzetting van de belangrijkste dateringscriteria 

wordt verwezen naar bijlage 1. 
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! GEMENGD BEDRIJF 

De ruimtelijke ontwikkeling van boerderijen in het oosten 

van ons land kan niet los gezien worden van de boeren-

bedrijfsvoering in relatie tot het gebruik van het omliggende 

cultuurlandschap. Traditioneel voeren de boerenbedrijven 

op de zandgronden een gemengd bedrijf. Tot ver in de 18de 

eeuw was de veehouderij zwak ontwikkeld en diende deze 

hoofdzakelijk voor de productie van stalmest. Verse melk 

werd alleen voor eigen gebruik geproduceerd en van de 

overige melkproducten was alleen boter voor langere tijd 

houdbaar. De stalmest werd in potstallen verzameld, waar 

zich in de loop van het jaar een dikke laag mest gemengd 

met stro opbouwde. De mest werd met heideplaggen en 

zand vermengd en als natuurlijke meststof over het 

bouwland verspreid. Hoofdzakelijk verbouwde men rogge, 

afgewisseld met haver, gerst en boekweit. De hele 

bedrijfsvoering was afhankelijk van de hoeveelheid mest die 

beschikbaar was. Dit betekende dat er weinig ruimte was 

voor specialisatie, deze behoudende en traditionele aanpak 

wordt in beschrijvingen vaak gekarakteriseerd als een 

achterlijke en onrendabele wijze van exploitatie. Rationeel 

gezien, gaven de boeren op de schrale zandgronden op een 

weldoordachte en op duurzamheid gerichte wijze vorm aan 

hun bestaan. Hun handelen was primair gericht op 

continuiteit en bestaanszekerheid en zeker niet op 

winstmaximalisatie.  

Pas in de loop van de 19de eeuw wordt de veehouderij van 

grotere betekenis en met de invoering van kunstmest en 

een betere waterhuishouding, kunnen aan het eind van de 

19de eeuw de bedrijven aanmerkelijk groeien. In de jaren na 
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1878 kelderden de graanprijzen in Europa, als gevolg van 

de import van goedkoop Amerikaans graan. Omdat de vraag 

naar vlees en zuivelproducten toenam, was het voor de 

boeren op de Nederlandse zandgronden dus aantrekkelijk 

om goedkoop graan te voeren aan het vee en het vlees en 

de melk daarvan voor een goede prijs te verkopen. Deze 

ontwikkeling had tot gevolg dat aan het begin van de 20ste 

eeuw in de Graafschap de veehouderij de boventoon ging 

voeren. Er werd niet alleen melkvee gehouden, ook de 

fokkerij en de vetmesterij van varkens vormden een 

belangrijk aandeel in de productie.  

De belangrijkste functies van het boerenleven; wonen, 

veestalling, opslag van de oogst en werkruimte waren in de 

boerderij ondergebracht. Daarnaast waren op het erf 

diverse bijgebouwen te vinden waar onder roedenbergen, 

schuren, een bakhuis en later ook varkens- en 

kippenschuren.   
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LANDSCHAP 

 

Het STUIT-gebied is een cultuurlandschap waar de invloed van de mens de afgelopen eeuwen altijd groot geweest is. Het natuurlijke landschap is ontstaan 

door geologische en geomorfologische processen in een overgangszone tussen het rivierdal van de IJssel en het dekzandlandschap in het oosten.  

 

! DEELGEBIEDEN 

Binnen het STUIT-gebied zijn verschillende deelgebieden te 

onderscheiden, ieder met eigen kenmerkende 

landschapskarakteristieken. In het westen van het gebied 

ligt Bronsbergen, met in de uiterwaarden het karakteristieke 

relief van een kronkelwaard. De rivier wordt hier begrensd 

door een hoog pleistoceen rivierduin. 

Tussen Bronsbergen en Vierakker ligt een laagte, waar in de 

tijd dat de Baakse overlaat nog functioneerde, regelmatig 

wateroverlast optrad.  

Verder naar het oosten wordt het gebied gekenmerkt door 

kleine dekzandhoogten met tussenliggende laagten. Door dit 

deel stromen enkele beken, die water vanuit het oosten 

naar de IJssel afvoeren. Het oude beeld met open akkers op 

de hoge delen en besloten nattere laagten, is door 

intensivering van het gebruik en de ruilverkaveling in de 

jaren ’70 van de vorige eeuw, niet meer aanwezig.   

De Leestense Broek was een nat heidegebied en de 

gemeenschappelijke markegrond van de marke Leesten. Na 

de opheffing van de marke zijn in het begin van de 19de 

eeuw de gronden verdeeld en ontgonnen. Door de 

afwisseling van kleine bospercelen, weiden en akkers heeft 

het gebied een kleinschalig karakter. Het broekgebied was 
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oorspronkelijk onbebouwd en wordt doorsneden door rechte 

dijken (Hekkelerdijk en Dennendijk). 

 

! MARKEN 

Vanaf de 12e eeuw waren alle voor de landbouw geschikte 

gronden ook als zodanig in gebruik. Voor de ontginning en 

het beheer van de woeste gronden richtten de 

grondeigenaren markegenootschappen op. Op deze wijze 

konden ook nieuwkomers door de boerenbevolking geweerd 

worden. De markegronden waren erg belangrijk voor het 

weiden van het vee, het steken van plaggen en het kappen 

van hout.  

In de 19de eeuw nam door de groei van de bevolking en de 

intensivering van de landbouw de behoefte aan goede 

landbouwgrond toe. In het begin van de 19de eeuw werd het 

grootste deel van de markegronden binnen de gemeente 

Warnsveld verdeeld. Na de oprichting van het Waterschap voor 

de Berkel verminderde de steeds terugkerende wateroverlast. 

Pas met de sluiting van de Baakse overlaat en de aanleg van 

een doorgaande dijk tussen Zutphen en Olburgen tussen 1950 

en 1960, behoorde de overstromingen definitief tot het 

verleden. 
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING GEBOUWEN 

 

Van de bezochte objecten is aan de hand van zichtbare veranderingen en bouwsporen, aangevuld met 20ste eeuwse bouwdossiers en kadastrale 

hulpkaarten, de ruimtelijke ontwikkeling van de boerderij en de nog bestaande bijgebouwen in kaart gebracht.  

 

 

! BRONSBERGEN 16  HAZEWOLDE 

contact: dhr. IJsseldijk 

bezocht: dinsdag 29 september 2009 

 

De huisnaam Hazewolde wordt voor het eerst vermeld aan 

het begin van de 14de eeuw. Later was het de woning van 

de Erfmarkerichter, de voorzitter van de Marke van 

Bronsbergen en Wichmond. Uit het markeboek, dat in 1657 

begint, blijkt dat de vergaderingen doorgaans op de 

Hazewolde werden gehouden. Uit de 18de eeuw bleef een 

afbeelding van de boerderij bekend, die een grote boerderij 

toont met aan de linker zijde een aanbouw met een 

lijstgevel. Het hele complex staat op een hoge terp en is 

toegankelijk via een met een sierhek afgesloten oprijlaan. 

De bijzondere status van het gebouw blijkt ook uit de in de 

topgevel aangebrachte duivengaten.  

De huidige boerderij Hazewolde bestaat in hoofdopzet uit 

een driebeukig hallehuis, dat in 1880 ontstaan is bij 

nieuwbouw. Daarbij is een oudere boerderij die links van het 

huidige gebouw stond afgebroken. Een aantal van de oude 

gebinten zijn daarbij hergebruikt in de nieuwbouw. Op het 

gebint dat oorspronkelijk op de grens van het woon- en het 

bedrijfsgedeelte stond, is te zien dat de scheiding in de oude 
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boerderij bestond uit een houten wand, de afgezaagde 

pennen van de wandstijlen bleven in de ankerbalk bewaard. 

Het in 1880 gebouwde woongedeelte heeft een voorname 

uitstraling met hoge vertrekken aan weerszijden van de 

gang, een klein vertrek met meerdere bedsteden en een in 

het woongedeeelte ondergebrachte knechtenkamer.  

Aan de rechterzijde is in 1892 een varkensschuur gebouwd. 

Opvallend is dat deze schuur geen gebinten heeft, maar een 

balklaag die rust op de hoge zijwanden. Vanwege de 

overspanning moest deze balklaag oorspronkelijk in het 

midden met stijlen ondersteund worden.  
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! LEESTENSEWEG 13 HET MEIJERINK 

contact: fam. Kolkman 

bezocht: woensdag 9 september 2009 

 

Het Meijerink is in oorsprong een omgracht stenen huis in 

adelijk bezit dat ontstaan is als een spieker. De vroegste 

vermelding is uit 1378. Het huidige stenen voorhuis kent 

een complexe bouwgeschiedenis waarvan vaststaat dat de 

huidige voorgevel met een in- en uitzwenkende geveltop 

gebouwd is rond 1600. Het voorste deel is onderkelderd met 

een hoge tweebeukige kelder met kruisgewelven. In het 

metselwerk van de zijgevel tekent zich een bouwfasering af, 

die niet afleesbaar is aan de zolderbalklaag. Deze vloer lijkt 

tot stand gekomen te zijn na de vergroting van het huis. 

Een aantal balken is hergebruikt en vertonen bouwsporen 

van korbelen. De kapconstructie dateert uit de vorige eeuw. 

De indruk bestaat dat het oorspronkelijke huis een L-

vormige plattegrond had. Het huis is waarchijnlijk in de 

17de of 18de eeuw uitgebreid met een driebeukig 

bedrijfsgedeelte, dat blijkens een sluitsteen in 1845 een 

stuk verlengd is. In 1910 is aan de linker zijde een schuur 

gebouwd, tegelijk zijn waarschijnlijk de zijgevels van het 

bedrijfsgedeelte achter het hoofdhuis een stuk opgehoogd.  

Het woongedeelte is in 1968 (bouwvergunning 1 oktober 

1967) gerestaureerd naar plannen van Architects atelier A. 

Kok uit Amsterdam. Aan het eind van de vorige eeuw is de 

schuur met het hoofdhuis verbonden met een bakstenen 

tussenlid.  

Achter op het erf staat een groot houten kippenhok dat later 

verbouwd is als jongveestal. In het hok zijn secundair grote 

stalen ramen verwerkt.  
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! HEKKELERDIJK 14  SCHEURHORST   

contact: fam. Pasman 

bezocht: woensdag 23 september 2009 

 

Deze boerderij, die gebouwd zal zijn in de 17de of 18de 

eeuw, vormt een zeer duidelijk typologisch voorbeeld van 

de verschillende uitbreidingen en moderniseringen die het 

woongedeelte door kan maken. Het bedrijfsgedeelte is nog 

in gebruik als rundveestalling, het woongedeelte staat leeg.  

In oorsprong waren woon- en bedrijfsgedeelte samen 

ondergebracht in een zuiver driebeukig hallehuis. In de 

19de eeuw is het woongedeelte aan de rechter zijde 

uitgebreid met een kamer, zodat een krukhuis ontstond. In 

de vorige eeuw is het woongedeelte aan de linker zijde 

nogmaals uitgebreid door het verhogen van de zijgevel. Bij 

deze verbouwing zijn ook de woonvertrekken aan de 

voorzijde samengevoegd en werd de gang bij de 

woonkamer getrokken. Eerder werden de bedsteden 

uitgebroken, om plaats te maken voor een trap naar de 

zolder, waar een aantal slaapvertrekken ingetimmerd werd.  

In het bedrijfsgedeelte staan drie ankerbalkgebinten, 

waarvan de stijlen aan de onderzijde vervangen zijn door 

stalen kolommen. De hilden zijn waaschijnlijk tegelijkertijd 

een stukje verhoogd.  

Naast het bedrijfsgedeeelte is in de 1893 een schuur 

gebouwd met een geheel traditionele constructieve opzet 

met ankerbalkgebinten en hilden. Naast deze schuur staat 

een omstreeks 1964 gebouwde varkensschuur die nog de 

oorspronkelijke stalindeling heeft met een 

uitloopmogelijkheid naar buiten voor de varkens. De huidige 
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eigenaar heeft uit overlevering gehoord dat deze stal 

destijds zeer modern was en dat kort na de ingebruikname 

regelmatig gezelschappen per bus de stal kwamen bekijken. 
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! HOLTMAATWEG 6  GREFFEL 

contact: fam. Pasman 

bezocht: woensdag 23 september 2009 

 

Het waarschijnlijk uit de 17de eeuw daterende Greffel is een 

grote boerderij waarvan zowel het woon- als het 

bedrijfsgedeelte zeer gaaf bewaard bleef. Ook de in de 19de 

eeuw aangebouwde schuur verkeert nog vrijwel in de 

oorspronkelijke staat. In de voorgevel is een gevelsteen met 

het opschrift M t. J / Dv dS / 1886 aangebracht. In dat jaar 

werd het woongedeeelte aan de linker zijde uitgebreid, 

nadat vijf jaar eerder de boerderij al ingrijpend 

gemoderniseerd en uitgebreid was. Het woongedeelte van 

de T-huis boerderij heeft twee aparte kelders, waarvan de 

rechter onder de opkamer het oudst is. In het centrale 

woonvertrek bleef de monumentale schouw met 

hangboezem bewaard. De vuurplaats is rijk versierd met 

gedecoreerde tegels. Links van de schouw is een 

ingetimmerde servies-/ brandstoffenkast. De achterwand 

wordt gevormd door een gedecoreerde voormalige 

bedstedenwand waarin ook een servieskast is opgenomen. 

De bedsteden zijn bij een verbouwing in 1961 

(bouwvergunning 27-09-1961) uitgebroken om plaats te 

maken voor een trap naar de zolder, waar destijds twee 

slaapkamers gerealiseerd zijn. In het bedrijfsgedeelte is de 

linker zijbeuk bij het woongedeelte getrokken. De deel en 

de rechter zijbeuk bevatten nog de gebintenconstructie en 

de stalinrichting met grup. De in de tweede helft van de 

19de eeuw aangebouwde schuur is geheel traditioneel van 

opzet en bevat nog de oorspronkelijke lemen vloer. Onder 

de hilden zijn varkenshokken aangebracht. 
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! VIERAKKERSESTRAATWEG 14 

contact: fam. Van Cuyk 

bezocht: woensdag 22 juli 2009 

 

Boerderijcomplex Vierakkersestraatweg 14 is ontstaan door 

de uitbreiding in 1843 van een eenvoudige 

hallehuisboerderij die mogelijk al uit de 17de of 18de eeuw 

dateert. Dit gebouw werd in 1886 naar achteren een stuk 

uitgebreid. Het linker deel was aan de voorzijde ingericht als 

bakkerij met een bakkerswinkel. De eenvoudige winkelpui 

bleef bewaard en bezit stijlkenmerken die een datering 

omstreeks 1900 aannemelijk maken. Het woongedeelte is in 

1950 (bouwvergunning 27 februari 1950) aan de linker zijde 

in dezelfde stijl een stukje naar achteren uitgebreid. Het 

woonvertrek bezit nog de oorspronkelijke schouw, 

uitgevoerd als hangboezem met een geprofileerde 

schouwbalk. De stookplaats is gedecoreerd met wandtegels 

met een gestileerd bloemmotief uit de tweede helft van de 

19de eeuw. Rechts van de schouw bleef een ingebouwde 

glaskast met geprofileerde deurtjes bewaard.  

In het voormalige bedrijfsgedeelte staan twee eiken 

ankerbalkgebinten, de grote bedrijfstoegang aan de 

achterzijde is grotendeels dichtgemetseld. 

Aan de rechterzijde staat tegen het hoofdgebouw een 

aangebouwde schuur, waarvan de hoofddraagconstructie 

bestaat uit drie grenen ankerbalkgebinten. Opvallend is dat 

het eerste gebint een afwijkende vorm heeft en ook uit de 

hartlijn geplaatst is. Dit houdt verband met de 

asymmetrische indeling van de voorgevel van de schuur, 

waarbij de brede bedrijfstoegang aan de linker zijde 

geplaatst is. De achtergevel van de schuur is recent op de 
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begane grond uitgebroken, tegelijk is aan de buitenzijde in 

hout over de volle breedte een aanbouw geplaatst. In de 

rechter zijgevel bleven de gietijzeren stalvensters bewaard.  

In de boerderij en de schuur zijn twee woningen 

ondergebracht.  

Achter de boerderij staat een grote langgerekte 

varkensschuur, die waarschijnlijk omstreeks het midden van 

de vorige eeuw gebouwd is. Behoudens een moderne 

roldeur is het exterieur van deze schuur nog grotendeels 

oorspronkelijk. 
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! DRIESTEEK 4 

contact: fam. Willemsen 

bezocht: woensdag 18 maart 2009 

 

Mogelijk in 1834 gebouwde boerderij, die in 1869 voor het 

eerst verschijnt op een kadastrale hulpkaart. In de 

achtergevel is boven de baander een sluitsteen aangebracht 

met daarop de initialen MD  MHV en het jaartal 1834. De 

oorspronkelijke opzet is waarschijnlijk een eenvoudig 

driebeukig hallehuis, waarvan de voorgevel blijkens 

bouwsporen in het metselwerk nog voorzien was van een 

houten geveltop.  

Voor 1924 is het woongedeelte aan de rechter zijde een 

stukje verbreed en verhoogd. De oude topgevellijn tekent 

zich met restanten van vlechtingen af in de voorgevel. Ter 

gelegenheid van een huwelijk in 1924 is de boerderij aan de 

achterzijde met één gebint verlengd en is het woongedeelte 

aan de linkerzijde verbreed en verhoogd.  

In 2003 is de boerderij door de huidige bewoner verbouwd 

tot woonboerderij. Daarbij is het bedrijfsgedeelte in gebruik 

genomen als woning en is de indeling van het woongedeelte 

aangepast.  

De constructieve opzet van de boerderij bestaat uit drie 

eiken ankerbalkgebinten, de gebintplaat loopt aan de 

rechter zijde door over het woongedeelte. De gebinten zijn 

genummerd met gehakte telmerken. De daksporen bestaan 

uit rondhout, bij de verbouwing in 1924 aangevuld met 

gezaagd naaldhout. De kap is gedekt met riet (boven) en 

rode verbeterde holle pannen (onder). Onder de recentste 
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uitbreiding van het woongedeelte is een kelder aangebracht, 

bij het ontgraven kwam de oorspronkelijke zijmuur in het 

zicht. Deze kelder was oorspronkelijk toegankelijk vanuit 

het naastgelegen woonvertrek.  

 

In het eerste gebint op de grens van het woon- en het 

bedrijfsgedeelte zijn kepen van wandstijlen en –liggers 

waarneembaar, die samen met verfrestanten wijzen op een 

houten scheidingswand tussen de woning en het 

bedrijfsgedeelte.  

 

Het erf is aan de achterzijde gestoffeerd met een aantal 

authentieke bijgebouwen, waaronder een gemetselde 

varkensstal, die volgens de kadastrale gegevens gebouwd 

moet zijn na 1952, maar die waarschijnlijk een stuk ouder 

is. Verder bevinden zich hier een tweetal houten 

wagenloodsen en een aantal houten schuurtjes.  
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! DRIESTEEK 5   

contact: hr. Van der Molen 

bezocht: woensdag 9 september 2009 

 

De kleine boerderij Driesteek 5 is kort voor 1851 gebouwd. 

In 1884 is het woongedeelte aan de rechter zijde verbouwd. 

Destijds werd hier een kelder met opkamer aangelegd, 

waardoor het gebouw de vorm van een zogenaamd krukhuis 

kreeg. Na 1910 werd aan de achterzijde een vrijstaande 

varkensschuur gebouwd, tegelijk met een aanbouw tegen 

de linker zijgevel die later weer verwijderd is. De boerderij 

is in het laatste kwart van de vorige eeuw verbouwd tot 

woning, waarbij veel van de oorspronkelijke indeling en 

constructie bewaard bleef. De twee gebinten zijn 

opgebouwd met veel secundair gebruikt hout, waarvan 

vermoed wordt dat een deel bij de laatste verbouwing 

aangebracht is.  
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! IJSELWEG 18-18a  KLEIN ELTER 

contact: mw. Lebesque, mw. Huisman 

bezocht: woensdag 9 september 2009 

 

Deze kleine boerderij dateert in oorsprong uit de 19de 

eeuw, maar werd bij de bevrijding in 1945 zwaar 

beschadigd. Grote delen van het muurwerk van het 

achterhuis moesten in het kader van de wederopbouw 

opnieuw opgetrokken worden. Het pand is in de jaren ’50 

van de vorige eeuw in het bezit van de diaconie van de 

Hervormde gemeente in Wichmond. In 1965 wordt het 

waarschijnlijk door de oorlogsschade in slechte staat 

verkerende woongedeelte afgebroken en vervangen door 

een nieuwe woning. De huisarts van de toenmalige 

bewoners schrijft een positief briefje naar de gemeente: 

‘….eens in een droog huis komt te wonen, hetgeen voor de 

steeds zieke kinderen van het grootste belang is..’  

In 1979 wordt de boerderij veranderd in een dubbele 

woning. 

Op het erf staat naast een moderne schuur nog een houten 

kippenhok, waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1930. 
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! HEKKELERDIJK 6  

contact: fam. Bisseling 

bezocht: woensdag 23 september 2009 

 

Van deze kleine uit 1855 daterende boerderij is het 

woongedeelte later toegevoegd. In 1962 (bouwvergunning 

27 juni 1962) is een bedstede verwijderd om plaats te 

maken voor een trap naar de zolder waar twee slaapkamers 

ingetimmerd werden. Enkele jaren geleden is de boerderij 

door de huidige bewoner verbouwd tot woning. Daarbij is op 

zeer zorgvuldige wijze omgegaan met de historische 

bouwsubstantie. Niet alleen de bestaande structuur bleef 

bewaard, ook het exterieur is met veel gevoel voor de 

bestaande verhoudingen behandeld. Ontbrekende 

elementen zijn zoveel mogelijk met een traditionele 

vormgeving in moderne materialen teruggebracht.  

De bestaande indeling van zowel het woon- als het 

bedrijfsgedeelte bleven bewaard, inclusief de 

gebintenstructuur. Boven de baander is in de achtergevel 

een secundair verwerkt deel van een vakwerkconstructie 

aanwezig. Het achterste deel van de linker zijbeuk was 

oorspronkelijk de plaats van de paardenstal. De verdiepte 

klinkervloer van de potstal en de steekrij zijn opgenomen in 

het huidige interieur.  

Achter de boerderij staat vrij dicht op de achtergevel een 

stenen varkensschuuruit 1893, waarvan de achterzijde een 

keer verlengd is.  
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! IJSELWEG 20   

contact: mw. Guépin 

bezocht: woensdag 9 september 2009 

 

Deze boerderij verschijnt voor het eerst op een kadastrale 

hulpkaart in 1859. In 1911 wordt het bestaande gebouw, 

dat twee gebintvakken diep was,  aan de voorzijde 

uitgebreid met het huidige woongedeelte. Mogelijk is de 

boerderij gebouwd als schuur of veestalling zonder woning, 

of anders als kleine boerderij met een wel zeer beperkte 

omvang.  

In 1973-1974 (bouwvergunningen 24 september 1973 en 

13 mei 1974) wordt de boerderij verbouwd tot woning, 

aanvankelijk met behoud van de structuur van het 

bedrijfsgedeelte en de bestaande bakstenen buitengevels. 

Uiteindelijk bleef bij deze verbouwing alleen de 

gebintenstructuur overeind staan en werden de buitengevels 

– behoudens het centrale deel van de achtergevel – geheel 

nieuw opgetrokken.  
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! BRONSBERGEN 22   

contact: mw. Zwemmer 

bezocht: woensdag 23 september 2009 

 

Deze kleine T-huis boerderij is blijkens een gevelsteen in de 

voorgevel in 1865 gebouwd. De gevels van het 

woongedeelte zijn mogelijk later een stukje verhoogd en/of 

vernieuwd, mogelijk ten gevolge van oorlogsschade. In de 

rechter zijgevel zijn bijgewerkte gaten door kogel-of 

granaatinslagen nog waarneembaar. In 1984 

(bouwvergunning 9 juli 1984) is de boerderij in opdracht 

van C.V. Koert verbouwd tot woning. Daarbij is het interieur 

ingrijpend gemoderniseerd.   

F. Ambagtsheer maakte in 2004 een ontwerp voor de 

vernieuwing van het voormalige bedrijfsgedeelte. Dit werd 

geheel in de bestaande vormgeving opnieuw opgetrokken, 

inclusief nieuwe gebinten. Achter op het erf kwam 

tegelijkertijd een nieuwe houten schuur.  
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! HEKKELERDIJK 4 

contact: mw. Boehmer 

bezocht: woensdag 18 maart 2009 

 

De boerderij Hekkelerdijk 4 verschijnt voor het eerst op 

kadastrale kaarten in 1869. Het is aannemelijk dat het 

gebouw kort daarvoor gebouwd zal zijn. Het gaat in de 

oorspronkelijke opzet om een zuiver driebeukig hallehuis, 

twee gebintvakken diep. In de tweede helft van de 19de 

eeuw wordt het woongedeelte aan de rechterzijde 

uitgebouwd en verhoogd, zodat een zogenaamd krukhuis 

ontstaat. In 1914 vindt een uitgebreide verbouwing plaats 

waarbij aan de achterzijde een gebint bijgeplaatst wordt, de 

buitenmuren van het bedrijfsgedeelte opnieuw met 

machinale bakstenen opgetrokken worden en aan de 

achterzijde een schuur gebouwd wordt.  

In 1960 worden de huidige grote vensters in de voorgevel 

geplaatst, een jaar later wordt het woongedeelte aan de 

linker zijde uitgebouwd met een keuken, gang en kamer.  

De vroegste uitbreiding van het woongedeelte is uitgevoerd 

met een kelder en een geheel volgens de traditie hoger 

liggende opkamer. In de schuur uit 1914 is een paardenstal 

ondergebracht waarvan de ruif bewaard bleef. Achter deze 

schuur staat een rij aandoenlijke bouwsels, opgebouwd uit 

hoofdzakelijk sloophout.  
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! VIERAKKERSESTRAATWEG 12  KEUTELKAMP 

contact: dhr. Hermsen 

bezocht: dinsdag 29 september 2009 

 

Vierakkersestraatweg 12 is in de tweede helft van de 19de 

eeuw gebouwd als kleine boerderij met een bedrijfsgedeelte 

van twee gebintvakken diep. Het woongedeelte is in de 

negentiende eeuw aan de linker zijde uitgebreid. Vanaf 

1971 (bouwvergunning 5-11-1971) is door de huidige 

eigenaar de boerderij veranderd in een woning. Daarbij is 

de indeling gewijzigd, maar bleef de gebintenconstructie 

bewaard.  

In de voorgevel bleef boven één van de vensters een 

uilengat bewaard, wat wijst op een zolderruimte die zeer 

waarschijnlijk in open verbinding stond met de deel.  Op het 

erf staat een éénroedige berg met de oorspronkelijke 

constructie. 

 

 



             Cultuurhistorische inventarisatie boerderijen STUIT gebied   

 29 

! LANSINKWEG 14 

contact: fam. Van Hal 

bezocht: donderdag 26 maart 2009 

 

Blijkens een gevelsteen in de voorgevel in 1893 gebouwde 

boerderij. Het opschrift luidt: DE WEDUWE  ID 

SMALLEGOOR 13 MAART 1893. De boerderij wordt voor het 

eerst door het Kadaster vastgelegd op een hulpkaart in 

februari 1894, het gaat dus om de stichting van een nieuw 

erf. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw is de boerderij op 

terughoudende wijze verbouwd tot woning. Recent werd aan 

de achterzijde een nieuwe schuur bijgebouwd.  

 

De hoofddraagconstructie van deze vrij kleine boerderij 

bestaat uit drie eiken ankerbalkgebinten die genummerd 

zijn met gehakte telmerken. Het voorste gebint (nummer 3) 

is gedraaid geplaatst. De oorspronkelijke indeling van het 

woongedeelte met van links naar rechts een opkamer boven 

een kelder, haard, gang en zijvertrek is ondanks het feit dat 

de gangmuren uitgebroken zijn nog erg goed herkenbaar. 

Ook de vensters in de voor- en de linker zijgevel zijn nog 

grotendeels authentiek en bevatten nog veel originele 

details. De voorgevel is later gepleisterd, waarschijnlijk ter 

voorkoming van vochtdoorslag.  

De invulling van de openingen in de achtergevel is van 

recente aard, de bogen boven de baander en de mestdeuren 

verwijzen nog wel naar de oorspronkelijke opzet.   
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! VIERAKKERSESTRAATWEG 1-3-5-5a 

contact: dhr. Hermsen 

bezocht: dinsdag 29 september 2009 

 

Op bovenstaand adres staan twee boerderijen, die beide vrij 

ingrijpend verbouwd zijn tot woningen. De linker boerderij 

bevat drie woningen met de huisnummers 1, 3 en 5; de 

rechter boerderij is huisnummer 5a en bevat één woning.  

De linker boerderij is gebouwd omstreeks 1911. In het 

bedrijfsgedeelte bleven de gebinten bewaard. Opvallend zijn 

de vrij hoge zijgevels. In het woongedeelte overleefden een  

aantal authentieke details, waar onder een ingebouwde 

servieskast, een schouw en zachtboardplafonds op de 

begane grond de verschillende verbouwingen.  

 

Van de boerderij op nummer 5a kon helaas het interieur 

niet bekeken worden. De boerderij staat met aan de 

achterzijde een onderschoer getekend op het kadastrale 

minutplan van 1832.  Volgens de huidige eigenaar kwam bij 

de laatste verbouwing in het woongedeelte onder de latere 

vloeren een vrijliggende haard tevoorschijn. Opvallend was 

dat de daksporen over een groot oppervlak beroet waren. 

Hoewel deze informatie niet meer te controleren valt (de 

kap werd integraal vervangen en de vloer werd vervangen 

door beton) wijzen deze gegevens in de richting van een 

zogenaamd los hoes. In een dergelijke boerderij leefden de 

ensen en dieren gezamenlijk in dezelfde ruimte waarin de 

rook van het open vuur zich door de ruimte een weg naar 

buiten moest vinden. Algemeen wordt aangenomen dat dit 

type boerderij vooral tegen de oostgrens van Gelderland en 
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Overijssel gebouwd is. Eerdere waarnemingen door arcx in 

de IJsselstreek, maakten al aannemelijk dat het los hoes 

een veel groter verspreidingsgebied kende. De melding van 

een mogelijk los hoes op de plaats van 

Vierakkersestraatweg 5a past goed in dit aangepaste beeld.   

De huidige boerderij werd door het kadaster in 1880 

ingetekend, mogelijk werd in dat jaar de oude boerderij 

(gedeeltelijk) afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 
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! VIERAKKERSESTRAATWEG 9 

contact: fam. Keppels 

bezocht: dinsdag 28 juli 2009 

 

Dit complex is blijkens de weergave op een kadastrale 

hulpkaart in 1905 gebouwd als boerderij met aangebouwde 

kleermakerswerkplaats. De gebouwen zijn zeer zorgvuldig 

vormgegeven. De daken hebben ruime overstekken met 

geprofileerde windveren en makelaars. De nog 

oorspronkelijke vensterluiken zijn met de klampen aan de 

buitenzijde (in gesloten stand) uitgevoerd. Typologisch zeer 

bijzonder voor het oosten van ons land is de toepassing van 

een zogenaamde middenlangsdeel met de bedrijfsdeuren in 

de zijgevel. Omdat tegen de achtergevel enkele 

varkenshokken gesitueerd waren, bestaat de indruk dat in 

opzet de landbouw niet het hoofdmiddel van bestaan was. 

Het aangebouwde kleermakersatelier wijst ook in deze 

richting.    

Op het erf staan verder twee grote loodsen, waarvan een in  

1959 (bouwvergunning 27 augustus 1959) gebouwde 43 

meter lang kippenhok een opvallende afsluiting van de 

achterzijde van het erf vormt die zich erg goed voegt in het 

omliggende landschap.  

In het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw is de 

boerderij naar een ontwerp van de Eindhovense architect 

Herman Beuck verbouwd tot woning. Het interieur is zeer 

smaakvol en geheel naar de toen heersende mode 

vormgegeven met wrc-schroten, open trappen, plavuizen en 

porisowanden in schoon metselwerk. 
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! VIERAKKERSESTRAATWEG 8 

contact: Anita Geerders-Hermsen 

bezocht: donderdag 26 maart 2009 

 

In 1906 gebouwde boerderij die in 1988 (bouwvergunning 

23-08-1988) verbouwd is tot woonboerderij.  In 1953 

(bouwvergunning 28-08-1953) is aan de linkerzijde op het 

erf een nieuwe varkensschuur gebouwd met acht hokken en 

aan de achterzijde een gierput. Rechts achter op het erf is 

in 1993 (bouwvergunning 23-12-1992) een grote 

wagenloods neergezet. In 2003 (bouwvergunning 23-12-

2002) is ook de varkensschuur tot een separate woning 

verbouwd, waarbij de beide gebouwen verbonden zijn met 

een nieuw tussenlid. De achtergevel aan de voormalige 

varkensschuur is in 2007 aan de buitenzijde geïsoleerd.  

 

De constructieve opzet van de boerderij bestaat uit drie 

grenen ankerbalkgebinten die met gehakte telmerken 

genummerd zijn. De plattegronden zijn redelijk ingrijpend 

gewijzigd in 1988 en 2003, de oorspronkelijke gevelindeling 

is grotendeels nog herkenbaar. Hoewel het erf voor het 

grootste deel ingericht is als siertuin, bleef door de 

wagenloods en de varkensschuur de voormalige agrarische 

bestemming goed beleefbaar.  
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! BRONSBERGEN 4  STOKEBRAND 

contact: dhr. A.L.J. van de Berg 

bezocht: donderdag 26 maart 2009 

 

De oude boerderij Stokebrand is volgens de overlevering 

afgebrand na blikseminslag en in 1909 geheel herbouwd. 

Deze gebeurtenis is met een gevelsteen in de voorgevel met 

als opschrift G. KETS W.G. KETS, -BREUKINK 1909 

herdacht. Door het Kadaster is de nieuwe situatie 

vastgelegd in maart 1910.  

 

De zeer grote boerderij heeft een bedrijfsgedeelte dat vijf 

gebintvakken diep is met daarvoor een dwars geplaatst 

woonhuis. Deze woning is vormgegeven met stijlkenmerken 

van de zogenaamde overgangsarchitectuur uit het eind van 

de 19de eeuw. Aan de achterzijde staat op het als tuin 

ingerichte erf een vrijstaande varkensschuur, die in 1958 

gebouwd is (bouwvergunning 05-07-1957) op de 

fundamenten van een oudere schuur. Bij de wederopbouw 

zijn blijkens de verschillende formaten baksteen ook in 

ruime mate sloopstenen verwerkt.  

De achterste vier gebintvakken zijn in 1988 afgescheiden 

van het woonhuis en verbouwd tot een zelfstandige woning  

(bouwvergunning 22 november 1988). De stalvensters zijn 

bij deze verbouwing voor een deel vergroot en voorzien van 

nieuwe kozijnen. Het oorspronkelijke woonhuis is destijds 

niet gemoderniseerd. 

De vier ankerbalkgebinten van de boerderij zijn uitgevoerd 

met eiken stijlen en grenen ankerbalken en korbelen. Alle 



             Cultuurhistorische inventarisatie boerderijen STUIT gebied   

 35 

onderdelen zijn gedecoreerd met biljoenen en kapellen. In 

de gebintstijlen zijn aan de onderzijde consequent op de 

hoeken gaten geboord, waarschijnlijk om het vee aan te 

kunnen binden.  

Het woongedeelte is grotendeels nog in de oorspronkelijke 

staat en rijk gedecoreerd met een keukenschouw, 

marmeren schouwen, paneeldeuren en gekleurde 

tegelvloeren.  

 

Rechts voor de boerderij staat een ouder bakhuis/ 

zomerverblijf dat blijkens de zware vensterkozijnen en het 

metselwerk met klezoren in de hoekoplossingen 

waarschijnlijk omstreeks 1700 onstaan zal zijn. De 

kapconstructie en de zolderbalklaag van dit gebouwtje zijn 

niet meer origineel.  
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! DENNENDIJK 1 

contact: E. Hospers-Bruly 

bezocht: woensdag 22 juli 2009 

 

Dennendijk 1 is in opzet een eenvoudige boerenwoning die 

gebouwd is in 1910. De voorzijde wordt ingenomen door 

een kleine woning, aan de achterzijde was oorspronkelijk 

een kleine deel met tegen de achtergevel een kleine 

stalruimte. De kapvorm is opvallend met aan de achterzijde 

een laag aflopend dakschild.  

In 1960 is de woning gemoderniseerd, waarbij op de zolder 

twee kamertjes gemaakt werden, de trap kwam ter plaatse 

van de bestaande opkamer. Ook de indeling van de rechter 

zijgevel werd aan de nieuwe situatie aangepast. In een 

bouwaanvraag uit 1971 (bouwvergunning 11 oktober 1971) 

is sprake van het verplaatsen van een bestaande garage 

naar een locatie achter Dennendijk 1. Deze garage wordt 

waarschijnlijk in 1973 (bouwvergunning 7 maart 1973) een 

stukje uitgebreid. Bij het veldwerk is gebleken dat in de 

constructie van de achter het huis staande berging vrij veel 

hergebruikte eiken onderdelen van gebintconstructies 

verwerkt zijn.  

In 1973 wordt de woning opnieuw gemoderniseerd, de twee 

kamers aan de voorzijde worden samengevoegd en op de 

deel wordt een extra slaapkamer gemaakt. Ook het sanitair 

wordt aangepast. 
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! VORDENSEWEG 29 

contact: mw. S. Uenk 

bezocht: vrijdag 20 maart 2009 

 

Vordenseweg 29 is een eenvoudige boerderij, gebouwd in 

1913, en waarschijnlijk kort na de bouw uitgebouwd met 

een zijkamer. Ondanks een aantal redelijk ingrijpende 

verbouwingen bleef de oorspronkelijke structuur goed 

afleesbaar. In het woongedeelte bleef de driedeling aan de 

voorzijde met opkamer, haard en slaapkamer bewaard, 

hoewel daarbij opgemerkt dient te worden dat de muur 

tussen de opkamer en de haard uitgebroken is.  

De ondiepe boerderij is opgebouwd uit een woondeel met 

daar achter een iets smaller bedrijfsgedeelte. Beide delen 

zijn ondergebracht onder een zadeldak, waarvan het 

voorste deel een stukje opgelicht is. Aan de voor- en de 

achterzijde zijn gemetselde topgevels toegepast.  

Het bedrijfsgedeelte is in 1960 een stukje naar achteren 

verlengd (bouwvergunning 06-05-1960). In 1972 is de 

vensterindeling van de voorgevel veranderd 

(bouwvergunning 08-05-1972). In 1979 (bouwvergunning 

26-06-1979) is het bedrijfsgedeelte aangepast en 

gedeeltelijk bij de woning getrokken. Daarbij is de 

gebintenstructuur op één grenen gebint na vervangen door 

een vlakke vloer met onderslagen.  

Op het erf staat een rijke schakering aan bijgebouwen, 

waarvan de gemetselde varkensstal aan de achterzijde, die 

gebouwd zal zijn omstreeks 1930, het opvallendst is. In 

deze stal bleven de oorspronkelijke indeling met 

varkensstallen en een paardenstal met ruif gaaf bewaard. 
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Verder bleven twee kippenhokken bewaard, waarvan er één 

gebouwd is in 1956 (bouwvergunning 16-04-1956). In een 

recent ingestorte lage open wagenloods zijn de roeden van 

een berg verwerkt. 
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! ROUWBROEKWEG 2  ‘T NIJKAMP 

contact: fam. Gotink 

bezocht: woensdag 22 juli 2009 

 

Boerderij ’t Nijkamp is in de huidige opzet nieuw gebouwd in 

1938. Het complex bestaat uit drie hoofdmassa’s, een 

woning aan de voorzijde, een in oorsprong met riet gedekte 

koestal rechts daar achter en aan de linker zijde een 

varkensstal. De gebouwdelen zijn verbonden met een laag 

tussenlid waarin een spoelplaats gesitueerd was. De 

gebouwen zijn vormgegeven in een zakelijke 

baksteenarchitectuur die karakteristiek is voor het 

interbellum. Hoewel de oorspronkelijke stalinrichting nog 

redelijk traditioneel was, kan de functiescheiding in een 

woondeel, koeienstal en varkensschuur modern genoemd 

worden. Ook de constructieve opzet van de 

bedrijfsgebouwen met hoge dragende buitenmuren en 

balklagen en kapspanten in plaats van gebinten breekt met 

de bestaande bouwtradities. In 1961 (bouwvergunning 8 

maart 1961) worden de dan nog op het erf staande 

zaadbergen vervangen door een graanschuur. Vijf jaar later 

(bouwvergunning 3 oktober 1966) wordt de wagenloods 

uitgebreid met varkenshokken. In 1968 wordt de 

graanloods omgebouwd tot jongveestal en in 1974 wordt 

achter op het erf een moderne ligboxenstal bijgebouwd. Op 

de hiernaast afgebeelde luchtfoto’s is de ruimtelijke 

ontwikkeling van de gebouwen goed te volgen.  

Inmiddels is de stalinrichting van de uit 1938 daterende 

bedrijfsgebouwen al meerdere keren veranderd, na de 

aanleg van mengmestkelders met roosters zijn nu 
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paardenboxen in de stal geplaatst. Opvallend is dat het 

exterieur van de gebouwen bij al deze veranderingen nog 

vrijwel in de originele staat verkeert, hetzelfde geldt voor 

het woongedeelte dat ook de oorspronkelijke indeling en 

afwerkingen nog bezit. Met de transformatie naar de 

paardenhouderij kon zelfs de mestvaalt tussen de beide 

gebouwen weer in gebruik genomen worden.  
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! BRONSBERGEN 1 

contact: fam. Nab 

bezocht: woensdag 9 september 2009 

 

Dit pand is in 1938 gebouwd (bouwvergunning 8 december 

1937) als ‘woonhuis met schuur’ voor J.W. Veenhuis uit 

Wichmond naar een ontwerp van G.J. Mellink uit Vorden. De 

woning en de schuur staan vrij van elkaar en zijn op de 

begane grond gekoppeld met een verdiepingsloze berging. 

Van een volwaardige boerderij is geen sprake, in de schuur 

is slechts plaats voor enkele koeien en een rij 

varkenshokken.  De gebouwen zijn redelijk modern 

vormgegeven met hoge zijwanden die de zoldervloeren 

dragen, gebinten ontbreken.  

In 1987 (bouwvergunning 27 april 1987) heeft de schuur 

een woonbestemming gekregen en is het tussenlid naar 

achteren uitgebreid. De indeling van de oorspronkelijke 

woning is tegelijk ingrijpend gewijzigd en in de meeste 

gevelopeningen werden nieuwe kozijnen geplaatst.  
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! BRONSBERGEN 7  WINTERBERG 

contact: hr. Brinkman sr. 

bezocht: woensdag 9 september 2009 

 

Deze boerderij is in het kader van de Wederopbouw in 1947 

gebouwd (bouwvergunning 28 april 1947) naar een ontwerp 

van H. Jongman in opdracht van H.J. Veenhuis. Twee jaar 

later (bouwvergunning 27 mei 1949) is aan de rechter zijde 

een varkensschuur gebouwd.  Hoewel de hoofdopzet van 

deze kleine boerderij verwijst naar het traditionele 

driebeukige hallehuis, is het gebouw geheel volgens de na 

de oorlog geintroduceerde vormentaal en materialisatie 

opgetrokken. De hoge zijmuren dragen de betonnen 

systeemvloer en de kap rust op houten spanten. Het 

woongedeelte heeft een oorspronkelijke indeling met aan de 

voorzijde een slaapkamer, woonkamer en woonkeuken, met 

tussen de laatste twee vertrekken achter de voordeur een 

ondiep halletje en de trap naar de zolder, waar twee 

slaapkamers gemaakt zijn. In 1965 is het woongedeelte aan 

de linker zijde een klein stukje uitgebreid ten einde een 

slaapkamer op de begane grond geschikt te maken voor 

inwoning door een ouder. Dit woonvertrek verkeert heden 

nog vrijwel in de oorspronkelijke staat, inclusief de 

inrichting. De spoelkeuken is in het laatste kwart van de 

vorige euw bij de woonkeuken getrokken. Aan de 

achterzijde van de boerderij heeft de huidige eigenaar een 

éénroedige met riet gedekte berg geconserveerd, en in 

gebruik genomen als overdekt terras. De open zijkanten van 

de berg zijn daarbij afgeschermd met de scharnierende 

houten segmenten van een zogenaamd opzetstuk. Dit 
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opzetstuk werd tot de jaren ’70 van de vorige eeuw gebruikt 

bij het vullen van ondergrondse ronde kuilvoersilo’s.  

Aan het eind van de vorige eeuw zijn achter op het erf een 

aantal loodsen gebouwd ten behoeve van het fokken en 

trainen van springpaarden.  
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! BRONSBERGEN 10 

contact: H.W. Enzerink 

bezocht: woensdag 18 maart 2009 

 

Bronsbergen 10 is een in het kader van de Wederopbouw in 

1948 (bouwvergunning 24-07-1948) gebouwde boerderij, 

ontworpen door G. Feenstra en Th. N. Dinessen. De 

boerderij kent een eenvoudige en overzichtelijke opzet met 

een onder één groot zadeldak ondergebracht woon- en 

bedrijfsgedeelte. Het bedrijfsgedeelte is in de lengte 

ingedeeld met aan de ene zijde rondom toegankelijke 

koeienstands en aan de andere zijde jongveehokken, een 

deel en een spoelplaats. De woning is oorspronkelijk aan 

één zijde een stukje uitgebouwd.  

Zoals destijds gebruikelijk zijn in de constructie moderne 

inzichten verwerkt; de zoldervloeren zijn uitgevoerd met 

vlakke holle baksteenvloeren (systeem NEHOBO), 

ondersteund door betonbalken en -kolommen en de kappen 

worden gedragen door houten spanten. De stalvensters zijn 

uitgevoerd in schokbeton. 

In 1961 (bouwvergunning 22-03-1961) wordt het 

bedrijfsgedeelte enkele meters verlengd, de vormgeving is 

geheel conform het oorspronkelijke ontwerp en daarvan niet 

te onderscheiden. De uitbreiding biedt plaats aan extra 

melk- en jongvee. Een jaar later (bouwvergunning 08-1962) 

wordt het woongedeelte uitgebreid met een lage vleugel 

waarin een woon- en een slaapvertrek ondergebracht 

worden, waarschijnlijk ten behoeve van een inwonende 

ouder. In 1972 (bouwvergunning 20-12-1971) wordt de 

boerderij getransformeerd tot een dierenasiel. Door de 
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huidige eigenaar werd vorig jaar (bouwvergunning 4 juni 

2007) aan de weg een nieuwe schuur gebouwd.  

In de huidige situatie is de bedrijfsruimte niet meer voorzien 

van de oorspronkelijke indeling, de verhoogde koeienstands 

zijn nog wel aanwezig. De woning is op enkele 

ondergeschikte aanpassingen na nog wel in authentieke 

staat.  
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! LANSINKWEG 2 HOLTMAAT 

contact: fam. Heijink 

bezocht: vrijdag 20 maart 2009 

 

Lansinkweg 2 is een in het kader van de Wederopbouw in 

1951 (bouwvergunning 4 mei 1951) gebouwde boerderij, 

waarvan het ontwerp getekend is door de Zutphense 

architect H. Jongman.  

De boerderij is opgezet en ingedeeld volgens de (destijds) 

modernste inzichten en met veel aandacht voor een 

efficiente bedrijfsvoering. De paardenstal, varkenshokken 

en jongveestallen zijn ondergebracht in een aangebouwde 

vleugel. Op de aansluiting van deze vleugel met de 

hoofdbouw zijn een melkkamer en een spoelkeuken 

gelocaliseerd. Tussen de woning en de koestand is een 

groenvoerdeel gemaakt, met een aparte brede toegang in 

de zijgevel. Ook in de constructie zijn modernere inzichten 

verwerkt; de zoldervloeren zijn uitgevoerd met vlakke holle 

baksteenvloeren (systeem NEHOBO), ondersteund door 

betonbalken en -kolommen en de kappen worden gedragen 

door houten spanten. De stalvensters zijn uitgevoerd in 

schokbeton. 

Hoewel de vensterindeling van met name het woongedeelte 

gemoderniseerd is, bleef het exterieur van de boerderij 

redelijk gaaf bewaard. Het interieur bleef helaas niet 

ongeschonden, zowel de stalindeling als de plattegrond van 

de woning zijn niet meer oorspronkelijk 

(verbouwingsvergunning 07-03-1995).  

In de aangebouwde vleugel bleef wel de paardenstal 

bewaard. Deze stal illustreert dat ondanks de opkomende 
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landbouwmechanisatie vlak na de oorlog ook bij een 

moderne bedrijfsvoering nog gebruik gemaakt werd van 

paardentractie.  
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! VORDENSEWEG 22 EIJERKAMP 

contact: H. Heuvelink 

bezocht: woensdag 22 juli 2009 

 

Vordenseweg 22 is een in het kader van de Wederopbouw in 

1951 (bouwvergunning 6 juli 1951) gebouwde boerderij. 

Het ontwerp is van H. Jongman, die in hetzelfde jaar ook de 

boerderij Lansinkweg 2 tekende. Beide boerderijen vertonen 

dan ook grote overeeenkomsten in de indeling.  

Ook deze boerderij, gebouwd in opdracht van de Provisoren 

van het Burgerweeshuis te Zutphen, is opgezet en ingedeeld 

volgens de (destijds) modernste inzichten en met veel 

aandacht voor een efficiente bedrijfsvoering. De 

paardenstal, varkenshokken en een kleine jongveestal zijn 

ondergebracht in een aangebouwde vleugel. Op de 

aansluiting van deze vleugel met de hoofdbouw is een kleine 

melkkamer gelocaliseerd. De woning heeft een iets smallere 

plattegrond dan de aansluitende koeienstal. De koeienstal 

biedt plaats aan negen melkkoeien en zeven stuks jongvee. 

Op de aansluiting met het woongedeelte is een kleine 

groenvoerdeel.  Ook in de constructie zijn modernere 

inzichten verwerkt; de zoldervloeren zijn uitgevoerd met 

vlakke holle baksteenvloeren (systeem NEHOBO), 

ondersteund door betonbalken en -kolommen en de kappen 

worden gedragen door houten spanten. De stalvensters zijn 

uitgevoerd in schokbeton. 

De gevelindeling van met name het stalgedeelte is bij een 

aantal verbouwingen gewijzigd. De varkensschuur is in 1960 

(bouwvergunning 5 mei 1960) verlengd met een pinkenstal. 

In 1973 (bouwvergunning 19 februari 1973) is in de veestal 
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een tweede woning ondergebracht. Op het erf is verder in 

2002 een grote moderne kapschuur/rijhal gebouwd.  
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5 
KARAKTERISTIEK 

 

De aangetroffen waardevolle bebouwingskarakteristieken zijn thematisch gerangschikt en onderverdeeld in interieur, exterieur en bijgebouwen. Het 

overzicht is zeker niet uitputtend en hoofdzakelijk bedoeld om op een toegankelijke wijze inzichtelijk te maken welke onderdelen bij verbouwingen en 

transformaties extra aandacht verdienen.  

 

 
 
 HOOFDVORM 

De hoofdvorm van het boerderijtype dat dominant is in het 

oosten van ons land, het driebeukige hallehuis, wordt 

bepaald door de constructieve opzet. Uit de toepassing van 

ankerbalkgebinten volgt een gebouw met een hoog opgaand 

gesloten zadeldak, waarvan de dakschilden vrijwel tot op 

het maaiveld doorlopen. De zijmuren zijn in beginsel dus erg 

laag. Het voorste gebintvak wordt meestal ingenomen door 

de woning, waarvan de vensters in de voorgevel 

aangebracht zijn. Hoewel meestal niet functioneel, is hier 

ook een voordeur geplaatst. Verreweg het grootste deel van 

de boerderij wordt ingenomen door het bedrijfsgedeelte, 

met in de lage zijmuren stalvensters of –luiken en eventueel 

ook mestdeuren. In de achtergevel is in het midden een 

brede toegang met dubbele deuren tot de deel, die 

geflankeerd wordt door lage staldeuren in de kubbingen en 

meestal twee hoger geplaatste kleine venstertjes die voor 

wat daglicht op de deel moeten zorgen.  
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 DAKBEDEKKING 

Oorspronkelijk zullen de meeste daken gedekt zijn met een 

zogenaamde zachte dekking in de vorm van riet of stro. 

Parallel aan het verstenen van de buitenwanden van de 

boerderij, wordt tevens gezocht naar een duurzamer vorm 

van dakbedekking, aanvankelijk met handgevormde 

keramische pannen, later met machinaal vervaardigde 

dakpannen. Lange tijd was het gebruikelijk om alleen bij het 

onderste deel van het dak, dat het kwetsbaarste was 

vanwege de hogere waterbelasting en de dampen van het 

hieronder gestalde vee, het riet te vervangen door 

dakpannen. Van deze laatste dakbedekking zijn met name 

de zogenaamde Muldenpannen op het platteland erg 

populair. Handgevormde oud-Hollandse dakpannen zijn 

allemaal verschillend en sluiten daardoor onderling niet 

strak aan. Daardoor kunnen deze pannen probleemloos 

kleine oneffenheden in het dakvlak volgen en kan de 

oorspronkelijke dakconstructie vaak behouden blijven. 

Daarnaast levert deze dekking een levendig beeld op dat 

met nieuwe moderne pannen niet te evenaren is. Rieten 

daken zijn niet voorzien van een goot, vanwege het grote 

overstek en de korte afstand tot het maaiveld is dit ook niet 

nodig. Ook bij pannendaken kan een goot vaak achterwege 

blijven. Bij een grotere hoogte van de buitenmuren valt het 

te overwegen om een eenvoudige goot aan te brengen, de 

muur blijft daardoor droger. Een zo eenvoudig mogelijk 

vormgegeven zinken mastgoot valt dan het minst op.    
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 BAKSTEEN/VOEGWERK 

Van de vroegste boerderijen in onze streken waren de 

buitenwanden uitgevoerd als houten vakwerk, gevuld met een 

vlechtwerk van twijgen dat afgesmeerd werd met een mengsel 

van mest en leem. Deze constructie is niet erg duurzaam. Vanaf 

de 17de eeuw vindt in snel tempo de verstening van de 

buitenwanden plaats, waarschijnlijk eerst bij de wat rijkere 

boeren, later ook bij de minder vermogenden. De vormgeving van 

de in baksteen uitgevoerde buitenzijde volgde vooral bij de 

representatieve voorgevels de stedelijke architectuur, vooral wat 

betreft de venstervormen. Vanaf de 18de eeuw worden de dan 

gebruikelijke schuifvensters vrij algemeen toegepast. Vanwege 

het rieten dak worden de voor- en de achtergevel aan de 

bovenzijde afgesloten met zogenaamde vlechtingen, de openingen 

in de achtergevel met toegangen naar de bedrijfsruimte worden 

afgesloten met gemetselde bogen. 

Bij het vroegste metselwerk was het gebruikelijk om de voegen 

tijdens het metselen af te strijken, bijvoorbeeld met een voeg met 

een dagstreep. Dit zorgde voor een extra verdichting van de 

mortel en een strakker uiterlijk van de vaak onregelmatige 

stenen. Later werd het gebruikelijk om de voegen later af te 

werken, waarbij de stootvoegen zo smal mogelijk gehouden 

werden. De randen van de voegen werden daabij waar nodig 

bijgesneden voor een zo strak mogelijk resultaat. Bij 

verbouwingen of uitbreidingen werd zo min mogelijk materiaal 

verspild; van de afbraak afkomstige stenen werden meestal eerst 

gebruikt en aangevuld met nieuw materiaal. Gevelreiniging, al 

dan niet in combinatie met nieuwe voegen van Portland-cement, 

leidt over het algemeen tot onherstelbare schades door een 

verstoorde vochthuishouding en vorst. 
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 VENSTERS 

De meest aangetroffen venstervorm in het plangebied is het 

zogenaamde schuifvenster, dat vanaf de 18de eeuw tot ver 

in de 20ste eeuw algemeen toegepast werd in de 

boerderijbouw. Van deze vensters zijn de boven- en de 

onderramen het meest gevoelig gebleken voor 

moderniseringen. De vroegste vensters zijn voorzien van 

kleine glasruiten, naar mate het mogelijk werd om grotere 

glasvlakken te produceren, verminderde het aantal roeden, 

om in de 20ste eeuw geheel te verdwijnen. Het 

oorspronkelijke kozijnhout hoefde bij het vervangen van de 

ramen meestal niet vernieuwd te worden. Veel vensters zijn 

dus in oorsprong ouder dan de roedeverdelng doet 

vermoeden.  Schuifvensters lenen zich over het algemeen 

niet voor de plaatsing van isolatieglas, de sponningen zijn 

daarvoor te ondiep. Om toch dubbel glas te kunnen 

plaatsen, is het dus noodzakelijk de ramen te vervangen en 

te verzwaren. Met name de verbreding van de roeden leidt 

in dat geval tot een in historisch/esthetisch opzicht minder 

geslaagd beeld. Om dezelfde reden moet ook de toepassing 

van dubbele beglazing met in de luchtspouw opgenomen 

witte kunststof roeden afgeraden worden.  

De vensters van het woongedeelte zijn meestal voorzien van 

buitenluiken, die bij oudere vensters alleen voor de 

onderramen aangebracht werden. Dit is een restant van een 

ouder toegepast en thans vrijwel verdwenen venstertype, 

het kruisvenster, waarbij in het bovenste deel (kostbaar) 

glas-in-lood geplaatst was en de onderste openingen 

afgesloten werden met (goedkopere) luiken. Buitenluiken 

zijn meestal eenvoudig opgebouwd uit verticale delen en 
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horizontale klampen. In gesloten stand zijn deze luiken van 

binnenuit af te sluiten.  

In de lage zijgevels van de stallen treffen we in de oudste 

boerderijen eenvoudige luikopeningen aan. Deze worden 

vanaf de 19de eeuw verdrongen door gietijzeren stalvensters 

en na 1945 door stalvensters van schokbeton.  
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 DEUREN 

Behoudens de niet gebruikte representatieve voordeur in de 

voorgevel, hebben de meeste boerderijen alleen deuren in 

het bedrijfsgedeelte. Deze gevelopeningen hebben dus 

vooral een functionele betekenis, waarbij de grote dubbele 

deuren centraal in de achtergevel het dominantst aanwezig 

zijn. Deze bedrijfsdeuren zijn meestal even hoog als de deel, 

om een zo hoog mogelijk opgetaste wagen met oogst of 

hooi binnen te kunnen lossen. Voor de dagelijkse gang kon 

in één van de deuren een loopdeur (klinket) aangebracht 

zijn. Het vervangen van deze grote gesloten vlakken door 

een glaspui is bij de transformatie tot woning meer regel 

dan uitzondering, die leidt tot een verminderde 

herkenbaarheid van de voormalige bedrijfsmatige karakter. 

Behoud van de deuren is veelal goed mogelijk door de 

glaspui terugliggend aan de binnenzijde aan te brengen. 

De overige deuren geven toegang tot de stallen en zijn net 

zoals de brede bedrijfsdeuren gesloten uitgevoerd als 

opgeklampte strokendeuren. Meestal zijn deze deuren niet 

voorzien van houten kozijnen, maar sluiten zij in 

uitgespaarde sponningen in het omringende metselwerk.  
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 BIJGEBOUWEN 

Op de erven van de boerderijen kunnen verschillende 

bijgebouwen aangetroffen worden. Het kan daarbij zowel om 

functies die niet in het hoofdgebouw passen, als stallen voor 

latere uitbreidingen van de veestapel gaan. Onder de eerste 

categorie vallen bijvoorbeeld vrijstaande bergen voor hooi 

en graan, bakhuizen, pompen en wagenloodsen. Voor de 

huisvesting van met name kippen en varkens worden later 

stallen en schuren bijgebouwd.  

Behoudens de grote varkensschuren en de geprefabriceerde 

kippenhokken, hebben deze bijgebouwen in bouwkundig 

opzicht vaak een informeel karakter, dat gekenmerkt wordt 

door de toepassing van goedkope materialen als golfplaat en 

het hergebruik van uit sloop afkomstig constructiehout en 

dakpannen.  
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 GEBINTEN 

Het constructieve geraamte van het traditionele driebeukige 

hallehuis wordt zonder uitzondering gevormd door 

ankerbalkgebinten. De hoofdvorm hiervan is door de 

eeuwen heen vrijwel niet veranderd, alleen de toegepaste 

houtsoort en de aangebrachte telmerken veranderden. In 

veel gevallen vormen de gebinten het oudste deel van de 

boerderij, als drager van het dak ongevoelig voor 

veranderingen en modernisering van de gevels en indeling. 
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 SCHOUWEN 

Van oudsher vormt de schouw het middelpunt van het 

woonvertrek, de heerd. Dit is de enige plaats in het gebouw 

waar een open vuur brand waarop gekookt wordt en dat ’s 

winters tevens dient als verwarming. De schouwbalk van de 

hangboezem is meestal versierd met een profilering, op 

deze balk is tevens plaats voor een rij sierborden. De 

achterwand van de stookplaats is vaak versierd met 

keramische tegels. 

Ook in latere tijd, als al lang niet meer op een open vuur 

gekookt wordt, blijft de haardplaats het middelpunt van het 

woonvertrek waar de kachel staat. Het open rookkanaal van 

de hangboezem wordt dan van onderen dicht gemaakt, of 

vervangen door een eenvoudiger schouw, waar de kachel 

rechtstreeks op aangesloten kan worden.  
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 DECORATIE 

Het interieur van oudere boerderijen is sober uitgevoerd, 

zonder veel uitbundige decoratieve elementen. In het 

woongedeelte is vaak de enige vorm van versiering de 

toepassing van gekleurde wandtegels achter de stookplaats 

en vloertegels met een geometrisch patroon in de gang. Ook 

aan houten bedstedenwanden wordt soms extra zorg 

besteed met geprofileerd lijstwerk en ingebouwde 

servieskasten met glazen deuren.  
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6 
CONCLUSIE en AANBEVELINGEN 

 

Bij het onderzoek zijn in totaal 26 historische boerderijen bezocht. Hoewel dit slechts een selectie uit het gehele bestand is, zijn uit de resultaten wel 

conclusies te trekken die voor het gehele gebied gelden. Op grond van de periode van ontstaan valt het bestand in twee hoofdgroepen uiteen: traditionele 

driebeukige hallehuizen en moderne boerderijen uit de periode 1938-1951. 

 

 

 TRADITIE EN TRANSFORMATIE 

Het landelijke STUIT-gebied verandert, en dat is niets nieuws. Opeenvolgende landbouweconomische ontwikkelingen stelden in het 

verleden boeren ook voor de keuze: vergroten, vernieuwen of stoppen. De gevolgen hiervan zijn duidelijk afleesbaar aan het 

landschap, de erven en de verschillende woon- en bedrijfsgebouwen.  Iedere verandering laat zijn sporen na en voegt een nieuwe 

tijdlaag toe aan het bestaande. Bij de transformatie van boerderijen is het onvermijdelijk dat deze historische gelaagdheid aangetast 

wordt, tegelijk levert iedere verbouwing kansen en mogelijkheden op om door het toevoegen van een nieuwe tijdlaag nieuwe 

ruimtelijke kwaliteit te genereren in het buitengebied. Deze kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de 

karakteristiek – de streekeigen bebouwingskenmerken en specifieke ordenings- en inrichtingsprincipes - van de agrarische woon- en 

bedrijfsgebouwen behouden blijft. Bij veranderingen zijn drie soorten ingrepen aan de orde: (gedeeltelijk) slopen, toevoegingen en 

conserveren van de bestaande situatie. Voor een geslaagde transformatie bestaat geen kant en klare receptuur, de verschillende 

ingrepen bieden allemaal mogelijkheden voor een nieuwe ruimtelijke kwaliteit. De kans op succes is daarbij afhankelijk van de wijze 

waarop met de kenmerkende structuur, inrichting, vormgeving en materialisatie omgegaan wordt. De ruimtelijke ontwikkeling van 

boerderijen wordt in hoge mate bepaald door de boerenbedrijfsvoering die sterk afhankelijk is van het bodemgebruik. Het STUIT-

gebied vormt in dit opzicht geen eiland, maar vormt als grenszone landschappelijk een onderdeel van de westelijke Achterhoek. 

 



                                                                                                                                                                                        Cultuurhistorische inventarisatie boerderijen STUIT gebied 

 63 

 TRADITIONELE DRIEBEUKIGE HALLEHUIZEN 

De onderzochte traditionele driebeukige hallehuizen volgen in typologisch opzicht heel goed in de bouwtraditie zoals die in de 

westelijke Achterhoek tot ongeveer 1940 voor boerderijen algemeen gebruikelijk was. In het STUIT-gebied zijn de volgende 

karakteristieken aangetroffen: 

 

 

hoofdvorm 

- rechthoekige of L-vormige plattegrond (krukhuis), soms een T-huis 

- laag aflopende afgewolfde zadeldaken 

- indeling met aan één zijde het woongedeelte en aan de andere zijde het bedrijf 

- in schoon metselwerk uitgevoerde buitenmuren 

 

constructie 

- vrijstaande ankerbalkgebinten die het gebouw in drie beuken verdelen 

- in woongedeelte een enkelvoudige zolderbalklaag 

 

woongedeelte 

- stookplaats in hoofdvertrek tegen brandmuur of binnenmuur haaks daarop 

- verhoogde zijgevels 

- voordeur in voorgevel met daar achter een gang 

- in voorgevel hoge schuifvensters met roedeverdeling en opgeklampte buitenluiken 

- kelder met opkamer in uitgebouwd gedeelte 

 

bedrijfsgedeelte 

- driebeukige opbouw met deel in middenbeuk 

- stallen voor koeien, paard en jongvee in zijbeuken (kubbingen) onder hilden 

- paardenstal tegen achtergevel 

- lage zijgevels met kleine luik- of vensteropeningen 

- achtergevel met centraal brede dubbele opgeklampte bedrijfsdeuren, geflankeerd door kleine hoog geplaatste (smeedijzeren) 

vensters en op de hoeken deuren 

- over de ankerbalken een vloer van slieten ten behoeve van de berging van de oogst 
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dakbedekking 

- riet, keramische dakpannen of een combinatie van beiden 

- hiërarchisch onderscheid tussen woon- en bedrijfsgedeelte, vooral bij krukhuizen 

- gesloten dakvlakken met enkele kleine lichtopeningen 

- schoorsteen op de nok van het woongedeelte 

 

uitbreidingen woongedeelte 

- verhogen zijgevels 

- uitbouw en verhoging naar één of beide zijkanten 

- uitbouw in kubbingen onder aankapping 

- vertrekken in bedrijfsgedeelte 

- slaapkamers op zolder 

 

uitbreiding bedrijfsgedeelte 

- plaatsen extra gebint aan achterzijde 

- verhogen zijgevels 

- (gedeeltelijke)verbreding 

 

bijgebouwen 

- wagenloodsen 

- varkensschuren 

- bergen (éénroedig) 

- schuren 

- kippenhokken 
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 MODERNE BOERDERIJEN 

Bij de bevrijding in het voorjaar van 1945 ondervonden de geallieerde troepen veel weerstand van achtergebleven Duitse 

gevechtseenheden. Bij deze strijd zijn veel boerderijen beschadigd en een aantal geheel verwoest. De naoorlogse wederopbouw van 

deze gebouwen breekt met de bestaande bouwtraditie door de toepassing van nieuwe materialen en bouwtechnieken en door een 

rationelere indeling die meer afgestemd was op de moderne veehouderij.  

 

hoofdvorm 

- rechthoekige of T-vormige plattegrond met afgewolfde zadeldaken 

- gescheiden woon- en bedrijfsgedeelte 

- in schoon metselwerk uitgevoerde buitenmuren 

 

constructie 

- vlakke steenachtige of houten vloeren die rusten op dragende buitenmuren 

- ondersteuning met betonnen balken en –kolommen of stalen profielbalken. 

- houten kapspanten 

 

woongedeelte 

- zelfstandig vormgegeven woning met rationele en praktische indeling 

- verhoogde zijgevels met rondom vensters 

- voordeur in voor- of zijgevel  

- vensters met indeling met vaste-, draai- of klepramen 

- kelder  

- slaapkamers op de zolderverdieping 

 

bedrijfsgedeelte 

- opstelling van melkvee aan voergang, mestopvang in gruppen 

- aparte voederdeel 

- varkens in aparte stalvleugel 

- oogstopslag op zolders 
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dakbedekking 

- keramische dakpannen  

- gesloten dakvlakken met ventilatiekappen en schoorstenen op de nok 

- dakkapellen op woongedeelte 

 

 

 AANBEVELINGEN 

- In het STUIT-gebied is van het bestand historische boerderijen meestal nog vrij veel van de hoofdopzet bewaard gebleven. Met 

name bij de transformatie van boerenbedrijf tot woonboerderij, blijkt in de praktijk dat de aanwezige historische karakteristiek 

niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Dit gebeurt meestal niet uit onwil, maar door de (financiële) prioriteiten die de 

nieuwe gebruiker stelt, in combinatie met onwetendheid of ondeskundigheid bij opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. Daar 

komt bij dat de overheid in deze gevallen over erg weinig instrumenten beschikt om de regie te voeren over cultuurhistorische 

waarden; het bestemmingsplan en de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota bieden in dit opzicht erg weinig houvast. Ten 

einde meer draagvlak bij alle betrokkenen te krijgen, is het van belang om eigenaren en bewoners beter te informeren over het 

bijzondere karakter van het gebied. Bij gegevensuitwisseling en educatieve projecten is een zekere vrijblijvendheid geen 

bezwaar, wanneer het echter concreet over bouwen, verbouwen of slopen gaat dan dienen maatregelen een beleidsmatig en 

juridisch kader te bevatten. Hierbij valt te denken aan bijzondere welstandscriteria, bepalingen in het bestemmingsplan of 

subsidiemaatregelen voor kwetsbare elementen als rieten daken en gevelvoegwerk.  

 

- Bewoners van het gebied hebben een groot belang bij een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Hun boerderijen vormen de 

belangrijkste dragers van de historische identiteit van het gebied. Naar mate men zich daarvan meer bewust is, zullen zij anders 

omgaan met hun bezit. In dit opzicht is de Stichting IJsselhoeven, waarin onder andere de provincies Gelderland en Overijssel 

participeren, succesvol in de IJsselvallei. Niet alleen door aandacht voor de bebouwde omgeving te vragen, maar met name 

door bewoners actief te betrekken bij de gebiedsidentiteit, waarbij ook aandacht is voor de geschiedenis van de landbouw en de 

inrichting van de erven. De bestaande expertise op dit vlak kan mogelijk ook ingezet worden in het STUIT-gebied. 

 

- Op langere termijn is het gewenst dat de meest waardevolle objecten in het gebied beschermd worden, zoals bijvoorbeeld in het 

aansluitende buitengebied van de gemeente Bronckhorst het geval is. Dit is momenteel de enige mogelijkheid om behoud 

duurzaam te garanderen.  Dit kan bijvoorbeeld door plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Plaatsing op 

een monumentenlijst betekent zeker niet dat er geen veranderingen meer mogelijk zijn, wel dat extra zorgvuldig omgegaan 

dient te worden met kwetsbare onderdelen.  
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-     De gevechten in het voorjaar van 1945 voorafgaand aan de bevrijding van Zutphen zijn voor het onderzochte gebied een 

belangrijke gebeurtenis geweest. Niet alleen vanwege de gevechten zelf en de verwoesting en latere wederopbouw van een 

aantal boerderijen, maar ook vanwege de aanleg van de verdedigingswerken ter plaatse en niet in de laatste plaats het 

persoonlijke leed en het materiële verlies van huisraad en veestapel. Het is aan te bevelen om de historische identiteit van het 

gebied te versterken door aandacht te besteden aan deze gebeurtenissen en de relatie daarvan met de 

wederopbouwboerderijen in het gebied.  

 

-     Tot dusver ligt in cultuurhistorisch opzicht de aandacht vooral op de nog bestaande historische bebouwing, hetgeen op een 

aantal plaatsen geleid heeft tot nieuwbouw die op geen enkele wijze aansluit bij de bestaande bebouwing. Ook bij eigentijdse 

ontwerpen kan rekening gehouden worden met de gebiedskarakteristiek, door kwaliteitswaarborgen in de bouwregelgeving op 

te nemen. 
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BIJLAGE 1  
            
 

 DATERINGSCRITERIA EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING BOERDERIJBOUW IN OOST-NEDERLAND  

De oudste boerderijen waren nog niet in baksteen uitgevoerd maar hadden wanden van vlechtwerk. Illustratief hiervoor zijn de drie 

boerderijen die het Kapittel van Lebuïnus uit Deventer in de directe omgeving van de stad nieuw liet bouwen in respectievelijk 1602 

en 1603. Uit de rekeningen van deze boerderijen die bewaard bleven blijkt dat deze nog geheel in vlechtwerk waren uitgevoerd. In 

de bouwhistorische praktijk vinden we hiervan meestal nauwelijks iets terug. Nu is dit niet zo verwonderlijk als we beseffen dat de 

aanwezigheid van vlechtwerk moeilijk is aan te tonen. Immers, het houten stijl- en regelwerk van de vakwerkwanden werd bij 

verstening in zijn geheel verwijderd.  

De topgevels aan de voor- en achterzijde van de boerderij waren niet ingevuld met vakwerk, maar afgedekt met vertikaal 

aangebrachte planken. Ook na de verstening van de gevels werd deze afwerking vaak gehandhaafd. 

 

De oudste opzet van gebinten is vaak lastig te dateren. Uit de geschetste ontwikkeling in Oost-Nederland kan een aantal criteria 

ontleend worden die mogelijk houvast bieden.  

In de eerste plaats het gebruikte materiaal. De oudste gebinten werden vrijwel zonder uitzondering van eikenhout getimmerd. 

Constructies in grenen- of populierenhout zijn vrijwel altijd jonger, hoewel het gebruik van deze houtsoorten zeker in de 17de 
 
eeuw 

al voor kan komen. De redenatie kan niet worden omgedraaid. Eikenhout werd tot laat in de 19de 
 
eeuw verwerkt zoals uit 

gedateerde voorbeelden blijkt.  Bouwhout kon tot in de 17de eeuw vaak in de omgeving gekapt worden. Daarna werd goed eikenhout 

schaarser, en moest men noodgedwongen overstappen op andere houtsoorten.  

 

Een tweede daterings-criterium is de aard van de gebruikte telmerken. In de late middeleeuwen werden zonder uitzondering 

gesneden telmerken toegepast. Jongere telmerken werden gehakt.  Waar voor boerderijen de grens in de tijd gelegd moet worden, 

is in de vakwereld nog een punt van discussie. Niet uit te sluiten valt dat gesneden telmerken nog zeker tot 1700 werden toegepast. 

Maar uit elders aangetroffen telmerken en de waarschijnlijke datering van deze boerderijen blijkt dat gehakte merken voor 1700 niet 

ongebruikelijk waren. 

 

Een derde dateringscriterium vormt de omvang van de draagconstructie met ankerbalkgebinten. In jongere boerderijen staan deze 

alleen in het bedrijfsdeel, achter de brandmuur. Het woongedeelte kent een heel eigen constructie, meestal met een enkelvoudige 

balklaag die in dragende muren is opgelegd. Daar waar dus de gebinten ook in het woongedeelte staan of stonden, lijken we met 

een oudere boerderij te maken te hebben. 
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Daarnaast verstoren latere ontwikkelingen vaak het beeld. De verstening van een boerderij door het metselen van bakstenen 

wanden op de plaats van de oude vakwerkwanden wekt vaak de indruk dat we met een jongere boerderij van doen hebben dan 

feitelijk het geval is.  

Van de tweede ontwikkeling, het vergroten van de boerderij, zijn veel voorbeelden te vinden. Bij onderzoek van historische 

boerderijen blijkt het vaak eerder regel te zijn dan uitzondering dat de boerderij in de loop van zijn bestaan werd vergroot. 

Het bedrijfsgedeelte kon het eenvoudigst worden vergroot door aan de achterzijde één of meer gebinten bij te plaatsen als men 

behoefte kreeg aan bijvoorbeeld meer stalruimte. Soms zelfs wel tweemaal. Veel boerderijen in het oostelijk deel van de Achterhoek 

en langs de IJssel waren oorspronkelijk uitgevoerd met een 'onderschoer', het middendeel van de achtergevel sprong in en de 

deeldeuren, de 'baander', waren naar binnen verplaatst tot ruim onder de rieten kap. De oudste kadasterkaarten uit rond 1830 laten 

bijvoorbeeld zien, dat veel boerderijen toen een onderschoer hadden. Door het inspringende deel buiten de baander laat zich dit 

goed op de kaart herkennen. Hierdoor ontstond buiten de deuren dus nog een ruimte waar bijvoorbeeld gereedschap droog kon 

worden neergezet1  

Een laatste mogelijkheid meer ruimte in de stallen te creëren werd vooral de afgelopen decennia toegepast: het afzagen van de 

houten gebintstijlen om ze te vervangen door stalen profielen op dezelfde plaats of een nieuwe stalen constructie op de deel. Soms 

gebeurde dit omdat de stijlen aan de onderzijde waren aangetast maar meestal voor meer stalruimte. 'dat scheelt toch al gauw twee 

of drie koebeesten' aldus een boer.  

 

Voor het vergroten van het woonhuis bestonden meer mogelijkheden. Oorspronkelijk speelde het leven van het boerengezin, vooral 

in de winter, zich af rond het open vuur, later de haard. Alleen de bedsteden en bijvoorbeeld een kamertje waar een weefgetouw 

stond, als naast het boerenbedrijf nog wat werd bijverdiend met huisnijverheid, waren van de grote ruimte afgescheiden. In de loop 

van de tijd ontstond steeds meer behoefte om de verschillende functies van het wonen in aparte ruimten onder te brengen. Er 

kwamen slaapkamers, een (woon)keuken, een 'mooie kamer', een representatieve gang, etc. 

Een veel toegepaste oplossing was het optillen van de dakvoet boven de zijmuur van de woning, waardoor het mogelijk werd hier 

vensters in aan te brengen. Op de plaats van een bedstede kon dan bijvoorbeeld een slaapkamertje worden gemaakt. 

Analoog aan de ontwikkeling aan de achterzijde, kon men ook aan de voorzijde een gebint bij plaatsen. Daarnaast konden er ook 

ruimten met een woonfunctie in de voormalige stallen worden gebouwd zoals aparte slaapkamers of een spoelkeuken. En als de 

                                                        
1  Over de oorspronkelijke functie van het onderschoer bestaan veel verschillende meningen. Zie hiervoor L.A. van Prooije De vakleu 
en et vak. Arnhem, 1984. Blz. 85. De mooiste verklaring uit genoemde publicatie zullen we hier citeren, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat het onderschoer in Oost Nederland vele omschrijvingen kende waaronder 'vaaltschuur': 'De vaaltschuur is een groot 
gemak, ie staot der buutn en bunt toch onder dak'. 
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schuur dicht bij de boerderij stond, of er zelfs tegenaan gebouwd was, was het ook mogelijk ruimte van de schuur bij het woonhuis 

te betrekken. 

De meest gebruikelijke oplossing was echter het zijdelings uitbouwen van het woonhuis, waardoor een krukhuis (L-huis) of T-huis 

ontstond, soms nog onder de opgetilde dakvoet, meestal met een eigen dwars geplaatst schilddak. Soms werden twee woningen in 

het vergrootte woonhuis ondergebracht. Als het bedrijf door de oudste zoon werd overgenomen konden zijn ouders op de boerderij 

blijven wonen. 
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