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THEMANUMMER
Oldambtster boerderijen; 
blik over de provinciegrens

Villaboerderij in eclectische stijl. Boerderij uit 1906, schuur ouder. Hoofdweg 245, Bellingwolde

Dat geldt niet alleen voor de 
provincie Fryslân, maar ook 
voor Noord-Holland (de stolp), 

Groningen en Ostfriesland (Gulfthäuser). 
Vanaf de nieuwe tijd met toenemende 
productiviteit en schaalvergroting 
kende elke regio of provincie haar eigen 

ontwikkeling, alhoewel ze tot dezelfde 
Friese huisgroep behoren. Dit jaar besluit 
Boerderijenstichting Fryslân een kijkje 
te nemen over onze provinciale grens 
heen, in het Groninger Oldambt. In deze 
regio verrezen in de negentiende eeuw 
kolossale boerderijen met grote villa’s en 

slingertuinen. Hier kunnen we ons vergapen 
aan een enorme rijkdom uit de 19e eeuw, 
maar ook aan de problemen van de 21e 
eeuw: verkrotting en verval in verband met 
de hoge onderhoudskosten. Problemen 
waar ook wij in Fryslân in mindere mate 
mee te maken hebben. 

Langs de kusten van de Noordzee, vanaf Zeeland tot in het Duitse Ostfriesland, kwamen vanaf de zesde eeuw voor 
onze jaartelling woonstalboerderijen voor die veel overeenkomsten vertoonden. Het vee werd paarsgewijs gestald, 
met de kop naar de buitenmuur toe en achter de koeien langs liep de grup. Deze wijze van stalling van de koeien was 
typerend voor het hele Noordnederlandse terpengebied en deze traditie hield stand tot ver in de twintigste eeuw.
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Groningen kent verschillende 
landschappen, zoals het 
wierdenlandschap, het 

ontginningslandschap en het essen-
landschap. De situering en de erfinrichting 
van het boerenbedrijf, alsook de 
architectuur van de gebouwen, verschilt 
van gebied tot gebied. Hoe verder terug 
in de historie, hoe groter de verschillen.
Het accent zal liggen op de historische 
boerderijen met een enkel uitstapje naar 
de huidige situatie. Boerderijarchitectuur 
is aansprekend omdat er vaak sprake is 

van uitgesproken functionele gebouwen 
die in goede verhoudingen en met gevoel 
voor schoonheid zijn gebouwd. In de loop 
der tijden heeft de welvaart van een deel 
van de boerenstand geleid tot opsmuk en 
verfraaiing van het uiterlijk van vooral de 
woonhuizen van de boerderijen. Ook de 
aanleg van siertuinen heeft mooi erfgoed 
opgeleverd. De lezing is ruim voorzien van 
beeldend materiaal.

De spreker Wijbrand Havik was tot 2012 
directeur van Libau, een adviesorganisatie 

die de gemeenten in Groningen en 
Drenthe adviseert op het gebied van 
stedenbouw, landschap, welstand, 
monumenten en archeologie. Momenteel 
is Havik onder andere nog betrokken bij 
de Boerderijenstichting Groningen als 
secretaris/penningmeester.

Een spannend programma, waarbij u veel 
te zien en te horen krijgt. We zijn ervan 
overtuigd dat we hier leerzame lessen voor 
onze eigen provincie uit kunnen trekken. 

Lezing over Groningse boerderijen door Wijbrand Havik

Boerderij van het oudste Oldambtster type met inrit aan de voorzijde, waarnaast kelder en woning met opkamer 
boven de kelder. Alle vensters met zes ruiten. Langeweg 2, Nieuwolda Oost

Lezing over Groningse boerderijen door 
Wijbrand Havik

Boerderijenstichting Fryslân organiseert op 23 maart 2017 voor donateurs 
en andere belangstellenden een lezing door Wijbrand Havik over 
boerderijen in Groningen, met name het Oldambt en aangrenzend. Hij gaat 
daarbij vooral in op voorbeelden uit het oosten van die provincie. De reden 
dat we dit jaar dit onderwerp centraal stellen op de jaarlijkse thema-avond 
heeft alles te maken met de door ons geplande boerderijenexcursie op 
zaterdag 2 september aanstaande naar onze buurprovincie. 

Programma

Vanaf 19.30 	 Inloop	met	koffie/thee

20.00	 Welkomstwoord	door	voorzitter	Boerderijenstichting	Fryslân	met	korte	 

	 introductie	activiteiten	afgelopen	jaar	en	toekomstige	initiatieven,	

	 waaronder	onze	najaarsexcursie	en	introductie	spreker

20.10  Inleiding gastspreker Wijbrand Havik met als thema: boerderijen in  

 Oost-Groningen, verleden-heden-toekomst

21.00  Pauze

21.20  Epiloog en discussie

21.45 - 22.15		 Afsluitende	borrel	(voor	eigen	rekening)

Waar: Dorpshuis Yn‘e Mande 
	 te	Tytsjerk,	gevestigd	in	een	
 voormalige boerderij
Adres: Noarderein 1, 9255 KC Tytsjerk
Wanneer:  Donderdag 23 maart 2017
Tijd: 20.00 uur -	22.15 uur
Entree: Donateurs	gratis
 Niet-leden € 5,00 
	 (inclusief	koffie/thee)

Remkesheerd. DWARSHUISBOERDERIJ, 
gebouwd in 1887 in opdracht van D.E. Muntinga.

Hamdijk 39, Bellingwolde

Complex bestaande uit een renteniersvilla met  
aangebouwd koeshuis en slingertuin. De villa is 

ontworpen door W. Snater uit Bellingwolde in 1908. 
Hoofdweg Oost 28, Nieuwolda



3Nieuwsbrief Boerderijenstichting Fryslân - maart 2017

Vanaf de 19e eeuw kreeg de 
boerderij door het woongedeelte 
steeds meer de uitstraling van een 

welvarend boerenbedrijf. De verschillende 
elkaar opvolgende architecturale en 
decoratieve ontwikkelingen werden naar de 
mode van de tijd nagevolgd, maar niet door 
elke boer in dezelfde periode. Zo vertonen 
de verschillende Oldambtster boerderijen 
een wisselend scala aan architectonische 
stijlkenmerken.

Een ander aspect is de ontwikkeling van 
de tuincultuur, die ook in de 19e eeuw 
tot ontwikkeling kwam. Verreweg de 
meeste boerderijen staan in het Oldambt 
aan lineaire ontginningswegen. Dat 
wil zeggen dat ze bijna altijd met hun 
woongedeelte naar de weg gericht zijn en 
het bedrijfsgedeelte op het land gericht 
is. Dit bood een goede gelegenheid om 
de welvarendheid van de boerderij mede 
uitdrukking te geven door de aanleg van 
een fraaie zogenaamde Engelse tuin. In 
Groningen een slingertuin genoemd naar 
aanleiding van de slingerende paden door 
de tuinen.

Hoewel er nog heel wat historische 

Oldambtster boerderijen bestaan, neemt 
hun aantal steeds verder af. Dankzij hun 
enorme omvang kan de overwegende 
akkerbouw in dit gebied nog met redelijk 
profijt gebruik maken van deze oude 
bebouwing. Maar schaalvergroting in de 
landbouw en verschuiving in de richting 
van melkveebedrijven ontnemen de 
oude boerderijen hun oorspronkelijke 
functie omdat ze ongeschikt blijken te zijn 
voor moderne bedrijfsvoering van [vee]
bedrijven.

De eerste boerderijen
Voor 1700 zal de Oldambtster boerderij een 
zeer zeldzame verschijning zijn geweest. Op 
de vaak prachtige en nauwkeurig getekende 
landmeterkaarten in de provinciale- en 
stadsatlassen uit het begin van de 18e 
eeuw komen ze nauwelijks voor. Behalve 
de landerijen zijn ook de boerderijen in 
een tamelijk precieze vorm en materiaal op 
postzegelformaat aangegeven. Het zijn dan 
vooral zogenaamde langhuizen of op kop-
romp gelijkende typen.

Uit opgravingen in onder meer Ezinge blijkt 
dat de boerderijen in Noord Nederland al 
in de 6e eeuw voor Christus voorkwamen 

in de vorm van zogenaamde langhuizen. 
Zo’n boerderij bood onder één dak ruimte 
voor wonen en vee, aanvankelijk in één 
ongedeelde ruimte. De oogst werd op het 
erf opgeslagen. In de genoemde atlassen 
vertonen deze langhuizen een verdere 
ontwikkeling, waarbij het woonhuis zich 
met een hoger en steiler dak onderscheidt 
van de stal en daar ook door een wand 
van is gescheiden. Verder zijn er allerlei 
verbeteringen ingevoerd, zoals bijvoorbeeld 
stenen gevels en grupstallen en vaak een 
extra schuur voor de oogst. In de loop van 
de 19e eeuw verdwijnt de herinnering 
aan het langhuis als gevolg van de bouw 
van de veel praktischer kop-hals-romp en 
Oldambtster boerderijen. In Wartena is nog 
een langhuis bewaard gebleven en doet na 
restauratie dienst als museum.

De eerste Oldambtsters
Rond 1700 doet zich in Ostfriesland een 
nieuwe ontwikkeling voor waarbij zowel het 
woonhuis als het bedrijfsgedeelte inclusief 
oogstopslag in een grote zogenaamde 
Friese schuur is ondergebracht. Een 
Reiderlandse acte spreekt in 1703 van ‘ein 
Nje vriesche Schuir’. Voor de inpolderingen 
had men zich in Ostfriesland verzekerd 

Historische boerderijen in het Oldambt

Historische boerderijen in het Oldambt
De oude boerderijen die men in het Oldambt nog in ruime mate aantreft, zijn nagenoeg uitsluitend van het 
zogenaamde Oldambtster type. Dit is de boerderijvorm waarbij het bedrijfsgedeelte en het woongedeelte onder een 
groot dak zijn samengebracht, als was het één grote schuur. Bij het oorspronkelijke type was dat ook letterlijk zo en is 
het woongedeelte in een hoekje van de schuur ondergebracht. Later werd het woongedeelte steeds expressiever in 
het front van het boerderijgebouw. 

De slingertuin bij party boerderij Harmens Dijkstra, R. Abdenaweg 1, Midwolda
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Historische boerderijen in het Oldambt

van de hulp van Hollanders, die daar in 
eigen land immers ervaring mee hadden 
opgedaan. De invloed van de in Noord-
Holland ontwikkelde stolpboerderij is dan 
ook niet vreemd aan dit nieuwe Oost-Friese 
boerderijtype. Cadovius Muller meldt in dit 
verband dat ‘…drumb bawet man nuhn die 
heusern und schuiren nach der hollandische 
Art leichter und bequehmer’. 
In het Oldambt worden rond 1700 in 
de buurt van Nieuwe Schans de eerste 
voorbeelden op oude kaarten gevonden.
Van dit oudste Oldambtster type zijn nog 
enkele voorbeelden bewaard gebleven, 
zoals bijvoorbeeld in Finsterwolde en 
Nieuwolder Hamrik. Deze laatste boerderij 
is dateerbaar in het begin van de 18e 
eeuw als nieuwe boerderij in een nieuwe 
inpoldering van de Dollard in 1701. In feite 
is hier sprake van een grote schuur, waarin 
een hoekje gereserveerd was voor een 
bescheiden woongedeelte dat daar als het 
ware als een plat doosje is ingeschoven. 
De schuur heeft een driebeukige indeling 
waarbij de grote middenbeuk bestemd 
is als tasruimte voor de oogst en de 
zijbeuken respectievelijk voor veestalling 
en wagenstalling en dorsplaats. Waar op 
het Groninger Hogeland de paardenstal in 
het laatste tasvak [hier goulen genoemd] 
is ondergebracht stalde men de paarden in 
het Oldambt vaak achter de koeienstal, van 
de laatste vaak gescheiden door een houten 
schot. Waar de koeien met de koppen naar 
de buitengevel werden gestald, stonden 
de paarden met hun hoofden naar de tas, 
uiteraard daarvan gescheiden door een 
wand. Tegen de buitengevel was dan nog 
plaats voor varkens, een privaat en vaak 
nog een box voor merrie met veulen en 
daarboven de kippen op een zoldertje. 
Aan het boveneinde van de stallen 
zijn de vertrekken gesitueerd voor de 

melkverwerking, personeel en woonruimte 
voor het boerengezin. In deze opzet kende 
de achtergevel een stel deeldeuren voor 
de veestalling en in de andere zijbeuk 
voor de grote deel. In sommige gevallen 
werd de paardenstal ook wel op de 
Hogelandsterwijze gesitueerd, met drie stel 
deeldeuren als gevolg. 

Ontwikkeling Oldambtster boerderij
In principe is de indeling van het 
bedrijfsgedeelte door de jaren heen 
nauwelijks gewijzigd terwijl het 
woongedeelte onder invloed van de modes 
in de architectuur en dankzij de welvarende 
landbouw tal van variaties ging vertonen. 
Een belangrijke rol speelde hierin ook de 
ligging van de boerderijen aan de lange 
wegen. Het woonhuis is overal op de weg 
gericht en bood daarom ook bij uitstek de 
mogelijkheid voor welvarende boeren om 
dit via hun woonhuizen uit te stralen. De 
van de weg afgekeerde achterzijde was uit 
het zicht en werd om die reden meestal 
heel sober en zonder franje uitgevoerd.

Een belangrijke stap in deze ontwikkeling 
is het plaatsen van een nieuw woonhuis 
midden voor de topgevel aan de voorzijde. 
Zo ontstond in feite de brandgevel avant 
la lettre waardoor de nieuwe woning 
gescheiden werd van het oude bedrijfs- en 
woongedeelte. Een lange gang over de 
gehele breedte van de brandgevel, met 

vaak aan beide zijde een buitendeur, bood 
toegang tot het nieuwe woongedeelte. 
In principe was er ook sprake van 
vergroting van de woonruimte, omdat 
het oude woongedeelte in de schuur vaak 
gehandhaafd bleef. In veel gevallen werd 
het nieuwe woonhuis alleen gebruikt voor 
bijzondere gelegenheden en bleef men 
het oude woongedeelte in functie voor het 
dagelijkse leven.
Deze eerste woonhuizen hadden een lagere 
nokhoogte dan de schuur en kenden ook 
een flauwere dakhelling. Dit kwam mede 
ook door de hoger opgetrokken zijgevels 
van de woning. In meer bescheiden zin 
was dat laatste ook al het geval bij de oude 
woning. Aangezien het schuurgedeelte 
een veel lagere zijgevel had, versprong 
deze gevel in een aantal stappen naar de 
zijgevelhoogte van het voorhuis. Deze 
verspringingen worden in Groningen 
krimpen genoemd, de schuur krimpt naar 
het woonhuis toe. Aangezien men tot in de 
20e eeuw in bedsteden sliep, kon de zolder 
boven het woonhuis gebruikt worden 
als opslagruimte voor gedorst graan en 
dergelijke.

In een volgende stap in de ontwikkeling 
bracht men het voorhuis op dezelfde 
nokhoogte van de schuur en tevens onder 
dezelfde dakhelling. Hierdoor kreeg het 
gehele boerderijgebouw als eenheid 
bepaald meer allure, hetgeen weer leidde 

Door hoog geboomte omgeven grote heerd van het Oldambtstertype. Voorhuis onderkelderd; in de topgevel drie 
series zaadzoldervensters en in top omlijste voorstelling van een paard. Ca. 1850 Hoofdweg 306, Bellingwolde

Ontwikkelingsschema van de Oldambtster boerderij

De oudste zo niet eerste Oldambtster boerderij in 
Groningen. Langeweg 2, Nieuwolda Oost
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Historische boerderijen in het Oldambt

tot meer bescheiden veranderingen, 
maar wel een sprekend effect. Zo is het 
opvallend dat aanvankelijk één vertrek van 
het voorhuis onderkelderd werd, hetgeen 
niet alleen zichtbaar was aan de plaatselijke 
keldervensters, maar ook aan de kleinere 
en hoger geplaatste geplaatste ramen in 
deze helft van de voorgevel. Later werd 
de symmetrie van het voorhuis verder 
versterkt door de twee keer twee vensters 
gelijk van grootte en vorm te maken en op 
gelijke hoogte te plaatsen. Dit betekende 
soms wel dat de onderdorpel van twee 
ramen bij het onderkelderde gedeelte 
nauwelijks boven het vloerpeil uitstak. 
Al snel werd dit euvel vervangen door een 
volledige onderkeldering van het woonhuis, 
hetgeen ook nuttig was om een meer 
vanzelfsprekende gelijke nokhoogte te 
verkrijgen met het bedrijfsgedeelte.
Boven het woongedeelte ziet men nu ook 
twee tot drie rijen lage liggende ramen, 
de zogenaamde zaadvensters voor de 
zaadzolder[s]. Om deze vensters een meer 
huiselijk karakter te verlenen hangt men 
er vaak gordijntjes voor. Uit praktische 
overwegingen werden deze gordijntjes er 
ook wel opgeschilderd.

De volgende stap
Een belangrijke volgende stap heeft 
met name betrekking op de indeling en 
detaillering van de voorgevel. Daar geldt in 
de eerste plaats het streven naar symmetrie 

en strakke ordening. Bovendien gaf het 
voorbeeld van de klassieke ordening aan 
dat het midden een eigen accent kreeg. 
Bestond dit in de hiervoor beschreven 
versie uit de scheidingswand tussen beide 
vertrekken, in de nieuwe versie wordt 
sprake van een prominente entree met 
daarachter een brede gang en daarvoor een 
fraaie stoeppartij. Bovendien zorgde deze 
aanpak voor een ander klassiek aspect, 
namelijk dat van de oneven elementen in 
een prominente gevel. Een centrale [deur]

partij in het midden en ter weerszijde twee 
grote vensters. In latere versies wordt deze 
deurpartij ook wel vervangen door een veel 
breder, soms erkerachtig, woonvertrek en 
verhuist de entree weer naar de zijgevel.

Onder invloed van bovenstaande ontstond 
ook de behoefte om het front van de 
boerderij een duidelijke beëindiging te 
geven door middel van een dakschild in 
plaats van een als het ware afgesneden 
gebouw. Aanvankelijk kreeg dit de vorm 

Villaboerderij in eclectische stijl. Bouwjaar villa: 1906, de schuur is van oudere datum. 
Hoofdweg 245, Bellingwolde

Boerderij van het Oldambtster type in ambachtelijk-traditionele stijl met eclectische elementen in Bellingwolde. Bouwjaar: 1878. Hoofdweg 119, Bellingwolde
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Historische boerderijen in het Oldambt

van een zogenaamd wolfseind, waarbij 
onder de rijk geprofileerde goot nog 
een stukje topgevel overbleef tot aan de 
hoogte van de goot van de zijgevel. Een 
logisch vervolg van deze ingreep was om 
een sterker beeld te creëren door van het 
wolfseind een dakschild te maken dat op 
een rechthoekige front van de voorgevel 
landt. Hierdoor ontstaat een markant 
beeld, dat vaak nog versterkt wordt 
door pilasters, rijke gootdetailleringen 
en een middenpartij met fraai balkon en 
gedecoreerde dakkapel. Bij een dergelijke 
aanpak worden de zaadvensters ook wel 
verwisseld voor vensters die de indruk 
geven dat er een vertrek achter ligt. Maar 

ondanks deze vensters en luxueus balkon 
blijft de bovenverdieping gewoon in gebruik 
als zaadzolder.

De laatste variant in dit klassieke kader 
bestaat uit de keuze om het voorhuis als 
een zogenaamd dwarshuis uit te voeren, 
waarbij alle aspecten van de klassieke 
vormgeving de gewenste allure kunnen 
verkrijgen. Hierbij wordt het voorhuis een 
expliciet front van de boerderij, waarbij het 
bedrijfsgedeelte nagenoeg verdwijnt achter 
het imposante voorhuis, dat nog steeds 
dezelfde nokhoogte kent als de schuur. 
De symmetrie van de voorgevel biedt 
ruimte voor alle gewenste decoratie en 
uitstraling. Overigens is ook hier in bijna alle 
gevallen ondanks het beoogde beeld, de 
bovenverdieping nog steeds in het gebruik 
als zaadzolder.

De getekende illustraties geven een beeld 
van deze ontwikkeling en verwijzen tevens 
naar de invloed van de architectuur van de 
Oldambtster boerderij in de aangrenzende 

agrarische gebieden.

De laatste fase van de Oldambtster 
boerderij betreft die van de nieuwe 
bouwstijlen die rond de eeuwwisseling van 
de twintigste eeuw plaatsvinden, waarbij 
met behoud van het Oldambtster concept 
ook nieuwe bouwstijlen als Chaletstijl, 
Jugendstil en Amsterdamse School de 
architectuur bepalen.

De landbouwkundige ontwikkelingen vooral 
na de 2e wereldoorlog leidt tot een nieuwe 
aanpak waarbij de huidige bedrijfseisen 
en technische mogelijkheden tot geheel 
andere bedrijfstypen leiden. Door de grote 
omvang van veel Oldambtster boerderijen 
in vergelijking met veel andere in den 
lande, hebben nog tal van deze gebouwen 
een functie als landbouwbedrijf. Voor de 
moderne veehouderij zijn ze echter niet 
meer geschikt. Bovendien raken door de 
schaalvergroting in de landbouw veel oude 
boerderijen hun functie kwijt en raken 
zonder nieuwe vitale functie in verval. 
Behalve door een adequaat subsidiesysteem 
voor de instandhouding van deze 
monumentale boerderijen, zou een regeling 
voor sloop van de vervallen exemplaren de 
kwaliteit van de openbare ruimte in deze 
streek bepaald ten goede komen.

Op 2 september gaat de jaarlijkse excursie 
van de Boerderijenstichting Fryslân langs 
dit soort boerderijen, zoals die hier zijn 
afgebeeld. Het programma voor die dag 
vindt u op de achterpagina. 

Tekst: Wijbrand Havik

Op een ruim erf met slingertuin gelegen party boerderij Harmens Dijkstra Oldambtster boerderij die, getuige de 
hardstenen gedenksteen in de stoep van de hoofdentree, gebouwd is in 1858. Midwolda, R. Abdenaweg 1

‘Parels van toen zijn de rotte kiezen van nu’ kopte in 2014 De Volkskrant in een artikel over deze ruïneuze 
heerden aan de Hamdijk onder de rook van Bellingwolde
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Project: De gelede en de Amerikaanse boerderij in Fryslân 

Met dit project wil de Boerderijenstichting in de jaren 2017 en 2018 aan deze twee typen agrarische gebouwen 
meer aandacht schenken. Per slot van rekening vormen zij een belangrijk onderdeel van de agrarische geschiedenis 
van deze provincie. Hun afwijkende vorm en bouwtrant maken hen tot interessante onderdelen van het bezit aan 
historische boerderijen.

Project: De gelede en de Amerikaanse 
boerderij in Fryslân 

De gelede boerderij en de boerderij 
van het Amerikaanse type deden 
in de periode 1905-1940 in 

Fryslân hun intrede. In dit project willen we 
achtergrondinformatie omtrent de bouw 
van deze boerderijtypen samenbrengen 
uit publicaties en archiefonderzoek, 
we inventariseren welke voorbeelden 
van dit type boerderijen nog bestaan of 
verdwenen zijn in Fryslân. Via interviews 
met eigenaren/gebruikers wordt getracht 
een actueel beeld te krijgen van wat er 
anno 2018 nog resteert. Het plan is de nog 
bestaande gebouwen ook fotografisch te 
documenteren.

Het uiteindelijke doel is om de vergaarde 
kennis en inzichten te verspreiden in 
een publicatie en met lezingen. Terwijl 
het onderzoek loopt zullen van tijd tot 
tijd voorlopige resultaten door onze 
Boerderijenstichting naar buiten worden 
gebracht.

Eerste verkenningen begonnen
Twee bestuursleden van de 
Boerderijenstichting Fryslân, Hans de Haan 

en Jacob van der Vaart, die ook het initiatief 
hebben genomen tot dit project, hebben 
in de afgelopen maanden al enig voorwerk 
verricht en een voorlopige lijst opgesteld van 
nog bestaande exemplaren en van intussen 
verdwenen exemplaren. Inmiddels zijn er 
rond 35 adressen van gelede boerderijen 
en 10 adressen van het Amerikaanse type 
opgespoord. Een zevental gelede boerderijen 
is intussen al door hen onderzocht en 
gedocumenteerd.

Waarom deden de gelede en de 
Amerikaanse boerderij hun intrede
Met het oog op verbetering van de hygiëne 
bij de melkwinning en een veiliger opslag 
van hooi (hooibroei, blikseminslag) is in het 
eerste kwart van de vorige eeuw gezocht naar 
vernieuwingen inde boerderijbouw. Tot aan 
het begin van de twintigste eeuw was met de 
traditionele vormen van de Friese boerderij, 
de kop-hals-romp en de stelp met enkele 
varianten, nauwelijks geëxperimenteerd. 
Nadat de landbouwcrisis van 1880 over zijn 
dieptepunt heen was, begonnen nieuwe 
experimenten. Grootgrondbezitters zetten de 
toon bij de vernieuwingen: enkele adellijke 

families en gast- en weeshuizen. Door het 
fundamenteel anders organiseren van de 
bedrijfsvoering had dit ingrijpende gevolgen 
voor de boerderijbouw.

Een van de belangrijkste uitdagingen 
waarvoor men in deze sector stond was het 
produceren van bacterievrije melk, waardoor 
de tuberculose-bacil geen kans kreeg zich 
te ontwikkelen. Het streven kreeg gestalte 
met een geleding en afgrenzing van de 
verschillende bedrijfsfuncties en met een 
inrichting van de stal die de hygiëne 

Interieur gelede boerderij, Het Meer 253, Heerenveen

Gelede boerderij ten oosten van Heerenveen, Het Meer 253
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verbeterde. Het vee moest ruimer gestald 
worden, met betere ventilatie. Bovendien was 
met de geleding de brandveiligheid gediend, 
want naast blikseminslag was en bleef 
hooibroei een groot gevaar voor de boerderij. 
In een gelede boerderij werden woning, 
veestal, ruimte voor melkverwerking en de 

hooiberging (annex de berging van
wagens, machines en gereedschappen) 
in afzonderlijke, maar wel aan elkaar 
gekoppelde bouwvolumes ondergebracht. 
De vernieuwing van de bedrijfsvoering 
op boerderijen werd bevorderd door het 
Instituut voor Landbouwwerktuigen en 

Gebouwen in Wageningen. De modellen van 
dit instituut zullen zonder twijfel grote invloed 
op opdrachtgever en architect hebben gehad.

Amerikaanse boerderij
Het kenmerk bij uitstek van de zogenaamde 
Amerikaanse boerderijen was de plaatsing 
van de hooiberging op een zolder boven het 
veestalgedeelte, gescheiden door een vloer 
van steen of beton. Het hooi werd hier met 
een takelmechaniek aan de steile achtergevel 
naar de hooizolder getransporteerd. Hierdoor 
waren de schuren veel hoger dan men 
gewend was bij de traditionele Fryske pleats.

Samenwerking
Het Fries Landbouwmuseum en de stichting 
AFRON hebben zich bereid getoond aan 
specifieke onderdelen van dit project mee te 
werken. Een aardige bijkomstigheid is dat het 
Fries Landbouwmuseum in de eerstkomende 
jaren verplaatst gaat worden naar een fraai 
voorbeeld van zo’n gelede boerderij bij 
Goutum. 

Project: De gelede en de Amerikaanse boerderij in Fryslân 

Oproep
Wie weet er nog een geheel compleet of een nog deels intact of verbouwd exemplaar van een gelede- of een Amerikaanse boerderij 
in Fryslân te staan? Of misschien weet u waar er vroeger een intussen verdwenen exemplaar stond? In sommige gevallen resteert er 
alleen nog de woning en/of de veestalling. 

Reacties graag naar j.vaart@hetnet.nl of bellen naar 0513-438007 of 0513-412217. 

Amerikaanse boerderij, Roodpad 3, Oudebildtzijl

Historische bijgebouwen

Bij veel historische boerderijen staan kleinere gebouwen zoals koetshuizen, stallen, stookhokken, schuren 
en varkenshokken die voorheen een onderdeel vormden van het boerenbedrijf. Deze bijgebouwen zijn uit 
cultuurhistorisch oogpunt waardevol, maar meestal van bescherming uitgesloten, ook al is de boerderij een rijks- of 
gemeentelijk monument. Dat betekent dat ze vogelvrij zijn. Door functieverlies en gebrek aan onderhoud raken de 
bijgebouwen in verval en worden ze uiteindelijk gesloopt. De Boerderijenstichting Fryslân wil door middel van een 
serie artikelen aandacht vragen bij eigenaren en overheden voor dit fenomeen. Hopelijk kan worden voorkomen dat 
in de toekomst nog meer van deze juweeltjes gaan verdwijnen.

Koetshuizen met tentdak, deel II 

In de Nieuwsbrief van februari 2016 
verscheen in de rubriek ‘Historische 
bijgebouwen’ het artikel ‘Koetshuizen 

met tentdak, deel I’. In de loop van de 19e 
eeuw werden dankzij de aanleg van wegen 
op het platteland, steeds meer rijtuigen 
aangeschaft, waarvoor een koetshuis 
noodzakelijk was. In het noorden van 
Fryslân werden toen aan de achterkant 
van de boerderij nabij de schuur zeer 
karakteristieke, in baksteen opgetrokken, 
koetshuizen met een tentvormig dak 

gebouwd. De daken waren met riet of 
pannen gedekt en hadden een overstek met 
of zonder sierplank. Ondanks onderlinge 
verschillen in detail en constructie vertonen 
ze onderling veel overeenkomsten. 
Waarschijnlijk was één aannemer of 
architect de ontwerper van dit type. 

Er waren door de Boerderijenstichting 
Fryslân elf van dergelijke koetshuizen 
gelokaliseerd. Naar aanleiding van een 
oproep om informatie over andere 

exemplaren van dit type koetshuis werd 
koetshuis Altenastreek 6 te Dokkum 
aangedragen. Het aantal nog te beschrijven 
koetshuizen is dermate groot dat na het 
huidige deel II nog een deel III wenselijk 
is. Dat schept de mogelijkheid om alsnog 
nieuwe informatie toe te zenden aan 
R.J. Wielinga, Heideburen 97, 8441 GN 
HEERENVEEN of te mailen naar 
rjwielinga@yahoo.com.  
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Historische bijgebouwen

Alde Leie, Leijester Hegedyk 27

Koetshuis bij de in 1895 door 
A.H. Rienks gebouwde kop-hals-
rompboerderij Leijester Hegedyk 

27 te Alde Leie. Volgens een gevelsteen 
was A.D. Polstra de aannemer van de 
boerderij. Het koetshuis is 6,60 meter 
breed en 5,60 meter diep. De éénsteens 
muren zijn opgetrokken in roodbruine 
baksteen. De voorgevel heeft naast elkaar 

twee toegangen met dubbele deuren die 
door een muurdam van één kop breed van 
elkaar zijn gescheiden. De linker zijgevel en 
de achtergevel hadden oorspronkelijk twee 
ronde vensters met gietijzeren roeden. 
Later is in de linker zijgevel ter plaatse van 
een rond venster een brede deur en in 
de achtergevel ter plaatse van een rond 
venster een loopdeur geplaatst. De rechter 

zijgevel is blind. Het licht ingezwenkte 
tentdak is met geglazuurde gegolfde Friese 
pannen gedekt en heeft een klein overstek 
met een sierplank. Het dak wordt door 
een houten piron bekroond. Opmerkelijk 
is de afgeschuinde hoek aan de kant van 
de doorgang naar het voorhuis tussen het 
koetshuis en de schuur. 

Rond venster

Ferwert, Kahoolsterlaan 2 (Groot Kahool)

Het koetshuis bij de in 
1783 gebouwde kop-hals-
rompboerderij Groot Kahool aan 

de Kahoolsterlaan 2 te Ferwert heeft een 
vierkante plattegrond (532 x 525 meter). 
De halfsteens muren zijn opgetrokken in 
zachtrode baksteen. De voorgevel heeft 
naast elkaar twee toegangen met (nieuwe) 
dubbele deuren. De oorspronkelijke deuren 
waren wellicht voorzien van panelen. De 
overige muren zijn aan de binnenkant 
door twee houten muurstijlen versterkt en 
hebben twee ronde vensters met houten 
gekruiste roeden. Het met riet gedekte 
tentdak heeft een flauwe helling en een 
groot overstek dat door geprofileerde 
houten “klossen” wordt ondersteund. Het 
interieur heeft een vloer met op hun plat 
gelegde gele bakstenen, witgepleisterde 
wanden en een plafond bestaande uit 
vier lichtblauw geschilderde balken. De 
balken en de ravelingen (korte balken) in 
de buitenste balkvakken lopen door naar 
buiten als klossen. 
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Historische bijgebouwen

Rond venster

Voorgevel

Omstreeks 1975 (foto RCE, L.M. Tangel)

Feinsum, Poelhuizen 2

Het koetshuis bij de in 
1794 gebouwde kop-hals-
rompboerderij Poelhuizen 2 te 

Feinsum dateert volgens een gevelsteen 
uit 1855. Dit oudste koetshuis van de 
serie heeft een vierkante plattegrond 
(6,60 x 6,60 meter) en is daarmee tevens 
de grootste. De éénsteens muren zijn 
opgetrokken in roodbruine baksteen. 
Oorspronkelijk had de voorgevel naast 
elkaar twee toegangen met dubbele 
deuren. Volgens een foto uit 1975 is 
de linker toegang later vervangen door 
metselwerk. Nadien is de toegang 
verbreed waarbij de linker muurdam 20 
centimeter is versmald. De rechter zijgevel 
had een, thans dichtgezette, loopdeur 
en een rond venster met gietijzeren 
roeden. De linker zijgevel heeft twee van 
dergelijke vensters en de achtergevel is 
blind. Het met riet gedekte tentdak is licht 
ingezwenkt en heeft een klein overstek. 
Waarschijnlijk werd het oorspronkelijk 
door een pinakel bekroond.  

Gevelsteen met jaartal 1855
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Historische bijgebouwen

Koetshuis bij de in 1864 door Hessel 
Arjens Rienks gebouwde kop-hals-
rompboerderij Hege Hearewei 

54 te Stiens. Het koetshuis is 6,60 meter 
breed en 5,60 meter diep. De gevels zijn 
opgetrokken in zachtrode baksteen die 
overeenkomen met de baksteen van de 
boerderij. Zeer waarschijnlijk dateert 
het koetshuis eveneens uit 1864 of kort 
daarna. De éénsteens dikke voorgevel 
heeft naast elkaar twee toegangen met 
dubbele (stalen) deuren en bovenlichten. 
De oorspronkelijke deuren waren wellicht 
van hout en voorzien van panelen. De 
overige gevels zijn halfsteens dik die aan 
de binnenkant door houten muurstijlen 
worden versterkt. De rechter gevel en de 
achtergevel hebben twee ronde vensters 
met gietijzeren roeden. De linker zijgevel 
is blind. Het ingezwenkte tentdak is 
met geglazuurde platte Friese pannen 
gedekt en heeft een groot overstek dat 
door geprofileerde houten consoles 
wordt ondersteund. Het dak wordt door 
een eenvoudig vormgegeven houten 
piron bekroond. De in het zicht zijnde 
kapconstructie bestaat uit gebogen spanten 
die rusten op vier balken. 

Stiens, Hege Hearewei 54

Voorgevel en rechter zijgevel Venster

Kop-hals-rompboerderij met koetshuis
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Theaterstuk en aankondiging excursie
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Theaterstuk: Boerderij in 
de buurt  
Het bestuur laat jullie hierbij alvast 
met veel genoegen weten dat in 2018 
zeer waarschijnlijk een theaterstuk 
naar Friesland wordt gehaald, waarbij 
de boerderij centraal staat. Dit stuk zal 
worden opgevoerd, in samenwerking met 
Kulturele Haadstêd 2018. Het gaat om een 
reizende toneelvoorstelling over historische 
boerderijen, anno nu. 

Die boerderijen moeten behouden 
worden. Het gebouwde agrarisch erfgoed 
is als vanzelfsprekend verbonden met het 
omliggende land. Daaraan ontleent het 
zijn betekenis. Ook de sociale structuur 
waarvan de bewoners van de boerderijen 
deel uitmaken, speelt een belangrijke 
rol. De van oorsprong agrarische cultuur 
ontmoet ‘stadse’ invloeden.

In de huidige maatschappij komt er steeds 
meer nadruk te liggen op de eigen rol van 
de eigenaar, de buren en andere partijen. 
Dat leidt tot nieuwe keuzes en oplossingen. 
Deze eenakter gaat over dit soort zaken en 
is interactief. 

Het stuk gaat over de ‘stadse’ Harry en 
Liselot die een boerderij kopen en er een 
maatschappelijke bestemming aan willen 
geven. Welke dat moet worden, is een 
discussiepunt tussen hen beiden. Naast 
Harry en Liselot heeft boer Egbert grote 
stallen: die passen niet in het landelijke 
plaatje van Harry en Liselot. In dit stuk 
wordt getracht tot een oplossing te 
komen, waarbij zaken als herbestemming, 
financiering en denken vanuit de 
toekomstige exploitatie aan de orde komen. 
Wij denken dat dit stuk zeer interessant is 
voor onze donateurs en andere liefhebbers 
van het (Friese) platteland en alles wat 
hierbij komt kijken. Het theaterstuk wordt 
geproduceerd door Agrarisch Erfgoed 
Nederland en wij zijn erg blij content dat wij 
het stuk naar Friesland kunnen halen. 
Zodra er meer bekend is over datum, 
tijdstip en locatie van de voorstellingen 
worden jullie hiervan op de hoogte 
gebracht. 

Boerderijenonderzoeker	Paul	Borghaerts	is	ook	het	afgelopen	jaar	zeer	actief	geweest	met	zijn	
dendrochronologisch onderzoek. De bevindingen daarvan publiceert hij op zijn eigen website: 
boerderijenonderzoek.nl.	Zo	vindt	u	daar	onder	anderen	een	degelijk	en	levenswaardig	artikel	
over schuren met gebinten van vurenhout en	een	artikel	over	het	kantrechten	van	bomen.	In	onze	
digitale	nieuwsbrief	een	recensie.	

Als	u	meer	wilt	weten	over	boerderijenbouw	of	de	geschiedenis	van	uw	eigen	boerderij	raden	we	u	
aan	regelmatig	een	kijkje	te	nemen	op	Borghaerts	zijn	website.

8.45 uur  
Verzamelen bij opstapplaats Drachten 
(opstapplaats	wordt	nog	nader	bepaald).

9.00 uur 
Vertrek vanuit Drachten.

10.00 uur 
Aankomst	bij	afslag	Bad	Nieuweschans	
Via Boneschans, Hamdijk en Oudeschans 
naar Bellingwolde 

10.20 uur
Aankomst bij te restaureren boerderij 
Bellingwolde,	incl.	koffie	en	sanitaire	
voorziening. 

11.15 uur
Vertrek Route Bellingwolde, Blijham, 
Winschoten, Midwolda. Met name in 
Bellingwolde en Blijham ontwikkeling 
zichtbaar	van	sobere	maar	forse	boerderij	
tot riante villa’s als voorhuizen. Daarnaast 
passeren wij verschillende [gerestaureerde] 
slingertuinen. Via rondweg Winschoten naar 
Midwolda.	Bij	ruimte	in	tijd	langs	de	Blauwe	
Stad 

12.30 - 13.00 uur  
Aankomst bij party boerderij Hermans 
Dijkstra; lunch, met inleiding over boerderij 
en	bezichtiging	van	museale	boerderij	en	
prachtige	originele	slingertuin	

14.30 uur  
Vertrek Route Nieuwolda, Oostwolder 
Hamrik, Goldhoorn, Finsterwolde, Nieuw 
Beerta, Drieborg. Op deze route meer 
variaties	op	de	ontwikkeling	van	met	
name de architectuur van de voorhuizen. 
[Eigenlijk daarin veel meer veranderingen en 
ontwikkelingen	dan	in	het	bedrijfsgedeelte]	
Ook langs de oudste zo niet eerste 
Oldambtster boerderij in Groningen. Ook 
wat meer landschap op deze route, immers 
een wezenlijk aspect van de grote ruimte van 
het Oldambt. 

15.30 uur 
In Drieborg bezoek boerderij Boelo ten Have
 
16.30 uur 
Vertrek naar Drachten via Nieuwe Schans 

U kunt zich alvast aanmelden via onze website: 
info@boerderijenstichtingfryslan.nl onder 
vermelding: excursie Oldambt op 2 september.

Agenda                23 maart  Thema-avond in Tytsjerk                2 september Excursie Oldambt

Party boerderij Hermans Dijkstra waar de lunch 
wordt genuttigd en met rondleiding. Zie ook artikel 
Havik, met foto’s interieur en slingertuin.

Excursie Boerderijenstichting Fryslân op zaterdag 2 september 
2017 naar Oost-Groningen

Dwarshuisboerderij in eclectische stijl met classicis-
tische motieven in Bellingwolde  aan de Hoofdweg 
303. Waarschijnlijk tijdens excursie ontvangst samen 
met DBF official  in deze boerderij. Sassen restaura-
tie gaat deze boerderij renoveren met hulp van injec-
ties van gemeente en provincie onder begeleiding 
van Stichting DBF uit Grouw.


