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Wederopbouwboerderijen in Hoogland-West



Grebbeliniedijk langs de Eem



Wederopbouwboerderijen langs de Grebbelinie



1939: Grebbelinie onderdeel van het verdedigingsplan

IJsselmeer

Hoogland

Rijn



1939: bouw kazematten op Werk bij Krachtwijk

Werk bij Krachtwijk

1939: Grebbelinie onderdeel van het verdedigingsplan



10 mei 1940: ruim 50 boerderijen worden afgebrand

Slaagseweg 9a (1935)



10 mei 1940: ruim 50 boerderijen worden afgebrand

Slaagseweg 5 (1935)



10 mei 1940: ruim 50 boerderijen worden afgebrand

Slaagseweg



Huis Coelhorst

10 mei 1940: .............. en ook het Huis Coelhorst



juni 1940 inventarisatie oorlogsschade



juni 1940 inventarisatie oorlogsschade

gebouwen naar den toestand op 1 mei 1940

voorkeur architect



Architecten van de wederopbouwboerderijen

Slaagseweg
architect Feenstra en Van Broekhuizen

Coelhorsterlaan
architecten H.A. en G. Pothoven

Weerhorsterweg
architect W. van der Leck



Boeren zoeken inspiratie in de Wieringermeer

brandvrije stalzolders

ventilatie achterhuis

rode dakpannen



Wederopbouwboerderijen aan de Coelhorsterlaan

architecten 
H.A. en G. Pothoven



Wederopbouw op de bestaande fundering

‘De uitbouw links (opkamer) 
staat nog. Alleen kap en 
kozijnen uitgebrand, muren nog 
gaaf, van de rest is alles vlak. 
Bijgebouwen geheel verbrand.’

inventarisatie oorlogsschade voor Coelhorsterlaan 10



Delftse School + 
streekeigen
boerderijtypologie
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wagenloods

Wederopbouwboerderijen aan de Coelhorsterlaan
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Wederopbouwboerderijen aan de Coelhorsterlaan
Delftse School + 
streekeigen
boerderijtypologie
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varkensschuur

Wederopbouwboerderijen aan de Coelhorsterlaan
Delftse School + 
streekeigen
boerderijtypologie



brandmuur

inbouwkasten 

toepassing wc, 
aangesloten op riool 

spoelkeuken

spouwmuur

slaapkamers (ipv bedstee)

Moderne boerderij achter een traditionele gevel



Standaardisatie boerderijtype 


 


 





 


 


 







toepassing van moderne producten in bedrijfsgedeelte

Riwa vloersysteem (N.V. Eerste Hollandsche Schoorsteen en steenfa-
briek v.h. De Ridder & Co te Wassenaar)

Schokbeton stalramen met ventilatiestrook.

Standaardisatie, brandveiligheid en ventilatie



Constructie, vloer, grup, voerbakken uitgevoerd in beton

Hygiëne en duurzaamheid
toepassing van beton in het bedrijfsgedeelte



Standaardisatie en efficiency
schoorsteennis en inbouwkasten met Bruynzeeldeuren in het woongedeelte 



Gevelsteen op wederopbouwboerderijen



architect 
W. van der Leck

Wederopbouwboerderijen aan de Weerhorsterweg



Wederopbouwboerderijen aan de Weerhorsterweg

1931 2014



streekeigen 
boerderijtype: 
hallehuis

Slaagseweg

Wederopbouwboerderijen aan de Weerhorsterweg



Logistiek in het achterhuis



Logistiek in het achterhuis

hooiopslag op zolder
naar beneden via hooiluiken 



Steno vloer

Holle bakstenen elementen op betonnen balken. 
Daartussen wapening en specie. stalen kolommen



Steno vloer



Wederopbouwboerderijen aan de Slaagseweg

architecten
Feenstra en Van Broekhuizen



Wederopbouwboerderijen aan de Slaagseweg

Dakpannen in plaats van riet
Hogere zijgevels: grotere ramen, deuren
Extra (slaap) kamers op de verdieping
Geen opkamer: op nieuwe fundering gebouwd



Achtergevel Feenstra en Van Broekhuizen



Kenmerken wederopbouwboerderijen in Hoogland

Traditie

Streekeigen

Modernisering



Kenmerken wederopbouwboerderijen in Hoogland

Gevelsteen



Kenmerken wederopbouwboerderijen in Hoogland

Vlaamse gevel



bron: Alterra, Wageningen UR (2014), Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Figuur 6 laat zien dat circa 24 miljoen m2 aan oppervlakte agrarische 
bedrijfsgebouwen tussen nu en 2030 zal vrijkomen. Voor deze opper-
vlakte zal een andere (agrarische) functie gezocht moeten worden. 
Daar komt nog bij dat bij deze stoppende bedrijven circa 8 miljoen m2 
oppervlakte aan gebouwen met een woonfunctie hoort. In totaal gaat 
het dus om circa 32 miljoen m2 agrarische bebouwing.

Figuur 7 geeft de regionale verdeling van de vrijkomende agrarische 
bebouwing weer. Met name in regio’s in Gelderland, Overijssel, Oost-
Brabant/Noord-Limburg, Noord-Oostpolder en Zuidwest-Friesland 
komt in feitelijke m2 veel agrarische bebouwing beschikbaar. In de 
Randstad is dit oppervlak geringer.

17

Figuur 7: Prognose vrijkomende 
agrarische bebouwing per gemeente 
tot 2030 in m2 (boven) en % (onder) 
(bron: BAG, GIAB, TOP10-NL, 
eigen bewerking Alterra).

Dynamiek in het buitengebied
prognose vrijkomende agrarische bebouwing per gemeente tot 2030 (in %)

vindt geen bestemming: 
dreiging sloop

vindt wel een bestemming: 
begeleiden van transformatie



boerderijen voor 1832

boerderijen tussen 1832-1940

wederopbouwboerderijen

Beleid gemeente Amersfoort: stimuleren hergebruik

In het Bestemmingsplan Buitengebied West zijn 50 boerderijen 
aangemerkt als ‘waardevol’. Stimuleren van hergebruik.



Waardestelling van wederopbouwboerderijen

Cultuurhistorische waarde
Hoog bij alle boerderijen, omdat ze langs 
de Grebbelinie liggen en samen het ver-
haal van de WOII vertellen. 

Landschappelijke waarden 
Hoog bij de boerderijen aan de Coelhor-
sterlaan, omdat het een historisch ensem-
ble betreft. 

Ensemblewaarden 
Hoog als het ensemble uit de wederop-
bouwperiode (boerderij en varkensschuur) 
bewaard is gebleven. 

Architectuurhistorische waarden 
Hoog indien bovengenoemde kenmerken 
herkenbaar zijn in de architectuur, zoals 
het spanningsveld tussen traditie en mo-
dernisering. 



Begeleiden van transformatie
Transformatie tot woonboerderij: onderscheid voor- en achterhuis nog herkenbaar?



Begeleiden van transformatie
Isolatie vensters: glas-in-lood nog zichtbaar?



Begeleiden van transformatie
Isolatie vensters: architectuur Delftse School nog herkenbaar in de gevel?



Begeleiden van transformatie
Egaliseren vloer achterhuis: voormalige logistiek nog herkenbaar?



Begeleiden van transformatie
Dilemma: schadeherstel holle baksteen vloerelementen. Wat weegt zwaarder: 
de bouwhistorische of de economische waarde?


