
Bouw, beheer en onderhoud
Lennert Vrij

BOERENERVEN
op  he t  l andgoed  Tw icke l

ISBN 978 90 70162 90 3

BOERENERVEN
o p  h e t  l a n d g o e d  Tw i c k e l

Dit boek is een leidraad voor boeren, bewoners, beheerders en bouwers.  

Er is gekozen voor een complete benadering van het boerenerf: het erf, de gebouwen, 

hun onderlinge relatie en de samenhang met het omringende landschap. De uitgebreide 

tekst en de 350 tekeningen geven inzicht in de oorsprong en belangrijkste kenmerken 

van het traditionele Twickeler boerenerf. Voor veel voorkomende vraagstukken bij bouw, 

beheer en onderhoud worden mogelijkheden en oplossingen aangedragen, met moderne  

methoden en materialen. Basis hierbij is steeds het oorspronkelijk gebruik, indeling, 

constructies en detail, waarbij is aangegeven waarom sommige oplossingen goed 

voldoen en andere minder geschikt zijn. Met dit alles draagt dit boek bij aan het behoud 

van het historisch erfgoed op het landgoed.
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In	de	twintigste	eeuw,	vooral	in	de	tweede	helft,		

is	er	veel	veranderd	op	het	boerenbedrijf.	Een	deel	

van	de	boerenerven	is	nog	steeds	in	gebruik	als	

traditioneel	boerenbedrijf	maar	dit	aantal	wordt	

steeds	kleiner.	Een	ander	deel	is	aangepast	aan		

de	sterk	veranderde	wijze	van	boeren,	met		

moderniseringen,	ingrijpende	verbouw	en	nieuw-

bouw.	Veel	boerderijen	hebben	alleen	nog	een	

woonfunctie.	Een	enkele	keer	krijgen	ze	ook	een	

andere	bestemming,	zoals	een	kantoor	of	een	

werkplaats.	In	alle	gevallen	zijn	er	gevolgen	voor	de	

erfinrichting.

veranderingen
Als	het	boerenerf	de	agrarische	functie	heeft		

behouden,	zijn	verbouw	of	nieuwbouw	dikwijls	

noodzakelijk	om	mee	te	gaan	in	de	ontwikkelingen	

in	de	landbouw.	Dit	betekent	vaak	dat	er	nieuwe,	

grote	schuren	en	stallen	worden	gebouwd.	Ook	is	

er	steeds	meer	ruimte	nodig	voor	de	landbouwma-

chines	en	voertuigen,	voor	installaties	en	opslag	en	

voor	voertuigen	van	leveranciers	en	klanten.	

Steeds	grotere	delen	van	het	erf	worden	verhard.		

	

In	sommige	gevallen	weegt	het	commerciële	

	belang	zo	zwaar	dat	op	en	om	het	erf	reclamebor-

den	en	vlaggen	worden	geplaatst.	

Bijna	niemand	is	nog	aangewezen	op	de	teelt	van	

eigen	groenten	en	fruit,	waardoor	de	moestuin	en	

de	boomgaard	overbodig	zijn	geworden.	Vele	

moestuinen	zijn	verdwenen,	fruitbomen	gerooid	

en	‘opgeruimd’.	

Als	het	boerenerf	geen	agrarische	functie	meer	

heeft	en	alleen	wordt	bewoond,	is	de	oorspronke-

lijke	tweedeling	overbodig.	Er	is	‘achter’	geen	

	bedrijf	meer	dat	een	functionele,	doelmatige		

wisselwerking	heeft	met	de	directe	omgeving.	

De	stallen	en	schuren	zijn	vaak	gesloopt	en	op	het	

hele	erf	wordt	gewoond;	alles	is	‘voor’	geworden.	

Meestal	wordt	het	inkomen	buiten	het	erf	

	verdiend.

Helaas	blijkt	dat	veel	van	de	boerderijen	zich	lang-

zaam	maar	zeker	onttrekken	aan	het	landschap.	

Het	hele	erf	wordt	één	grote	tuin;	langs	de	erf-

grens	worden	hagen,	struiken	en	bomen		

geplant	en	hekken	gezet,	om	een	eigen	wereld	te	

scheppen.	Dit	verschijnsel	is	aan	de	ene	kant		

	

begrijpelijk	–	mensen	willen	nu	eenmaal	privacy.	

Aan	de	andere	kant	ontrekt	het	boerenerf	zich	aan	

de	omgeving,	waar	het	voorheen	juist	deel	uit	

maakte	van	het	landschap.	Het	gaat	een	eilandje	

vormen:	een	boerderij	met	schöppe	met	daarom-

heen	een	villatuin,	in	de	waardevolle,	visueel	aan-

trekkelijke	omgeving	van	het	landgoed	Twickel.	

Daarmee	gaat	niet	alleen	een	interessant	stuk		

geschiedenis	verloren,	maar	ook	het	beeld	van	het	

traditionele	boerenerf	in	het	Twentse	landschap.

Zowel	bij	agrarisch	gebruik	als	bij	bewoning	zijn	

er	mogelijkheden	om	moderne	wensen	te	realiseren	

en	toch	het	historische	karakter	van	het	erf	te	

	respecteren.	Het	is	hierbij	de	uitdaging	om	het	

	eigene	van	de	plek	te	benadrukken,	wat	kan	door	

de	inrichting	zo	eenvoudig	en	sober	mogelijk	te	

houden.	Het	principe	van	‘voor’	en	‘achter’	drukt	

de	doelmatigheid	van	vroeger	uit	en	vormt	steeds	

het	uitgangspunt	bij	het	inrichten	van	het	erf.	

Binnen	dit	principe	blijft	er	meer	dan	voldoende	

ruimte	voor	een	eigentijdse	invulling.	

Het	volgende	deel	reikt	hier	verschillende		

mogelijkheden	voor	aan.

2.3



erfinrichting 
	

In	deze	paragraaf	worden	praktische	aanbevelingen	

gegeven	voor	diverse	elementen	van	het	boerenerf,	

vaak	met	tekeningen.	Steeds	zijn	daarbij	drie	uit-

gangspunten	van	toepassing	op	alle	onderdelen	

van	het	boerenerf:

•	 	Werk	in	de	geest	van	het	traditionele	boerenerf		

(‘voor’	en	‘achter’).

•	 Houd	alles	zo	eenvoudig	mogelijk	

	 (doelmatigheid).

•	 Vermijd	‘retro’	en	stadse	elementen	

	 (platteland).

landschap
Als	er	nieuw	gebouwd	gaat	worden	bij	een	bestaand	

erf	in	het	essen-kampenlandschap,	plaats	de	

nieuwe	bebouwing	dan	niet	haaks	ten	opzichte	

van	de	bestaande	gebouwen	en	de	weg.	Vanuit	de	

traditie	van	het	oude	boerenerf	horen	de	gebouwen	

juist	‘willekeurig’	te	staan,	met	verspringende	hoe-

ken.	Dit	biedt	bovendien	extra	mogelijkheden	om	

met	een	nieuw	gebouw	privacy	te	scheppen	en	

zichtlijnen	op	de	omgeving	te	benutten	of	juist	te	

camoufleren.	Bepaal	bij		plannen	om	de	erf	-	

	

inrichting	te	veranderen	steeds	in	hoeverre	het	erf	

visueel	is	verankerd	in	het	landschap	en	versterk	

deze	verankering	zo	nodig.	Een	van	de	mogelijk-

heden	hiervoor	is	zichtlijnen	te	maken	vanuit	de	

woning	naar	de	omgeving.	Het	landschap	dringt	

dan	als	het	ware	het	erf	binnen.	Wees	selectief	

met	het	scheppen	van	privacy.	Plaatsen	om	uit	het	

zicht	te	kunnen	zitten,	kunnen	bijvoorbeeld		

gemaakt	worden	met	beplanting	in	halfronde		

vormen.	Dat	is	beter	dan	de	hele	rand	van	het		

erf	dicht	te	planten,	het	houdt	contact	met	de		

omgeving	én	het	geeft	privacy.

Volg	bij	de	erfinrichting	verder	de	natuurlijke		

gebogen	(soms	ook	rechte)	lijnen	van	het	perceel.	

Maak	nieuwe	vormen	in	principe	krom	in	plaats	

van	recht;	maak	oppervlakken	bol	of	hol	in	plaats	

van	vlak.	Met	al	deze	uitgangspunten	wordt	de	

nieuwe	inrichting	zorgvuldig	ingepast	in	het	

	landschap.

Als	er	nieuw	gebouwd	gaat	worden	bij	een		

bestaand	erf	in	het	heideontginninglandschap	met	

zijn	rechte	en	haakse	ordening,	plaats	de	nieuwe		

	

bebouwing	dan	juist	wel	haaks	ten	opzichte	van	de	

bestaande	gebouwen	en	de	weg.	Hier	zijn	de	

rechte	hoeken	en	de	strakke	indeling	juist	een	

kenmerk.	Speel	wel	met	het	onderling	laten		

verspringen	van	de	gebouwen	om	privacy	te		

scheppen	en	zichtlijnen	op	de	omgeving	te		

benutten	of	juist	te	camoufleren.	

erfindeling
Eén	van	de	belangrijkste	kenmerken	van	het		

traditionele	boerenerf	is	het	principe	‘voor’	en	

‘achter’.	Zoek	deze	denkbeeldige	lijn	die	het	erf	

verdeelt	in	‘voor’	en	‘achter’.	De	lijn	loopt	ongeveer	

tussen	de	ramen	van	het	(voormalige)	woon-

gedeelte	en	de	stalramen	van	de	boerderij.	Dik-

wijls	bevindt	zich	daar	ook	een	deur.	Vanaf	deze	

lijn	strekt	zich	naar	voren	het	vrouwelijk	deel	uit.	

Dit	deel	van	het	erf,	‘voor’,	wordt	gekenmerkt	door	

intensief	en	meer	tijdrovend	beheer	(kort	gras,	

moestuin,	siertuin,	boomgaard).	Naar	achteren	

strekt	zich	het	mannelijk	deel	uit,	‘achter’,	waar	
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voor- en zijgevel woongedeelte
De	gevels	van	een	boerderij	kennen	’hiërarchie’,	

het	woongedeelte	‘voor’	verschilt	duidelijk	van	het	

bedrijfsgedeelte	achter.	De	ramen	en	deuren	

geven	duidelijk	de	functie	van	wonen	aan:	de	voor-

gevel	heeft	grote	ramen	en	meestal	een	voordeur.	

Deze	‘bovendeur’	gaat	altijd	naar	binnen	open.	

Ook	de	zijgevels	hebben	ramen	en	deuren	voor	

het	woongedeelte.

Aan	het	kleine	raampje	net	boven	het	straatwerk	is	

duidelijk	te	zien	wat	er	achter	zit:	de	kelder(kast).	

De	kelder	kon	ventileren	door	het	raampje	open	te	

zetten,	en	de	ijzeren	staven	of	spijlen	(vossen-	of	

dievenijzers)	voorkwamen	dat	er	dieren	binnen	

konden	komen.	Wanneer	een	kelder	verdwijnt	bij	

een	verbouwing	wordt	ook	vaak	het	kozijntje	weg	

	

gehaald	en	de	gevelopening	dichtgemetseld.	Het	

kan	ook	blijven	zitten	als	aandenken	aan	de	vroe-

gere	indeling	en	gebruik,	het	vertelt	een	stukje	ge-

schiedenis.

	

De	kozijnen	uit	de	bouwperiode	van	de	boerderijen	

verschillen	van	de	huidige	kozijnen.	Doordat	ze	

een	(deels)	dragende	functie	hebben	is	het	kozijn-

hout	(1)	zwaarder	(grotere	afmetingen).	Kozijnen	

van	nu	(2)	zijn	lichter.	Ook	de	ramen	verschillen:	

in	de	tijd	dat	er	alleen	enkel	glas	was,	werd	het	

raamhout	vrij	licht	gemaakt.	Nu	wordt	in	de		

	

moderne	bouw	alleen	isolatieglas	toegepast,	waar-

door	het	raamhout	veel	zwaarder	is.	Bij	traditionele	

raamkozijnen	is	het	raamhout	in	verhouding	min-

der	dan	een	kwart	van	het	kozijn,	bij	moderne	

raamkozijnen	ongeveer	de	helft.	Een	ander	ken-

merk	van	oude	kozijnen	is	dat	ze	luiksponningen	

en	profileringen	hebben.

Ramen	uit	de	18e,	19e	en	begin	20e	eeuw	hebben	

een	roedeverdeling,	eenvoudig	omdat	het	glas	niet	

in	grote	maten	gemaakt	kon	worden.	De	oudste	

ramen	(1)	hebben	kleine	ruitjes,	toen	het	glas	

steeds	groter	gemaakt	kon	worden,	werd	de		

verdeling	ook	groter	(2).	De	ontwikkeling	van	

ramen	liep	hiermee	gelijk	op:	van	kleine	roede-

verdeling	tot	grote	roedeverdeling,	schuiframen,	

empireramen.
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Veel	boerderijen	hebben	schuiframen	bij	de	voor-

gevel,	soms	ook	bij	de	zijgevels.	In	de	loop	van	de	

tijd	zijn	ramen	aangepast.	Er	ontstonden	allerlei	

mengvormen,	met	uitzetramen,	naar	binnen-	en	

naar	buitendraaiende	ramen	en	valramen.	De	

ramen	in	de	zijgevels	kennen	vele	variaties,		

groottes	en	vormen,	hieronder	zijn	een	aantal	

weergegeven.

De	verhouding	van	de	ramen	is	ontstaan	door	de	

glasvorm:	deze	was	nooit	vierkant	maar	altijd	

meer	hoog	dan	breed.	De	meest	voorkomende	ver-

houding	is	ongeveer	1	staat	tot	√2.

Er	zijn	allerlei	variaties	in	hoogte	en	breedte,	waar-

bij	de	hoek	van	de	diagonaal	ligt	tussen		

de	50 en	58	graden.

Roeden	zijn	ontstaan	om	met	kleinere	stukken	

glas	één	groot	raam	te	kunnen	maken.	De	roeden	

waren	smal	met	kleine	sponningen	voor	het	glas,	

dat	in	de	sponning	werd	gezet	met	stopverf.	In	

aanzicht	zijn	het	dunne	roeden	met	schuine	stop-

verfkanten,	verdeeld	in	drie	gelijke	delen.	Met	de	

komst	van	grote	afmetingen	glas	en	later	isolatie-	

glas	werden	roeden	overbodig.	

	

Voor	isolatieglas	worden	ook	roeden	gemaakt,	ech-

ter	deze	verschillen	van	de	oorspronkelijke	roeden.	

Er	worden	andere	profielen	gebruikt	en	door	de	

breedte	komt	de	nadruk	veel	meer	op	de	roeden	te	

liggen	dan	bij	een	oorspronkelijk	raam.	

Isolatieglas	heeft	een	diepere	sponning	nodig:		

minimaal	10	mm.;	om	te	voldoen	aan	garantie-

voorschriften	zelfs	17	mm.	Moderne	roeden	zijn	

daardoor	tot	twee	keer	breder;	het	platte	vlak	is	

driekwart	van	de	breedte	van	de	oorspronkelijke	

roede.	De	dunne	houten	roeden	zijn	beeldbepalend	

voor	het	aanzicht	van	de	boerderij	en	moeten	zo-

veel	mogelijk	behouden	blijven.	

	

Een	enkele	keer	komen	nog	stalen	roeden	in		

houten	ramen	voor.	Deze	zijn	zeer	dun	(20	mm)	

en	in	aanzicht	erg	fraai.	

In	het	onderdeel	Isoleren,	elders	in	dit	hoofdstuk,	

worden	diverse	oplossingen	aangereikt	om		

bestaande	ramen	te	isoleren	en	om	nieuwe	ramen	

te	maken	zonder	het	karakter	van	de	gevels	te	veel	

aan	te	tasten.

	



 Herstel en vervangen 
Ook	hier	is	bij	herstel	en	vernieuwen	het	uitgangs-

punt	zoveel	mogelijk	in	de	oorspronkelijke	detail-

lering	en	afmetingen	te	werken.	

De	deuren	zijn	altijd	afgehangen	met	duimen	en	

gehengen.	Probeer	bij	het	vervangen	van	deuren	

het	originele	hang	en	sluitwerk	weer	te	gebruiken.	

Het	geeft	karakter	aan	de	deuren,	ook	als	ze	nieuw	

zijn.

Het	behoud	van	bestaande	deuren	staat	voorop.	

Deuren	gaan	het	eerste	rotten	aan	de	onderzijde.	

De	oorzaak	is	vaak	dat	de	deur	te	dicht	op	de	dorpel	

staat.	Als	er	geen	ruimte	(minimaal	5-10	mm)		

tussen	zit	gaat	er	vuil	en	water	tussen	zitten:	het	

hout	blijft	lang	vochtig	en	gaat	rotten.	Om	de	deur	

dan	nog	even	mee	te	laten	gaan,	wordt	tegen	de	

onderzijde	een	plank	getimmerd.	Dat	verbergt	de	

aantasting	en	dicht	de	gaten.	Beter	is	het	om	de	

Boerenerven op het landgoed Tw
ickel – Hoofdstuk 4

103

deur	te	repareren	door	het	aangetaste	hout	van	de	

delen	te	vervangen,	wat	‘aanscherven’	genoemd	

wordt:	een	scherf	(driehoek)	hout	–	in		

dezelfde	afmeting	en	houtsoort	als	de	delen	–		

vervangt	het	aangetaste	hout.	Dit	is	voordeliger	

dan	de	hele	deur	vervangen	en	de	oorspronkelijke	

deur	blijft	behouden.

 Nieuw gebruik 
Ook	bij	nieuw	gebruik	van	het	voormalige		

bedrijfsgedeelte	verdient	het	de	voorkeur	om	de	

deel	een	ondergeschikte	functie	te	geven	voor		

stalling,	berging	of	garage.	

Als	de	deel	toch	woonruimte	wordt,	is	er	de		

behoefte	aan	licht	en	uitzicht.	De	dichte	deuren	en	

de	kleine	stalramen	voldoen	niet	langer.	Daar	en-

tegen	geeft	de	grote	opening	van	de	deeldeuren	

veel	licht	en	uitzicht.	Er	worden	dan	kozijnen	en	

ramen	geplaatst	in	de	stal-	en	deeldeuren.	De		

kozijnen,	vaak	ook	nog	met	een	roedenverdeling,	

worden	geschilderd	in	de	kleuren	van	het	woonge-

deelte.	Het	oorspronkelijke	aanzicht	van	de	zwarte	

stal-	en	niendeuren	zonder	kozijnen,		

verdwijnt	en	de	achtergevel	krijgt	ineens	de		

kenmerken	van	‘voor’.	

Juist	het	oorspronkelijke	aanzicht	van	de	achterge-

vel	met	de	zwarte	stal-	en	niendeuren	is	ook	zo		

	

kenmerkend	voor	de	boerderij,	met	het	kader	‘ach-

ter’.	Indien	de	deel	toch	de	functie	krijgt	van	

wonen,	dient	respectvol	omgegaan	te	worden	met	

het	karakter.	Dat	kan	gedaan	worden	door	bijvoor-

beeld	gebruik	te	maken	van	het	principe	van	de	

traditionele	‘onderschoer’.	Hierbij	zijn	de	deel-

deuren	ten	opzichte	van	de	achtergevel	een	half		

of	een	heel	gebond	teruggeplaatst.



Er	zijn	drie	opties	voor	het	veranderen	van	de	

deeldeuren,	waarbij	de	kerngedachte	is,	de	voor-

malige	stal-	en	deeldeuren	als	deuropeningen	of	

openstaande	deuren	te	blijven	beschouwen.	

Daarbij	blijft	de	nadruk	bij	de	opening	liggen	en	

niet	bij	wat	er	in	de	opening	zit:	het	kozijn	ligt	

terug	en	valt	minder	op.	

Het	handhaven	van	de	deuren	heeft	als	voordeel	

dat	ze	als	luiken	gebruikt	kunnen	worden:	als	

extra	afsluiting	bij	afwezigheid	en	als	afsluiting	

voor	weersinvloeden,	als	isolatie	en	zonwering.	

De	eerste	tekening	geeft	de	traditionele	indeling	

weer.

•	 Optie	1	–	plaats	het	nieuwe	kozijn	met	glas	

achter	het	bestaande	kozijn	of	de	deuropeningen.	

Hierbij	verdwijnen	de	karakteristieke	grote	

deeldeuren.	De	draairichting	van	de	deel-

deuren	om	keren	(naar	buiten	laten	draaien)	is	

geen	oplossing,	dat	komt	niet	voor	en	tast	het	

beeld	van	de	achtergevel	sterk	aan.	

•	 Optie	2	–	het	principe	van	een	onderschoer:	

deeldeuren	handhaven.	Zorg	dat	ze	nog	steeds	

(naar	binnen)	open	kunnen.	Plaats	terug-

liggend	een	wand	in	een	U-vorm,	gemaakt	van	

kozijnen.	Handhaaf	daarbij	altijd	de	midden-

paal	van	de	deeldeuren.

•	 Optie	3	–	de	traditionele	onderschoer,	waarbij	

de	grote	deeldeuren	in	de	onderschoer	naar	

buiten	draaien.	Achter	de	deeldeuren	komt	dan	

het	kozijn	met	glas.	
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