VANUIT DE BOERDERIJEN IS, IN VERSCHILLEN-

de perioden, het omringende landschap in
kuituur gebracht. Ook was de situatie wel andersom zoals bij de jongere ontginningsbedrijven. Eerst werd de grond ontgonnen en
daarna werd de boerderij gebouwd. In elk
geval geeft de situering van de boerderijen
mede de okkupatiegeschiedenis van het landschap aan en verschaft ons daarmede ook informatie over de verscheidenheid van onze
kultuurlandschappen en de daarop afgestemde bedrijfsvoering.
Ook zijn van de boerderijen veelal de aanpassingen in de bedrijfsvoering af te lezen, die in
de loop der tijden plaatsvonden.
De boerderijen nemen in de kleine dorpen en
in het landschap nog steeds een belangrijke
plaats in. Nog meer dan in Drente geldt dat
voor de uitgestrekte, open landschappen in
Friesland en het Groningerland, waar de vele
kleine nederzettingen en de verspreide boerderijen opvallende, beeldbepalende elementen zijn. Redenen te over om meer aandacht
te besteden aan boerderij en erf. De erkende
monumenten zijn, althans wat het exterieur
betreft, wel veilig gesteld al geldt dat merkwaardigerwijs weer niet voor de bijbehorende erven waar we soms de wonderlijkste zaken kunnen aantreffen die het gespaarde
monument in ernstige mate afbreuk doen.
Nu gaat het bij die monumenten maar om
een gering onderdeel van het totale boerderijenbestand: in 1982 waren er bijna 7200
boerderijen in Drente waarvan er 245 wettelijk beschermd waren. Ook de in voorbereiding zijnde provinciale monumentenlijst zal
daar slechts enkele honderden aan toevoegen.
Het gaat de stichting om die overgrote meerderheid die dateert vanaf de tweede helft van
de 18e eeuw tot aan de moderne ruilverkaveHngsboerderijen van nu.

De Drentse boerderij in de schijnwerpers plaatsen en
deze voor de toekomst behouden. Dat is heel in het kort
de belangrijkste doelstelling van de Boerderijenstichting
Drenthe. Daarbij gaat het ook om behoud maar vooral
herstel van de eens zo karakteristieke boerenerven en om
de bevordering van een verantwoorde agrarische
bouwstijl.

DRENTSE BOERDERIJEN,
EEN KULTUREEL BEZIT
Harry de Vroome

Andere bestemmingen
Met name de oudere boerderijen hebben
vaak een bestemmingswijziging ondergaan,
in de meeste gevallen tot woonboerderij. Bij
de noodzakelijke aanpassingen wordt door
ondeskundigheid soms zeer onzorgvuldig
omgegaan met het gebouw waardoor het karakter onnodig wordt aangetast.
De boerderijen die hun agrarische bestemming behouden zijn te klein voor de moderne
bedrijfsvoering; er is nog wel plaats voor het
jongvee in de oude stalruimte, maar voor het
melkvee is een ligboxenstal noodzakelijk.
Ook hier zijn door goede adviezen betere op-

lossingen mogelijk die niet of nauwelijks kostenverhogend behoeven te zijn:
• in de meeste gevallen is het beter wanneer
de nokrichting van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw evenwijdig wordt
gehouden.
• door een goed materiaal- en kleurgebruik
wordt een betere aansluiting bij de omgeving verkregen. Dat geldt bij het kleurgeN O O R D E R B R E E D T E
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bruik trouwens ook voor de voedersilo's en
de mestopslagplaatsen.
Prijsvraag
Ook de nieuwbouw in ruilverkavelingsgebieden vraagt aandacht. Alhoewel het rijksbeleid mbt. boerderijverplaatsing wat genuanceerder gaat worden — buiten de gebieden

met opstrekkende verkaveling zal verplaatsing van melkveehouderijbedrijven in principe niet meer worden gesubsidieerd — blijven
de oude toezeggingen bij verkavelingen in
voorbereiding en uitvoering van kracht en
blijft boerderijverplaatsing in die gevallen
een realiteit.
De stichting wil pogen tot een beter bouwen
in het buitengebied te komen dan tot nu toe,
op enkele uitzonderingen na, het geval was.
Daartoe zal zij een prijsvraag uitschrijven
voor een ontwerp met bijbehorend erf, met
toepasbare variabelen, dat kenmerkend is
voor de betreffende regio.
Dienstverlening en voorlichting
Dienstverlening en voorlichting aan eigenaren, overheid en andere belanghebbenden is
een belangrijke taak voor de stichting. Daartoe worden ongeveer 4 X per jaar nieuwsbrieven uitgegeven over alle aspekten die met
boerderij en erf te maken hebben.
Tot nu toe zijn er een 12-tal verschenen en
een afzonderlijke publikatie, 'Planten voorde
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boerentuin'.

Zware eiken beplantingen bepalen het beeld van deze boerderijen en het omringende la

Voor meer dan 200 belangstellenden is in november vorig jaar een studiemiddag gehouden over de bloementuin wat geresulteerd
heeft in een kursus over het boerenerf met
ongeveer 40 deelnemers: deze kursus wordt
afgesloten met een exkursie. Bij voldoende
belangstelling wordt getracht het volgend
jaar te starten met regionale kursussen terwijl
er ook naar gestreeft wordt een boekje uit te
geven over de Drentse boerenerven, waar
uitgebreider op deze materie wordt ingegaan
dan in nieuwsbrieven en de kursussen.
Naast die dienstverlening en voorlichting ziet
de stichting als taken:
• het fungeren als koördinatiepunt voor
geïnteresseerden.
• het ontwikkelen van ideeën om bestaande
boerderijen dmv. onderzoek en toepassingen van nieuwe technieken de agrarische
bestemming te laten behouden.
• het meedenken over het geven van nieuwe
funkties aan boerderijen die aan het agrarisch gebruik zijn onttrokken.
• het inhaken op reeds bestaande aktiviteiten van het inventariseren en dokumenteren van boerderijen.
Zo is er in voorbereiding een standaardwerk over de Drentse boerderijen, óók die
na 1900.
Voor de volledigheid moeten wij nog opmerken, dat niet elke boerderij gehandhaafd kan

Rechts gaat de erfbeplanting over in een brink
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Boerderij in Zuidvelde; boerderij en brink vormen één geheel.
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blijven. Dat geldt bv. wanneer op geen enkele
wijze een andere, passende bestemming gevonden kan worden of de financiële onhaalbaarheid een rol gaat spelen. Ook uit het oogpunt van natuur en landschap kan het wenselijk zijn bij bedrijfsbeëindiging boerderij met
de bijbehorende grond te verwerven en het
gebouw te amoveren, zoals enkele malen in
het verleden is gebeurd.
Erfbeplanting
Wat de erfbeplantingen betreft willen wij nog
graag een pleidooi houden voor een projektmatige opzet die voor belanghebbenden
meer mogelijkheden biedt en voor het aanzien van dorp en landschap veel effektiever is
dan verspreide objekten over de provincie.
Daarom is het verheugend dat de Vereniging
brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe er ondermeer naar streeft via een zgn.
vruchtbomenprojekt de fruitteelt met hoogstam-vrüchtbomen in de dorpen weer in ere
te herstellen. In samenwerking met de vereniging zal daarbij ook aan de andere dorpsbeplantingen aandacht worden besteed, de
bomen, struiken en hagen langs wegen, op
overhoeken en erven.
Op deze wijze kan de gehele bevolking bij
zo'n projekt worden betrokken en dat is een
eerste vereiste voor het welslagen. Dit voorjaar is een begin gemaakt met Zwiggelte en
Balinge.

Een erf in hei open landschap van de Drentse Veenkoloniën. Voor, zij en achter zijn duidelijk in het silhouet van het
erf afleesbaar. Populieren en fruitbomen in de zijtuinen, linden in de voortuin. De rangschikking van alle elementen
op het erf geeft een harmonieus beeld.

Leefbaarheid
Wanneer alles op alles gaat lijken wordt het er
ook in Drente niet mooier op. Dat geldt zeker
voor ons landschap en daar zijn de nederzettingen en de boerderijen gelukkig nog steeds
een onverbrekelijk onderdeel van.
Het is verheugend dat de leefbaarheid van
die dorpen en de zorg voor onze boerderijen
meer aandacht krijgen. En die zorg moet zich
ook uitstrekken over onze erven: boerderij
en erf waren altijd op elkaar afgestemd, door
eenvoud en doelmatigheid vormden ze een
harmonieus geheel.
Ook in de huidige tijd moet dit mogelijk zijn.
En dat geldt evenzeer voor de jongere ontginningsbedrijven en de ruilverkavelingsboerderijen. Met name bij de laatsten zullen
de accenten wel wat anders liggen, maar de
zorg dient er niet minder om te zijn.
Veel boerderijen in de dorpen worden nu
door burgers bewoond. Maar ook, of misschien wel juist ook, deze groep willen wij
graag vertellen dat het geen goede zaak is bij

Monumentale boerderij in Peest vut een zgn. overtuin. Op de bovenste foto staat de later gebouwde ligboxenstal
loodrecht op de boerderij. De andere foto laat zien dat de noklijnen van boerderij en ligboxenstal evenwijdig zijn

de verhuizing ook de stadstuin mee te nemen.
Er wordt tegenwoordig veel gepraat en vergaderd en geschreven over het in stand houden van de Drentse kuituur. Welnu, ons
landschap met de dorpen, de boerderijen
met de erven behoren ook bij ons kulturele
bezit. Wanneer we het daar over eens zijn, zal
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ons pleidooi voor het behoud van het karakteristieke van boerderij en erf ook begrepen
worden.
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