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3. De geïnstitutionaliseerde wederopbouw 

 

3.1 Het Bureau Wederopbouw Boerderijen en de Directie van de Wieringermeer 

 

Vanuit de overtuiging dat de boerderijen met het oog op de voedselvoorziening zo snel 

mogelijk moesten worden hersteld, werd reeds op 15 juli 1940 door de rijksoverheid het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht. Deze organisatie kreeg opdracht 

om de wederopbouw te coördineren en te organiseren. In feite werd de oprichting 

gerealiseerd door een overeenkomst tussen de Regeringscommissaris voor de 

Voedselvoorziening S.L. Louwes en S. Smeding, die leiding gaf aan de Directie van de 

Wieringermeer. In de overeenkomst stelde de Directie van de Wieringermeer  

‘de outillage van hare bouwkundige afdeeling en van haar afdeeling Secretarie en 

Comptabiliteit ter beschikking van den Directeur Generaal, ten behoeve van den 

wederopbouw van de in verband met de landsverdediging vernietigde en ten gevolge van 

den oorlog verwoeste en beschadigde boerderijen in verschillende deelen van ons land.’
1
 

 

De keuze om het Bureau Wederopbouw Boerderijen te laten bemannen door de 

Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer was betekenisvol. 

Hiermee stond vast dat de wederopbouw van boerderijen bepaald zou worden door 

innovatie en modernisering. Om dit te begrijpen is het noodzakelijk om hier een stap 

terug te doen in de tijd. 

 

In 1930 werd de Directie van de Wieringermeer gesticht, een rijksorganisatie die van de 

drooggevallen en nog droog te vallen IJsselmeerpolders voorbeeldige toekomstgerichte 

agrarische gebieden moest maken die boeren profijtelijk konden exploiteren.
2
 Boeren 

zelf werden niet in staat geacht om grote investeringen te doen in de jaren van de 

landbouwcrisis. Daarom zorgde het Rijk niet alleen voor de ontginning van de 

IJsselmeerpolders maar ook voor de aanleg van infrastructuur en de bouw van 

polderdorpen en boerderijen, die in tijdpacht zouden worden uitgegeven.
3
 Dat het Rijk 

de ruimtelijke vorming van nieuw land overnam, paste geheel bij het optreden van de 

overheid als sturende en plannende macht in de landbouw in die tijd.  

                                                 
1
 ‘Overeenkomst tussen de Directie Wieringermeer en de Directeur-Generaal van de 

Voedselvoorziening’, 15-07-1940, in: Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, inv.nr. 449. 
2
 Over de totstandkoming van de Dienst zie Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners, 36-46. 

3
 Uiteindelijk zorgde het Rijk ook voor de selectie van boeren die zich in de Wieringermeer en 

Noordoostpolder mochten vestigen en voor een aantal sociaal-culturele en medische voorzieningen. Zie 

Geurts, ‘Boerderijbouw’, 57-61. 
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Voor de boerderijbouw was de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de 

Wieringermeer verantwoordelijk, met als hoofd ingenieur Andries Dirk van Eck (1899-

1970). De afdeling zou tussen 1933 en 1941 als enige gezaghebber de bouw van meer 

dan 390 boerderijen realiseren in de 20.000 hectare grote Wieringermeer die in 1930 

was drooggevallen. Dat zou haar tot de autoriteit op het gebied van de boerderijbouw 

maken. De afdeling wilde boerderijen bouwen die een efficiënte bedrijfsruimte en 

comfortabele, maar niet overdreven luxe woonruimte boden. Tegelijkertijd wilde zij er 

bij de boerderijbouw rekening mee houden dat de agrarische werkmethodes in de nabije 

toekomst zouden veranderen – zelf propageerde ze bijvoorbeeld het gebruik van 

machines op allerlei terreinen. Om tot een efficiënt en flexibel boerderijtype voor de 

Wieringermeer te komen, stelde de afdeling eerst een onderzoek in naar bestaande 

boerderijvormen in verschillende delen van Nederland. In dit kader heeft ook Van Eck 

zelf op allerlei plaatsen in Nederland boerderijen bekeken. Resultaat van het onderzoek 

was de constatering dat er grote verschillen bestonden in de afmetingen, de indeling en 

de verschijningsvorm van boerderijen afhankelijk van regionale tradities, individuele 

wensen en beschikbare gelden. De onderzoeksresultaten boden voor de boerderijbouw 

in de Wieringermeer weinig houvast omdat de bestaande boerderijen nergens voldeden 

aan de functionele eisen van de Bouwkundige Afdeling. Zij was op zichzelf 

teruggeworpen en moest zelf bouwmethoden en -constructies en manieren van 

materiaaltoepassing en ruimtegebruik ontwikkelen.
4
  

Bij de boerderijen die voor de Wieringermeer werden ontworpen (afb. 3.1), stond 

de functie voorop en bepaalde de functie de vormgeving. De boerderijbouw was tot op 

zekere hoogte geïnspireerd door de Friese huisgroep, ofwel de Noord-Hollandse, Friese 

en Groningse boerderijen met hun kop-hals-romp- of kop-romp-vorm. Zo kregen de 

Wieringermeerboerderijen grote brede schuren, waarbij in het middengedeelte de oogst 

opgeslagen werd. Deze zogenoemde tasruimte werd geflankeerd door de koestal aan de 

ene kant en de dorsvloer en de wagenstelling aan de andere kant.
5
 Wat de constructie, 

de inrichting en de uiterlijke vorm betreft, weken de Wieringermeerschuren echter nogal 

af van de traditionele agrarische architectuur. Een belangrijke innovatie was de 

toepassing van grote gebogen spanten uit gelijmd hout die extra stutten overbodig en 

een ruime overspanning mogelijk maakten. De indeling van de schuur kon daarmee in 

                                                 
4
 Geurts, Boerderijen, 22, 23; Van Lenthe, Boerderijen in de IJsselmeerpolders, 43. 

5
 Geurts, Boerderijen, 24. 
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principe naar believen worden vastgesteld. Verder werden traditionele materialen 

toegepast: bakstenen en hout. Bijzondere aandacht werd besteed aan de verbetering van 

koestallen (afb. 3.2). Daarbij werd de voorkeur gegeven aan de Hollandse stal, die over 

een voergang vóór en een mestgang achter de koeien beschikte – in tegenstelling tot de 

Friese stal, waarin de koeien met de koppen tegen de buitenmuur stonden.
6
 De stallen 

werden gebouwd als grupstallen, waarin de koeien in de winter op iets verhoogde 

plaatsen vastgebonden stonden, met erachter de mestgoot (de grup) waarin mest en 

urine werden opgevangen. Door de dagelijkse verwijdering van de mest kon de melk op 

hygiënische manier gewonnen worden en een betere kwaliteit bereiken. Daarin en in de 

verbetering van de gezondheid van de dieren, zag men een verbetering tegenover de 

oude potstallen, waarin de koeien op de eigen mest hadden gestaan. Er werd gezorgd 

voor doelmatige breedtes en lengtes van de staanplaatsen. De koeien werden eerst 

vastgemaakt aan de afscheidingen tussen de staanplaatsen, later zette men ze vast door 

middel van kettingen. Alle staanplaatsen werden voorzien van automatische 

drinkwaterbakken, wat de besmetting van ziektes onder de dieren moest voorkomen.
7
 

Bekendheid kregen de Wieringermeerboerderijen ook door de goede brandveiligheid en 

ventilatie. Voor de brandveiligheid werden stalzolders van hittebestendig materiaal – 

beton, terracottaplaten en asbestcement-elementen – gebouwd. Een goede stalventilatie 

bereikte men door speciaal ontwikkelde betonnen ramen met houten ventilatiekleppen 

en ventilatiekokers in de stalplafonds.
8
  

Wegens financiële en bedrijfskundige voordelen bevonden bedrijfs- en 

woongedeelte zich onder één dak: aanvankelijk werd het woongedeelte in de schuur 

geïntegreerd, later werd het – al dan niet met een verbindingslid – aan de schuur 

gebouwd.  

Door de ongunstige economische situatie in de jaren dertig moesten de 

bouwkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Om een economisch verantwoorde 

bouwwijze enerzijds en een snelle bouwproductie anderzijds te bereiken, werden de 

boerderijtypen gestandaardiseerd en de bouwonderdelen genormaliseerd.
9
 De 

boerderijen werden samengesteld uit modules die in de lengte en breedte konden 

                                                 
6
 Geurts, Boerderijen, 24; Van Eck, ‘Koestallen’.  

7
 Geurts, Boerderijen, 32. 

8
 Geurts, Boerderijen, 32-34; Stuvel, Bouwen op nieuwe bodem, 45-87. 

9
 De bedrijfsuitgifte moest hooguit 10 jaar na het droogleggen van de polder plaatsvinden. Lamberts, 

Boerderijen, 51. 
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variëren. Door een nomogram, een door de Bouwkundige Afdeling ontwikkeld 

rekenmodel, kon worden bepaald welk boerderijtype bij een bepaalde bedrijfsgrootte en 

-aard hoorde.
10

 Hiermee had de standaardisatie, die tot dan toe slechts gebruikelijk was 

in de sociale woningbouw, ingang gevonden in de boerderijbouw (afb. 3.3).  

Tussen 1942 en 1962 zou de Directie van de Wieringermeer nog eens circa 1580 

gestandaardiseerde boerderijen bouwen in de Noordoostpolder. De eerste boerderijen 

leken op de boerderijen in de Wieringermeer. Na de oorlog werd er echter een nieuw 

bouwprogramma ontwikkeld. Dit leidde er onder andere toe dat de wanden van grote 

schuren opgetrokken werden uit aan elkaar gemonteerde, grote geprefabriceerde 

betonnen elementen, materiaal dat voor de oorlog nog niet beschikbaar was en nu in de 

Noordoostpolder grote invloed zou krijgen op de vormgeving en op de bouwwijze. Het 

betrof bijna duizend schuren die met de nieuwe methode binnen enkele dagen konden 

verrijzen.
11

 

De Wieringermeerboerderijen werden in 1938 als voorbeeldige moderne 

boerderijen gepresenteerd, en wel in een belangrijke publicatie over eigentijdse 

boerderijbouw die door de architectengroepen ‘De 8’ en ‘Opbouw’, beiden exponenten 

van het Nieuwe Bouwen, was uitgegeven en architecten als een handboek moest 

dienen.
12

 Twee jaar later was de wederopbouw van meer dan vijfhonderd verwoeste 

boerderijen urgent. Van Eck beschikte over ruime ervaring en kennis op het gebied van 

de moderne boerderijbouw, maar was ook goed op de hoogte van de zeer uiteenlopende 

typen van boerderijen in Nederland, omdat hij in het gehele land onderzoek had gedaan 

naar het beste boerderijtype voor de Wieringermeer.
13

 Van Eck en zijn team waren 

gewend om grootschalig en projectmatig te werken en de inrichtingswerkzaamheden in 

de Wieringermeerpolder waren bijna voltooid. Al deze feiten droegen ertoe bij dat de 

                                                 
10

 Van Eck, ‘De principiële opzet’, 58; Geurts, Boerderijen, 27-31. 
11

 Geurts, Boerderijen. 
12

 Limperg/Van Gelderen, Boerderijen, 2. 
13

 Geurts, Boerderijen, 22, 43; A.D. van Eck: ‘Nota betreffende de financiering van de herbouw der door 

oorlogsgeweld verwoeste boerderijen’, Zwolle, 02-09-1947 (vervolgens ‘Nota’), 20, in: Archief 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Archief Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 

(SHBO)/collectie Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB), zonder inv.nr. Naast zijn werk bij de 

Directie van de Wieringermeer was Van Eck actief lid van de Commissie voor Veestallen 

(brandveiligheid en hygiëne) geweest, een door de ministers van Binnenlandse Zaken, Landbouw en 

Visserij en Sociale Zaken ingerichte commissie die tussen 1937 en 1939 1.) eisen ontwikkelde voor de 

nieuw- en verbouw van boerderijen betreffende brandveiligheid, een hygiënische huisvesting van de 

dieren en de bevordering van hygiënische melkwinning, 2.) onderzocht welke invloed de overheid zou 

kunnen hebben bij de nieuw- en herbouw van boerderijen en 3.) de nodige voorschriften vastlegde. Zie: 

NA, Archief Hoofdinspectie der Volkshuisvesting, 1920-1946, toegang 2.17.01, inv.nr. 985. 
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rijksoverheid een beroep deed op de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de 

Wieringermeer om het Bureau Wederopbouw Boerderijen te bemannen met als hoofd 

A.D. van Eck (afb. 3.4). Dat lag bovendien voor de hand, omdat de Directie van de 

Wieringermeer een rijksdienst was – de autoriteiten in Den Haag konden gemakkelijk 

teruggrijpen op deze rijksdienst.  

 

3.2. De organisatie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen kwam te ressorteeren onder het Bureau 

Ontruiming (onderdeel van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd). 

Dat bureau was aanvankelijk verantwoordelijk voor de evacuatie van het vee en de 

afvoer van land- en tuinbouwproducten uit gebieden die in het kader van de 

landsverdediging geïnundeerd werden. Na de oorlogshandelingen in mei 1940 was het 

belast met het herstel van het landbouwproductieapparaat.
14

  

Het is opmerkelijk dat de wederopbouw van boerderijen daarmee buiten de directe 

bemoeienis viel van Regeringscommissaris voor de Wederopbouw J.A. Ringers, de 

‘vader van de wederopbouw’.
15

 Ringers ging akkoord: ‘Immers, boerderijen zijn 

gebouwen, die grooten invloed kunnen hebben op de voedselvoorziening.’
16

 Wel liet hij 

vastleggen dat het BWB verantwoording schuldig was aan zijn commissariaat. Dit vond 

zijn oorzaak in de zorg dat er te weinig aandacht besteed zou worden aan de esthetische 

kant van de boerderijbouw, zoals Ringers in 1942 tot uitdrukking bracht:  

‘Op één punt heb ik steeds contact willen houden met den boerderijenbouw, nl. waar het 

om de architectuur ging. [...] Ook in aesthetische zin moest de wederopbouw verantwoord 

zijn. Het nageslacht mag ons op dit punt geen verwijten doen.’
17

  

 

De benoeming van J.A. Ringers (1885-1965) tot Regeringscommissaris voor de 

Wederopbouw en de oprichting van zijn commissariaat was naast de benoemingen van 

S.L. Louwes tot Regeringscommissaris voor de Voedselvoorziening en van J.E. de 

Quay tot Regeringscommissaris voor de Organisatie van de Arbeid één van de 

                                                 
14

 ‘Rapport betreffende de verrichtingen van het Bureau Ontruiming’, 4 oktober 1939 - 5 mei 1945, in: 

NA, Archief Bureau Ontruiming, toegang 2.11.30.11, inv.nr. 6. De directeur van het Bureau Ontruiming 

was ir. Cornelis (Kees) Staf, later minister van Oorlog en Marine. Staf was tussen 1941 en 1945 tevens 

directeur van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die ook bij de wederopbouw van boerderijen werd 

betrokken. 
15

 Pollmann, Van Waterstaat tot Wederopbouw, 195. 
16

 Gecit. naar Colenbrander, ‘De organisatie van de wederopbouw’, 45. 
17

 Toespraak van Ringers tijdens een bezoek aan een nieuwe wederopbouwboerderij te Niftrik in juni 

1942, gecit. naar Colenbrander, ‘De organisatie van de wederopbouw’, 45. 
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belangrijkste maatregelen die generaal Winkelman in de korte tijd van zijn 

regeringsgezag had genomen voordat A. Seyss-Inquart rijkscommissaris werd.  

Ringers en Van Eck wisten beiden de Duitsers en NSB’ers buiten de deur te 

houden bij de wederopbouw, met uitzondering van de ‘Bevollmächtigte für die 

Bauwirtschaft’ Richard Werckshagen, die meesprak over de materiaalvoorziening.
18

 

Maar de bezetter toonde toch al weinig interesse om zich te mengen in de wederopbouw 

van boerderijen. In hoofdstuk vier wordt hier uitgebreider op ingegaan. 

 

De organisatiestructuur van het Bureau Wederopbouw Boerderijen bevatte zowel 

centrale als decentrale elementen. Het hoofdkantoor van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen was – na een korte periode in Utrecht – vanaf de herfst van 1940 gevestigd 

in Amersfoort. Daarnaast werden verschillende districtbureaus opgericht, en wel – zoals 

reeds in het voorafgaande hoofdstuk beschreven – in Veenendaal, Amersfoort, Deurne, 

Dordrecht en Mill. Eveneens in Amersfoort werd een bureau ‘District Verspreid’ 

ingericht dat zich met verwoestingen elders in het land bezig ging houden. Door deze 

organisatiestructuur trachtte men in te kunnen gaan op de eisen en wensen ter plekke in 

de districten bij een centrale aanvoering.  

In mei 1942 bracht het Bureau Ontruiming de opheffing van het BWB ter sprake. 

De reden was dat een groot deel van de in de eerste oorlogsjaren verwoeste boerderijen 

hersteld was respectievelijk in de nabije toekomst hersteld zou zijn: begin 1942 was de 

wederopbouw van bijna alle verwoeste boerderijen aanbesteed, 390 van de ruim 570 

boerderijen waren zelfs weer in gebruik genomen.
19

 Naar aanleiding hiervan had begin 

1942 een eerste reorganisatie plaatsgevonden: de districtbureaus Mill en Deurne waren 

samengegaan evenals het districtbureau Amersfoort en het bureau ‘Verspreid’. Ook 

vond een personele inkrimping plaats: van de oorspronkelijk 43 ambtenaren werkten er 

in mei 1942 nog maar 27 voor het BWB. Van Eck was echter tegen een opheffing van 

het BWB omdat de werkzaamheden nog niet waren afgerond: het opmaken van 

rekeningen zou veel tijd kosten evenals de controle van het werk van de architecten. 

Bovendien zou het BWB, door Van Eck – haast liefdevol – ‘oorlogskindje’ genoemd, 

                                                 
18

 Bosma/Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 94, 96. Bijvoorbeeld werd over de wederopbouw zo 

min mogelijk gepubliceerd om de aandacht van de Duitse autoriteiten niet onnodig te vestigen op de 

wederopbouw. Zie Siraa, Een miljoen nieuwe woningen, 27. 
19

 Persdienst van de Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, april 1942, 16, 17. 
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nog een tijd lang tegen problemen moeten vechten als vertragingen van betalingen, 

onenigheden met eigenaren, moeilijkheden in de materiaalvoorziening, te weinig 

arbeiders en te beperkte reismogelijkheden, zoals hij in een brief aan de directeur van 

het Bureau Ontruiming meedeelde.
20

 De opheffing van het BWB kwam daarna niet 

meer ter sprake. Het hoofdbureau verhuisde naar Zwolle waar ook de Directie van de 

Wieringermeer was gevestigd.
21

 In oktober 1942 werden door een verdere reorganisatie 

de districtbureaus Dordrecht, Veenendaal en Amersfoort opgeheven, zodat alle 

resterende wederopbouwgevallen door de bureaus ‘Mill’ (= ‘Verspreid Zuid’) en 

‘Verspreid’ (= ‘Verspreid Noord’) werden behandeld.
22

 Wegens gebrek aan 

vervoersgelegenheid kon het bureau ‘Verspreid’ in Amersfoort vanaf 1943 niet meer 

efficiënt werken en werd er een bureau ‘Verspreid Noord’ in Hoogeveen opgericht.
23

 

De bouwstop die op 1 juli 1942 werd afgekondig door de bezetter had geen 

invloed op de organisatievorm van het BWB, temeer omdat voor de meeste nog te 

herstellen boerderijen ontheffing van het bouwverbod werd verleend.
24

 Als 

‘bouwwerken voor de voedselvoorziening’ stonden de boerderijen op nummer twee op 

de prioriteitenlijst voor bouwvergunningen die Ringers en R. Werckshagen als 

coördinator van de materiaaltoewijzing in 1941 hadden afgesproken. De eerste prioriteit 

had de bouw van de ‘Wehrmachtswerke’, die onder de bemoeinis van de bezetter viel.
25

 

Ook voor de bouwactiviteiten in de nieuwe polders werd een uitzondering gemaakt op 

de bouwstop. 

 

Na de bezetting was de situatie drastisch veranderd en moest het BWB grootscheeps 

uitgebreid worden doordat de taken vermeerderd werden met de herbouw van de 

duizenden sinds september 1944 door oorlogsgeweld verwoeste boerderijen. Het 

Bureau Ontruiming ging over naar de Rijksdienst voor Landbouwherstel (Ministerie 

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening). Het BWB ressorteerde korte tijd onder 

                                                 
20

 Brief van het hoofd van het Bureau Wederopbouw Boerderijen aan de Directeur van het Bureau 

Ontruiming, 30 mei 1942, in: Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, inv.nr. 1527. 
21

 Notulen van de directievergadering, 13-08-1942, in: Archief Nieuwland Erfgoedcentrum, inv.nr. 1034. 
22

 Persdienst van de Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, november 1942, 17. 
23

 F. Sander: ‘Overzicht van de herbouw van boerderijen gedurende en na de oorlog van 1940-1945’, 1, 

in: RCE, SHBO/BWB, zonder inv.nr. 
24

 Persdienst van de Wederopbouw, Wederopbouw Maandverslag, november 1942, 17; zie ook de 

documenten in: Archief NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Archief 

Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, toegang 039, inv.nr. 2569. 
25

 ‘Reihenfolge bei der Beurteilung der Baugenehmigungsanträge nach Dringlichkeitsstufen’, in: NIOD, 

Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, toegang 039, inv.nr. 2569. 
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deze dienst, maar kwam in september 1945 uiteindelijk onder het gezag van het College 

van Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw (Ministerie van Openbare 

Werken en Wederopbouw, vanaf februari 1947 Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting).
26

 Maar liefst vijfhonderd technische en administratieve ambtenaren 

waren in de beginperiode verbonden aan het nieuwe BWB.
27

 Zo’n vijftig ambtenaren, 

waaronder directeur Van Eck, werden vanuit de Directie Wieringermeer gedetacheerd 

bij het College van Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw onder de 

voorwaarde ‘dat de detachering van deze ambtenaren weer wordt beëindigd, indien en 

voor zoover het werk van de directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) 

dat noodig maakt.’
28

  

De tamelijk decentrale organisatiestructuur uit de tijd van de bezetting werd 

voortgezet. Nederland werd verdeeld in acht districten en 24 rayons met telkens district- 

en rayonbureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen (afb. 3.5):  

 

Verdeling districten en rayons van het Bureau Wederopbouw Boerderijen
29

 

District Districtbureaus  Rayonbureaus 

 

Gelderland Arnhem Apeldoorn 

  Elst 

  Groesbeek 

  Hummelo 

  Tiel 

Oost-Brabant ʼs Hertogenbosch Deurne 

  ’s Hertogenbosch 

  Mill 

Limburg Venlo Bergen/Gennep 

  Geleen 

  Roermond 

  Venlo 

West-Brabant  Breda Breda 

  Dussen 

  Roosendaal 
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Zeeland  Goes Goes 

  Middelburg 

  Oostburg 

Overijssel Deventer Deventer 

Noord-Holland,  Amersfoort Haarlem 

Zuid-Holland,   Oostvoorne 

Utrecht   

Groningen,  Groningen Assen 

Friesland,  Groningen 

Drenthe  Leeuwarden 

 

 

In 1947 werden de district- en rayonbureaus teruggebracht tot zestien zelfstandige 

districtbureaus, en wel in Groningen, Deventer, Arnhem, Amsterdam, Oostvoorne, 

Kesteren, Nijmegen, Mill, Well, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Breda, Roermond, 

Roosendaal, Middelburg en Oostburg. Dit ging gepaard met personele inkrimpingen.
30

  

In de loop van een grootschalige reorganisatie in 1948 en 1949 werd het aantal 

districtbureaus verder teruggebracht tot elf en vond er een verdere inkrimping van het 

personeel plaats van inmiddels rond 382 medewerkers (waaronder 29 gedetacheerden 

van de Directie Wieringermeer) naar 280 (waaronder 14 gedetacheerden van de Directie 

Wieringermeer).
31

 Van Eck vertrok in januari 1949 met een gedeelte van zijn staf naar 

de Noordoostpolder. Daar had men hem als hoofd van de Bouwkundige Afdeling en 

zijn personeel nodig om de boerderijbouw in de drooggelegde polder in goede banen te 

leiden.
32

 Bij zijn vertrek werd Van Eck geprezen omdat de boerderijbouw onder zijn 

leiding technisch en architectonisch sterker vooruit zou zijn gegaan dan in enige 

voorafgaande decennia. Hem werd meegedeeld dat hij benoemd zou worden tot officier 

in de de Orde van Oranje-Nassau.
33

  

Het BWB werd toen gereorganiseerd tot de Afdeling Boerderijenbouw van het 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting en kreeg een hoofdkantoor in Den 

Haag. In het debat over de wederopbouw werd echter ook nog steeds de naam Bureau 

Wederopbouw Boerderijen gebruikt. Nieuw hoofd werd P. Tijm, die eerder bouwkundig 

hoofdambtenaar in het hoofdkantoor in Zwolle en hoofd van de Afdeling Uitvoering 

Werken van het Bureau Wederopbouw Boerderijen was geweest. Een verandering die 

                                                 
30

 Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1947, 1, 10 en bijlage 1. 
31

 Bureau Wederopbouw Boerderijen, Jaarverslag 1948, 1, 2. 
32
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samenhing met de reorganisatie was dat de eigenaren van de verwoeste boerderijen 

vanaf 1950 aanbesteders werden bij de wederopbouw. Voorheen was het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen steeds opgetreden als aanbesteder. 

De Afdeling Boerderijenbouw hield zich tot het midden van de jaren vijftig bezig 

met de wederopbouw van de door de oorlog getroffen boerderijen. Toen door de 

watersnoodramp van 1953 ruim 450 boerderijen werden verwoest, kregen haar 

werkzaamheden tijdelijk weer een impuls. Na de afhandeling van de schade, werd zij 

opgeheven.
34

 

 

3.3 De taken van het Bureau Wederopbouw Boerderijen en zijn werkwijze 

 

Het BWB en zijn opvolger verzorgden de hele wederopbouw van de verwoeste 

boerderijen, van het opnemen van de schade via het vaststellen van richtlijnen voor de 

wederopbouw, het aantrekken van architecten, het beoordelen van bouwplannen en 

bestekken, het verstrekken van de bouwvergunningen en de verzorging van de 

aanbestedingen tot het coördineren van de materiaalvoorziening, het toezicht houden op 

de werken en de financiële afwikkeling.
35

 Het BWB was ook verantwoordelijk voor de 

bouw van noodwoningen en noodstallen.
36

  

Van elke verwoeste en te herstellen boerderij werd een dossier aangelegd.
37

 

Daarin kwamen in de loop van de wederopbouw terecht: een schadeformulier, een 

reconstructietekening van de verwoeste boerderij, bouwtekeningen, een bestek en – 

meestal – documenten over de financiering van de wederopbouw. Voor het opnemen 

van de schade werden formulieren ingevuld met gedetailleerde gegevens over de 

verwoeste boerderij (afb. 3.6): de grootte en het type van het bedrijf 

(bedrijfsoppervlakte en veebezetting vóór de oorlog), het aantal op de boerderij 

wonende en werkende mensen, datum, oorzaak en omvang van de verwoesting. De 

formulieren boden ook ruimte voor advies over de gewenste grootte van het bedrijf om 

exploiteerbaar te zijn. Reconstructieschetsen van de oude boerderijen (afb. 3.7) waren, 
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evenals de schadeformulieren, bedoeld om inzicht te krijgen in de oude boerderij – 

enerzijds om in zekere mate als voorbeeld te kunnen dienen voor de nieuwe boerderij en 

anderzijds om te kunnen bepalen welk bedrag de eigenaar van de boerderij moest 

bijdragen aan de totale bouwkosten, die voor het andere deel door de overheid werden 

gedragen. Deze eigen bijdrage was afhankelijk van het bedrijfstype, de grootte, de 

leeftijd en de toestand van de oude boerderij.
38

  

De boeren konden in principe zelf een architect voor de wederopbouw aanwijzen, 

maar lieten deze mogelijkheid vaak over aan het BWB. Dat schakelde – op voordracht 

van de districtbureaus
39

 – plaatselijke architecten in die enigszins bekend waren met 

boerderijbouw. Bij de wederopbouw tijdens de bezetting, in dit boek de eerste 

wederopbouw genoemd, waren honderdvijftig architecten betrokken, bij de 

wederopbouw na de oorlog, de tweede wederopbouw, zeshonderd architecten.
40

 Bé 

Lamberts noemt in zijn rapport ‘Boerderijen’ zeven architectencommissies (in 1947 

uitgebreid tot dertien) die in 1940 door Ringers waren samengesteld om ‘te bevorderen 

dat de wederopbouwwerkzaamheden een behoorlijk architectonisch niveau kregen’ en 

van advies te dienen bij de toelating en inschakeling van architecten.
41

 In tegenstelling 

tot wat is gesuggereerd door Lamberts waren deze commissies echter níet betrokken bij 

de wederopbouw van boerderijen. Zij waren samengesteld om te adviseren bij de 

bouwprojecten die direct onder Ringers vielen. 

Van de architecten werd verwacht dat zij bij het maken van bouwtekeningen en 

bestekken rekening hielden met de richtlijnen voor de wederopbouw (zie paragraaf 

3.5).
42

 Bouwtekeningen en bestekken moesten dan ook goedgekeurd worden door het 

BWB voordat plaatselijke aannemers met de bouw konden beginnen. Bovendien werd 

er een goedkeuring van de boerderijeigenaren en van de gemeenten en plaatselijke 

welstands- of schoonheidscommissies geëist. 

Het hoofdbureau van het Bureau Wederopbouw Boerderijen bestond na de oorlog 

uit vier afdelingen: Voorbereiding Werken, Uitvoering Werken, Secretariaat en 
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Comptabiliteit.
43

 Daarnaast waren er de district- en rayonbureaus. De afdeling 

Voorbereiding Werken verstrekte gegevens en inlichtingen over boerderijenbouw aan 

de district- en rayonbureaus en controleerde de bij deze bureaus ingezonden bestekken, 

tekeningen en ramingen van de bouwkosten. Zodra met de bouw kon worden begonnen, 

werd de afdeling Uitvoering Werken ingeschakeld. Deze afdeling was belast met het 

beheer van het beschikbare bouwmateriaal en het vervoer en – daarmee samenhangend 

– het afstemmen van de bouwactiviteiten van het Bureau Wederopbouw Boerderijen op 

de bouwactiviteiten van de gehele bouwnijverheid. Bij de taken hoorden bovendien de 

gunning van de bouw, de controle van het tijdschema van de bouw en de contractuele en 

financiële afwikkeling met architecten en aannemers. De zuivering van het bouwbedrijf, 

zoals uitvoerig beschreven door Joggli Meihuizen,
44

 zal trouwens geen grote impact 

gehad hebben op de wederopbouw van boerderijen. Tijdens de bezetting had een groot 

aantal aannemersbedrijven werk voor de ‘Wehrmacht’ en andere Duitse organen 

uitgevoerd.
45

 Zolang aannemers niet door een tribunaal, bijzonder gerechtshof of 

zuiveringscommissie veroordeeld waren, handhaafde het Ministerie van Openbare 

Werken en Wederopbouw vanaf 1945 het beleid dat zij niet uitgesloten werden van het 

bouwen. Ook niet als er verdenking bestond van collaboratie of men reeds tot 

vervolging was overgegaan, maar het nog niet tot een berechting was gekomen. Dit 

laatste duurde wegens de trage rechtspleging inzake economische collaboratie soms 

geruime tijd. Volgens Meihuizen werd het beleid van het ministerie beïnvloed door de 

wens de wederopbouw zo snel en goed mogelijk te kunnen doorvoeren.
46

 In het najaar 

van 1946 werd door de ministerraad de beslissing genomen om bij overheidsopdrachten 

de voorkeur te geven aan de inschrijving van ‘goede’ bedrijven boven ‘foute’ onder 

beheer gestelde bedrijven mits deze niet veel lager inschreven. Maar als een ‘foute’ 

aannemer niet onder beheer was gesteld dan werd deze gewoon ingeschakeld door de 

overheid.
47

  

In de archiefstukken die informeren over het werk van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen is geen enkele aanwijzing te vinden over deze hele kwestie. Wel werden 
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aannemersbedrijven voor een bepaalde periode uitgesloten van opdrachten omdat zij 

onjuiste rekeningen hadden ingediend, inschrijvingen niet gestand hadden gedaan, niet 

toegestane opzetten hadden gerealiseerd of geprobeerd hadden om 

wederopbouwambtenaren om te kopen.
48

  

Tot de taken van de Afdeling Uitvoering Werken behoorde ook de instruering en 

controle van de district- en rayonbureaus op technisch-administratief vlak en de levering 

van technisch personeel aan deze zelfde bureaus.
49

  

De district- en rayonbureaus fungeerden als schakels tussen de gedupeerden, de 

architecten en de aannemers enerzijds en het hoofdbureau van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen anderzijds. Zij onderhielden nauw contact met commissies 

die het Bureau Wederopbouw Boerderijen adviseerden en bemiddelden tussen de 

plaatselijke behoeften en wensen en de visies die in het hoofdbureau speelden. Hierbij 

hoorde onder andere dat de districtbureaus architecten voordroegen aan het hoofdbureau 

en dat zij het hoofdbureau adviseerden bij de vaststelling van de financieringsregeling. 

Uiteindelijk waren de districtbureaus, na controle door het hoofdbureau, 

verantwoordelijk voor de goedkeuring van de door de architecten ingediende plannen.  

Met de leiding van de districtbureaus waren boerderijdeskundigen belast. Zij 

brachten hun medewerkers de nodige kennis op het gebied van boerderijbouw bij. Taak 

van de districtbureaus was het ook om de verrichtingen van de rayonbureaus te 

stimuleren en te controleren.
 
Deze stonden in nauw contact met de gedupeerden, 

beoordeelden en corrigeerden zo nodig de schetsplannen van de architecten, bereidden 

de financiering voor, verzorgden de aanbestedingen en hielden ‘super-toezicht’ op de 

uitvoering van de bouw.
50

 In districten zonder rayonbureau namen de districtbureaus 

deze taken over.  

Ook al vond er een duidelijke decentralisatie van de werkzaamheden van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen plaats, de beslissingsbevoegdheid zou in handen van 

het hoofdbureau blijven. Dit betekende een bureaucratische werkwijze die door 

gedupeerden als ondoorzichtig ervaren werd en verantwoordelijk gehouden werd voor 

een langzaam verlopende wederopbouw.  
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Tussen 1945 en 1956 werkte het BWB nauw samen met de Rijksdienst voor 

Landbouwherstel die met het herstel van het hele landbouwproductieapparaat inclusief 

de landbouwgrond was belast. De samenwerking betrof niet alleen de schaderegistratie, 

maar vooral ook het opstellen van algemene richtlijnen voor de bouw van de 

wederopbouwboerderijen.
51

 Bovendien werd samen beslist hoeveel boerderijen in 

iedere provincie met de ter beschikking komende materialen en arbeidskrachten per jaar 

konden worden herbouwd. Dit werd in urgentielijsten vastgelegd. Er was een groot 

tekort aan bouwvakarbeiders: bouwvakkers gingen als soldaat naar Nederland-Indië of 

zij werkten liever zwart of in fabrieken omdat het werk daar beter betaald werd dan in 

de bouw, en er was vakmanschap verloren gegaan omdat velen in de oorlog ander werk 

hadden gedaan en de opleidingen stilgelegen hadden.
52

 Daarnaast vormde de 

materiaalschaarste een groot probleem. Nederland was in de oorlog leeggeplunderd, de 

bouwmaterialenindustrie was voor een groot deel vernield of belemmerd omdat het aan 

brandstof en grondstoffen ontbrak, en import was problematisch omdat de Nederlandse 

deviezenpositie erg slecht was.
53

 De vraag naar bouwmateriaal was echter groter dan 

ooit. Vooral de levering van staal en ijzer, bakstenen, dakpannen en cement bleef ver 

onder de behoefte.
54

 Men ging op zoek naar nieuwe oplossingen. Deze betroffen de 

bouw, zoals later duidelijk zal worden, maar ook het materiaal zelf. Zo werd 

bijvoorbeeld in 1946 bij diverse wederopbouwboerderijen in de Betuwe en Overijssel 

een proef gedaan met Dewilith-steen, een steen die in de jaren dertig door de 

Nederlander Theodor Godin ontwikkeld en gepatenteerd was. Dewilith hoefde door zijn 

specifieke eigenschappen niet gebakken te worden, wat brandstofbesparing betekende.
55

 

Maar er bleek een nadeel: de steen was vocht- en vorstgevoelig en werd als 

bouwmateriaal voor de wederopbouw in Nederland als ongeschikt geacht.
56
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In de praktijk werd de bovengenoemde samenwerking tussen het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen en de Rijksdienst voor Landbouwherstel door commissies 

gerealiseerd: de Centrale Commissie van Advies voor Herbouw Boerderijen bestond uit 

vertegenwoordigers van het BWB, vertegenwoordigers van de Rijksdienst, een expert 

financiën, landbouwdeskundigen en vertegenwoordigers van boeren- en 

boerinnenorganisaties.
57

 De boerinnen waren niet van begin af aan lid, maar schoven 

pas in 1946 aan nadat de boerinnenorganisaties door verschillende activiteiten hun 

aandeel bij de wederopbouw van boerderijen hadden opgeëist (zie paragraaf 5.5). Naast 

de Centrale Commissie waren er ook provinciale adviescommissies. De samenstelling 

van deze commissies leek op die van de Centrale Commissie maar was regionaal 

bepaald wat betekende dat vertegenwoordigers van (gedupeerde) boeren en boerinnen 

uit de betreffende regio’s participeerden. De provinciale commissies deden 

aanbevelingen in welke vorm de boerderijen in de betreffende regio’s wederopgebouwd 

zouden moeten worden, en wel met een bijzonder oog op de vraag in hoeverre de 

traditionele bouwvormen in de regio’s een moderne landbouw zouden toelaten.
58

 

 

Adviesstructuur wederopbouw boerderijen 
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De wederopbouw van de schade uit de eerste oorlogsjaren kon vrij snel worden 

afgewikkeld: de meeste boerderijen waren binnen twee jaar wederopgebouwd. Maar de 

realisatie van de tweede wederopbouw duurde rond de tien jaar. Dit had te maken met 

het zeer grote aantal verwoeste boerderijen, de grote materiaalschaarste, het tekort aan 

arbeidskrachten en tal van infrastructurele problemen. Het was vooral in deze periode 

van 1945 tot 1955 dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen/de Afdeling 

Boerderijenbouw duidelijke visies ontwikkelde over de kansen, doelen en problemen 

van de wederopbouw. Visies die onder het primaat stonden van de financiering van de 

wederopbouw, de meest fundamentele voorwaarde, en waarin modernisering en traditie 

centraal stonden.  

 

3.4 De financiering van de wederopbouw 

 

De financiering van de eerste wederopbouw was zo geregeld dat de getroffenen tussen 

10 en 25 procent van de kosten zelf moesten dragen. De overheid betaalde de rest en 

bereikte daarmee dat zij ook door haar rol als financierende instantie (naast haar rol als 

organiserende en controlerende instantie) zeggenschap over de bouw kreeg: wie betaalt 

bepaalt. Het stond voorop dat eenvoudige maar doelmatige gebouwen moesten ontstaan 

die een efficiënte eigentijdse bedrijfsvoering mogelijk maakten. Aangezien de meeste 

verwoeste boerderijen van vóór de zogenoemde ‘grote landbouwcrisis’ (1878-1895) 

dateerden – Van Eck schatte de gemiddelde leeftijd ‘60 à 70 jaar’
59

 – betekende de 

wederopbouw in veel gevallen, en vooral voor kleine bedrijven, ingrijpende 

vernieuwingen ten opzichte van de oude boerderij. Het percentage dat voor rekening 

van de eigenaren kwam, werd dan ook berekend op grond van de meerwaarde van de 

nieuwe boerderij. Iedere getroffene moest 10 procent betalen. Voor elk jaar dat het 

oorspronkelijke gebouw gestaan had, werd dit percentage verhoogd met 0,5 procent tot 

een maximum van 25 procent.
60

 Eigenaren van boerderijen die dertig jaar of ouder 

waren, moesten dus steeds het maximum percentage betalen. 

Omdat de bouwkosten na de oorlog sterk gestegen waren, werd deze regeling ten 

nadele van de boerderijeigenaren aangepast: vanaf 1 juni 1946 gold een voorlopige 

financieringsregeling. Tegelijk werkte het Bureau Wederopbouw Boerderijen samen 
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met de Rijksdienst voor Landbouwherstel en de drie Ministeries van Financiën, van 

Wederopbouw en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vanaf begin 1946 een 

financieringsregeling uit die per 1 mei 1949 inging, in de volgende jaren werd aangepast 

en op 21 mei 1952 in de ‘Staatscourant’ verscheen.
61

 

De voorlopige financieringsregeling bepaalde dat het Rijk 75 procent van de 

kosten voor de wederopbouw betaalde en de eigenaren 25 procent. Indien zij niet in 

staat waren om dit bedrag te betalen, wat vooral het geval was bij eigenaren van kleine 

bedrijven op slechte grond, kon het verlaagd worden naar 16 procent.
62

 Het bedrag van 

de eigenaren moest, hetzij uit eigen middelen, hetzij door medewerking van 

boerenleenbanken of van particuliere geldschieters, voorafgaand aan de bouw betaald 

worden. Eigenaren van verwoeste boerderijen die onder beheer waren gesteld door het 

Nederlands Beheersinstituut kregen geen financiële ondersteuning door het Rijk voor de 

wederopbouw van hun boerderijen.
63

 

Voor de financieringsregeling die vanaf 1949 werd gebruikt en die tot 1952 nog 

verder ontwikkeld zou worden tot een definitieve versie, gold: voor de overgrote 

meerderheid van de boerderijeigenaren moest de wederopbouw financieel gezien 

realiseerbaar zijn bij een uitvoering die bedrijfstechnisch een maximum rendement 

beloofde.
64

 De kosten van de wederopbouw werden per boerderij in drie delen gesplitst. 

Een deel ging op kosten van de eigenaar, een tweede deel ging op kosten van het Rijk 

via de gewone staatsbegroting, en voor een derde deel dat tevens door de eigenaar 

moest worden gedragen, verleende het Rijk renteloze kredieten. 

De bijdrage van de eigenaren was gebaseerd op de draagkracht van de nieuwe 

boerderij en het bedrijf: hoe groter de gebruikswaarde van de nieuwe boerderij ten 

opzichte van de oude, hoe groter het bedrijf en hoe beter de bodemkwaliteit, des te 

groter was het bedrag dat de eigenaren direct moesten betalen. De boerderijen werden in 

vier categorieën ingedeeld: I. zaderijen en graanbedrijven op klei, II. akkerbouw- en 

gemengde bedrijven op klei en veen, III. weidebedrijven op klei en veen en IV. 

zandbedrijven. Deze categorieën werden verder onderverdeeld in verschillende 
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grootteklassen waardoor 21 groepen ontstonden.
65

 Voor elk van die groepen was het 

bedrag vastgelegd dat de eigenaar zelf moest betalen: voor groep I betrof het een bedrag 

van 17-35 procent van de gehele bouwkosten, voor groep II een bedrag van 10-30 

procent, voor groep III een bedrag van 8-27 procent en voor groep IV een bedrag van 6-

27 procent. Na een verzoek door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 

zou in 1952, toen de financieringsregeling in de Staatscourant verscheen, categorie I 

onder categorie II vallen. Hierdoor werden de zaderijen en graanbedrijven minder 

belast.
66

 Ook werden de bedrijven in dat jaar in zeven grootteklassen ingedeeld en werd 

het percentage van de eigen bijdrage met telkens 0,5 procent verhoogd. De percentages 

varieerden per geval nog naar aanleiding van ouderdom en toestand van de verwoeste 

boerderij. Hoe ouder de betreffende boerderij en hoe slechter onderhouden, des te hoger 

was het percentage.
67

  

In tegenstelling tot de eerdere financieringsregelingen, de regeling van de eerste 

wederopbouw en de voorlopige regeling van 1946, was er dus een groot verschil tussen 

de percentages die de verschillende boeren moesten betalen. In de praktijk bepaalden de 

provinciale adviescommissies welke boerderij bij welke groep hoorde en daarmee hoe 

hoog het aandeel was van de eigenaren. Als alternatief voor een geldbedrag stelden 

boeren voor om hun verplichte bijdrage geheel of gedeeltelijk in natura, zoals hout of 

stenen, te voldoen, maar dit werd niet toegestaan.
68

 Ook nu moest de bijdrage van de 

eigenaren betaald worden voordat met de bouw kon worden begonnen. Indien dit 

onmogelijk bleek, was het Rijk onder bepaalde voorwaarden bereid om een 

rentedragend krediet te verlenen aan de eigenaren.
69
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De staatsbijdrage – een deel daarvan kwam uit de Marshallhulp
70

 – richtte zich 

naar de bouwkosten van voor de oorlog (tussen 50 en 70 procent). In de realiteit 

betekende dat een bedrag van tussen 16 en 19 procent van de totale 

wederopbouwkosten, waarbij het hogere percentage gold voor bedrijven met grotere 

draagkracht.
71

 De derde post, de zogenaamde ‘aanvullende financiering’,
72

 was meestal 

vrij hoog, en wel in het bijzonder bij kleine bedrijven tot 15 hectare. Hier kon het wel 

om 70 procent van de totale bouwsom gaan. Deze derde post werd door de eigenaar van 

de boerderij én door de overheid gedragen: de overheid stelde voor de post renteloze 

kredieten beschikbaar of vergoedde de rente als de eigenaar van de boerderij elders geld 

kon lenen om de post te betalen. Binnen tien jaar zou dan besloten worden welk deel de 

getroffene moest bijdragen en welk deel hem kwijtgescholden zou worden. Wilde een 

eigenaar de zaak direct afhandelen met de overheid, dan kon dat: de eigenaar moest in 

dat geval 10 procent van de kosten van de post dragen en het resterende bedrag werd 

door de overheid betaald.
73

 

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen had er groot belang bij dat de bouwkosten zo 

laag mogelijk werden gehouden om de wederopbouw überhaupt te kunnen realiseren. 

Het bureau probeerde dit via verschillende wegen te bereiken. Uiteindelijk zou het 

streven om de kosten zoveel mogelijk te beperken bepalend zijn voor de architectuur 

van de nieuwe wederopbouwboerderijen. Het bureau had tot 1947 de ervaring opgedaan  

‘dat de ingediende boerderijontwerpen in het algemeen veel te royaal en te luxueus van 

opzet zijn. Boeren zowel als architecten zijn hier schuldig aan. Verscheidenen onder 

eerstgenoemden, in de waan verkerende, dat de Staat wel betaalt, stellen te hoge eisen aan 

hun nieuwe boerderij en worden hierbij dikwijls gesteund door hun architect, die in het 

algemeen ook de neiging heeft de plannen ruim op te zetten en kostbaarder te detailleren 

dan strikt noodzakelijk is. Immers hoe beknopter een plan, hoe meer studie dit vereist en 

hoe duurder een gebouw, hoe hoger het honorarium. Hierbij komt, dat veel architecten 

overladen zijn met werk en dat slechts weinigen onder hen voldoende kennis van het 

boerenbedrijf bezitten. [...] Het is derhalve niet meer dan natuurlijk, dat vele der 

ingeleverde plannen moeten worden afgekeurd [...]. Bezuinigingen van tien à twintig 

duizend gulden op één boerderij behoren tot de normale verschijnselen.’
74
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Er kan vanuit gegaan worden dat deze getallen vooral de grote bedrijven (> 25 hectare) 

betroffen. Maar het betekende toch wel een behoorlijk percentage, aangezien de 

bouwkosten van grote veebedrijven op klei en veen tussen de 90.000 en 140.000 gulden 

lagen, van grote akkerbouw- en gemengde bedrijven op klei en veen tussen de 65.000 

en 100.000 gulden, van grote zaadbedrijven op klei tussen de 80.000 en 110.000 gulden 

en van grote gemengde bedrijven op zand tussen de 60.000 en 90.000 gulden.
75

 Om de 

geconstateerde problemen te voorkomen, stelde het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

– met behulp van de adviescommissies – woningnormen vast die in 1947 werden 

ingevoerd. Daarbij mocht de grootte van de bedrijven in steen worden uitgedrukt, zoals 

uit onderstaand overzicht blijkt. 

 

Normen voor de woninginhoud van wederopbouwboerderijen
76

 

 
Bedrijfsgrootte in ha Woninginhoud in m

3 

1 t/m 4 300 m
3
 incl. spoelkeuken 

5 t/m 10 300 m
3
 excl. spoelkeuken 

11 t/m 15 350 m
3
 excl. spoelkeuken 

16 t/m 25 400 m
3
 excl. spoelkeuken 

26 t/m 32 450 m
3
 excl. spoelkeuken 

33 t/m 40 500 m
3
 excl. spoelkeuken 

meer dan 40 600 m
3
 excl. spoelkeuken 

 

 

Wegens de hogere bedrijfsresultaten werd 1 hectare intensieve tuingrond of boomgaard 

gelijkgesteld met 5 hectare bouw- of grasland. Voor kleinere bedrijven met gezinnen 

van meer dan zeven personen gold dat de woningen per twee kinderen 25 m
3
 groter 

mochten zijn tot een maximum van 400 m
3
. En in gebieden waar de gemiddelde 

gezinsgrootte hoger lag dan in andere gebieden (Noord-Brabant en Limburg) werd een 

minimum gehanteerd van 340 m
3
.
77

  

De normen waren afgestemd op de woningnormen voor eengezinshuizen van de 

Centrale Directie voor de Volkshuisvesting, maar lagen wel daarboven. Dit werd 
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verklaard door aan te nemen dat boeren, in tegenstelling tot arbeiders, voor lange tijd 

gebonden waren aan hun woningen:  

‘de boer kan niet […] als de arbeider proberen een grotere woning te krijgen en het is 

derhalve redelijk, dat zijn woning aan iets hogere eisen moet voldoen dan een 

arbeiderswoning. Bovendien werken dikwijls zijn volwassen kinderen mee in het bedrijf 

en is samenwoning met op leeftijd zijnde ouders geen uitzondering’,  

 

aldus Van Eck.
78

 Daar kwam nog bij dat de meeste boeren door de opgestelde normen 

toch al kleinere woningen kregen dan ze gewend waren. 

Wie een groter gebouw wilde, moest de vergroting zelf en zonder financiële 

ondersteuning van de Nederlandse overheid betalen. Om te voorkomen dat er te 

kostbare boerderijen zouden ontstaan, zette het Bureau Wederopbouw Boerderijen een 

zogenoemde ‘luxelijst’ op, waarin alle onderdelen en wijzen van afwerking genoemd 

werden, die door de eigenaar zelf betaald moesten worden indien ze gewenst waren. De 

lijst geeft daarmee tegelijk – omgekeerd geredeneerd – een beeld van wat het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen voldoende achtte voor een goed functionerende boerderij. 

Eigenaren moesten onder andere zelf betalen: metselverbanden voor spouwmuren 

anders dan halfsteensverband; zonder noodzaak boven het dakvlak opgaande muren; 

natuurstenen dorpels en neuten uitgezonderd voor de hoofdingang van de woning; 

natuurstenen stoepen, terrassen, deur- en raamomlijstingen; terazzo-afdekkingen op 

stoepen en terrassen; dakbedekkingen van geglazuurde pannen; regenputten tenzij 

voorheen aanwezig; bliksembeveiliging tenzij voorheen aanwezig; smeedijzeren 

sierhekken; terrazzo-vloeren in spoelkeukens en bedrijfsruimten; betonvloer in tas- of 

dorsruimten tenzij voorheen aanwezig; vensterbanken en schoorsteenmantels van hard 

hout; stalen deurkozijnen en deuren; rolluiken en raamluiken; meer dan één pomp in de 

woning en meer dan één in het bedrijfsgedeelte; meer dan één wc in de woning; 

badkuipen, dubbele (vanaf 1950 ook enkele) wastafels, boilers en doorstroomapparaten 

tenzij voorheen aanwezig; elektriciteit tenzij voorheen aanwezig; meer dan één lichtpunt 

en één stopcontact in woonvertrekken met uitzondering van de spoelkeuken en de 

voornaamste vertrekken waar twee stopcontacten mochten worden aangebracht; 

lichtpunten in kasten; parketvloeren; glas in lood; behangen van andere ruimten dan 

woon- en slaapkamers; centrale verwarming tenzij voorheen aanwezig.
79

 Verder schreef 
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de luxelijst een zuinig gebruik voor van betonwerk, metselwerk, werken in gebouwde 

steen, werken in niet gebakken kunststeen, tegelwerken en naadloze vloeren, straatwerk, 

timmerwerk, hang- en sluitwerk, metalen constructiewerk, smeedwerk, 

koperslagerswerk, loodgieterswerk, elektrische installaties, dakdekkerswerk, diverse 

dekvloeren, glas- en schilderswerk en behangwerk. In principe wilde men voorkomen 

dat boeren, die wel de financiële mogelijkheden hadden, het door de overheid 

voorgeziene bouwvolume overschreden – materialen en arbeidskrachten werden immers 

steeds schaarser. Eind 1948 werd bepaald dat de bouwsom met niet meer dan 20 procent 

mocht worden overschreden door bijbetalingen van boeren.
80

  

Naast limitering van het bouwvolume voor het woongedeelte probeerde het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ook het bouwvolume van het bedrijfsgedeelte te 

bepalen. Hierbij speelden meer factoren een rol dan bij het woongedeelte. Het 

bouwvolume werd berekend aan de hand van het soort bedrijf, de grootte en de 

individuele behoefte aan verschillende bouwonderdelen, zoals tasruimten, hangaars, 

stallen en bergruimten.
81

 Ook hier was het de taak van de adviescommissies om de 

betroffen bedrijven te classificeren. Doordat zowel het bouwvolume van het 

woongedeelte als ook het bouwvolume van het bedrijfsgedeelte bekend waren, konden 

de bouwkosten makkelijk worden uitgerekend en gefixeerd voordat aan de bouw werd 

begonnen. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen had voor de berekening van de 

kosten matrices ontworpen waarmee men in principe onafhankelijk was van de 

begrotingen door de individuele architecten.
82

 De daadwerkelijke kosten van een 

wederopbouwboerderij moesten dan onder de uitgerekende ‘stopprijs’, zoals die werd 

genoemd, blijven. De boerderijen moesten sober en zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd 

worden. Daarbij eiste het Bureau Wederopbouw Boerderijen modernisering. Deze had 
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in hoofdzaak betrekking op de stallenbouw, en dan in het bijzonder op brandveiligheid, 

stalhygiëne en een efficiënte indeling, en was in de gefixeerde bouwkosten inbegrepen.  

De overheid stimuleerde de eigenaren ook om de bouwkosten nog verder te 

drukken. Dat kon bijvoorbeeld door inkrimping van het bouwvolume. Bleven de 

bouwkosten van boerderijen, die bij kostenbesparing tegelijk nog een efficiënte 

bedrijfsvoering mogelijk maakten, ver onder de vooraf berekende som, dan kwam dit 

ten bate van het kostenaandeel van de eigenaar.
83

 Indien mogelijk moest voor de 

wederopbouw gebruik gemaakt worden van bouwrestanten van de verwoeste 

boerderijen, zoals kelders, funderingen, muren, beerputten en vloeren. De bouwkosten 

van deze elementen werden dan afgetrokken van de totale bouwkosten. Ook door het 

gebruik van eerdere noodvoorzieningen als stallen en bergruimten wilde het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen kosten besparen bij de wederopbouw.
84

 

Een verdere manier om besparing van de bouwkosten én modernisering te 

bereiken, was architectonische standaardisatie. Bij de bouw van gestandaardiseerde 

boerderijen kon bespaard worden op het honorarium van de architecten. Bovendien kon 

één aannemer met dezelfde werklieden in een regio waar veel boerderijen tegelijk 

moesten worden gebouwd, de boerderijen ‘aan de lopende band’ bouwen. In het 

bijzonder bij de bouw van kleine boerderijen (van bedrijven onder de 10 hectare) 

verwachtte het Bureau Wederopbouw Boerderijen verbetering door standaardisatie. De 

bouwkosten waren relatief hoog en de ontwerpen vereisten veel aandacht omdat ernaar 

gestreefd moest worden dat elke vierkante meter zo nuttig mogelijk gebruikt kon 

worden. ‘En aan deze voorbereiding ontbreekt in verband met het vele werk, dat de 

architecten onderhanden hebben, gewoonlijk zeer veel’,
85

 aldus Van Eck in 1947. Uit 

onderstaande tabel blijkt hoe groot het aandeel kleine verwoeste boerderijen per 

provincie was. 
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Grootte van verwoeste boerderijen (1947)
86

 

 

Provincie Bedrijfsgrootte in ha Totaal 

 > 35 35-25 25-15 15-5 > 5  

Groningen 85 27 23 40 24 199 

Friesland 17 9 5 24 5 60 

Drenthe 6 7 30 75 45 163 

Overijssel 9 21 73 265 141 509 

Gelderland 119 132 254 783 965 2253 

Utrecht 3 7 25 45 47 127 

Noord-Holland 40 15 50 56 17 178 

Zuid-Holland 47 26 42 51 39 205 

Zeeland 136 74 144 299 122 775 

Noord-Brabant 117 205 612 1248 521 2703 

Limburg 27 43 176 552 382 1180 

Totaal 606 566 1434 3438 2308 8352 

 

 

De tabel laat zien dat het percentage kleine boerderijen over het algemeen groot was. 

Rond 70 procent van de verwoeste boerderijen hoorde bij bedrijven van minder dan 15 

hectare. Juist in de provincies die het zwaarst getroffen waren was dit percentage hoog, 

in Gelderland, Limburg en Overijssel lag het zelfs bij 80 procent. Deze drie provincies 

beschikten ook over de hoogste percentages verwoeste boerderijen van bedrijven onder 

5 hectare: 43, 32 en 28 procent. 

De standaardisatie die het Bureau Wederopbouw Boerderijen plande en waarvoor 

het in 1947 begon met voorstudies, was dan ook bedoeld voor de provincies Gelderland, 

Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Zeeland.
87

 De standaardisatie, waarvan 

trouwens niet duidelijk is of zij inderdaad werd doorgevoerd, zou rekening houden met 

streekgebonden architectuur in deze provincies.  

Vanaf de reorganisatie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen tot Afdeling 

Boerderijenbouw werd de nieuwbouw van boerderijen gepropageerd die geen 

streekeigen karakteristieken meer toonden. Ik zal hier nog uitgebreid op terugkomen 

omdat naar aanleiding ervan een heftige discussie ontstond over de pro’s en contra’s 

van uniforme boerderijbouw, waarbij kwesties rond de modernisering van de landbouw 

en het behoud van regionale tradities een centrale rol speelden. De stopprijs zou de hele 

wederopbouwperiode blijven berusten op de bouw van traditionele boerderijtypen. 
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3.5 Visies van het Bureau Wederopbouw Boerderijen op modernisering en traditie 

 

Van het begin af aan zag het Bureau Wederopbouw Boerderijen de wederopbouw als 

kans om de boerderijen te moderniseren. Wat het woongedeelte betreft, vertrouwde het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen op de Woningwet die in 1901 vastgesteld en in 1921 

en 1931 aangepast was.
88

 Het bureau bemoeide zich des te meer met het 

bedrijfsgedeelte. Het werd als voorwaarde gezien dat de nieuwe boerderijen een 

landbouwtechnisch verantwoorde bedrijfsvoering konden garanderen en daardoor de 

landbouw op een hoger plan gebracht kon worden. De wederopbouwboerderijen 

moesten voldoen aan eisen inzake efficiënte indeling, hygiëne, verlichting en 

luchtverversing. Ook de brandveiligheid moest door de nieuwe gebouwen gegarandeerd 

worden; jaarlijks brandden honderden boerderijen af en kwamen duizenden stuks vee 

om in de vlammen. Om tot de gewenste verbeteringen te komen, werden in 

samenwerking met de adviescommissies centrale richtlijnen opgesteld. Deze leidden 

ertoe dat wederopbouwboerderijen in het hele land zekere overeenkomstige 

eigenschappen vertoonden. De richtlijnen waren duidelijk ingegeven door de ervaringen 

die in de Wieringermeer waren opgedaan. Concreet bepaalden zij (ongeacht of het 

vroegere of latere, aangepaste richtlijnen betrof) dat de wederopbouwboerderijen 

voorzien moesten zijn van stevige brandmuren tussen het – meestal zich onder één dak 

bevindende – woon- en werkgedeelte, en dat er slechts één deuropening mocht zijn 

tussen het woon- en werkgedeelte. De vloeren van de stalzolders moesten voorts zijn 

gebouwd van brandvrije holle bakstenen met betonskelet (perforastenen). Dit droeg bij 

aan de brandveiligheid van de stallen en maakte de stallen hygiënischer ten opzichte van 

de oude boerderijen waarvan de zolders uit slieten (lange dunne boomstammen) of 

houten planken hadden bestaan en stof tussen de planken door naar beneden kon vallen. 

In de boerderijen van het type ‘hallehuis’ die bijvoorbeeld voorkwamen in de 

Grebbestreek, verdwenen door het optrekken van gelijke zolders over de hele 

oppervlakte van de boerderijen de zogenoemde hildes, aparte lage ruimtes boven de 

stallen in de zijbeuken, waar hooi en/of stro werd opgetast en waar soms ook de 

knechten en/of boerenzoons sliepen (afb. 3.8). Bovendien werd de in het midden van de 

stallen gelegen deel lager en smaller. Een hoge en breede deel was ook niet meer nodig 

omdat daar door de opkomst van het machinale dorsen niet meer handmatig met de 
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vlegel gedorst werd.
89

 De stallen van de wederopbouwboerderijen moesten verder over 

voldoende naar buiten openende deuren beschikken (één deur voor elke vier paarden en 

één deur voor elke twaalf koeien). Ook moesten de bevestigingsmiddelen voor de 

koeien makkelijk los te maken zijn, zodat het vee in geval van brand snel naar buiten 

kon worden gebracht. Voor een goede hygiëne – onder andere essentieel voor een goede 

schone melkwinning – moesten zorgen: grupstallen met mestgoot in plaats van 

potstallen die nog in de oude boerderijen waren voorgekomen en waar het vee op de 

eigen mest stond; een minimum stalinhoud per stuk vee; koestallen van 2,40 m hoogte 

en 5 m breedte (per rij koeien); automatische drinkwaterbakjes voor telkens een of twee 

koeien zodat besmetting (bijvoorbeeld met tuberculose) van het vee onderling kon 

worden voorkomen; gladde afgewerkte muren achter de – nu bredere – mestgangen in 

de koestallen; een aparte ruimte voor melkkoeling; een waterdichte afwerking van de 

stallen; stalvloeren uit beton; waterdichte gierafleidingen met stankafsluiting en 

waterdichte gierkelders; varkensstallen zonder open verbinding naar de melkveestallen 

en met afzonderlijke ruimtes voor voederbereiding; mestvaalten op minstens vijf meter 

afstand van de melkveestallen. Voor voldoende aanvoer van daglicht en lucht waren 

nodig: ramen van samen minstens 1/15 van de oppervlakte van de stalruimtes; 

invoeropeningen voor lucht van minstens 1/100 van de oppervlakte van de stalruimtes 

die door betonnen ramen met ventilatiekleppen gerealiseerd werden; ventilatiekokers in 

de stalplafonds. Door deze elementen voor lucht- en daglichtverzorging kregen de 

gevels van de wederopbouwboerderijen een van de oude boerderijen afwijkende 

indeling.
90

 Om effectief te kunnen werken, werden sommige boerderijen ook verplaatst 

of verhoogd. Op grond van de voortschrijdende mechanisatie, na de oorlog met steun 

van de Marshallhulp, werden soms trekkerboxen en andere ruimtes voor de berging van 

machines toegevoegd aan de boerderijen. 

Waarschijnlijk is dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen detailtekeningen van 

verschillende elementen aan architecten als voorbeeld verstrekte zoals ook de Afdeling 

Boerderijenbouw dat in de jaren vijftig deed. Deze detailtekeningen bevatten onder 

andere ramen met ventilatiedorpels, ventilatiekokers, standafscheidingen, 
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vastzetinrichtingen en drinkwatervoorzieningen voor koeien, deuren, grup- en 

voergootprofielen en gehele stalprofielen (afb. 3.9, 3.10).
91

  

Naarmate men meer ervaring opdeed en naarmate materiaalschaarste groter en 

kostenkwesties nijpender werden, werden de richtlijnen aangepast. Dit gebeurde 

meermalen in de loop der jaren.
92

 Deze aanpassingen betroffen vooral restricties op het 

gebied van de kostbaarheid en hoeveelheid van het te gebruiken materiaal, tenzij de 

eigenaar wilde bijbetalen. Ook de eerder genoemde ‘luxelijst’ was een onderdeel van de 

aanpassingen van de richtlijnen voor de wederopbouw. Herhaaldelijk werd duidelijk 

gemaakt dat dure constructies vermeden en de bouw sober uitgevoerd moest worden 

(afb. 3.11).  

Op basis van overeenkomstige criteria hadden Van Eck en zijn staf ook al op het 

nieuwe land moderne boerderijen ontwikkeld. Dit hadden zij in alle vrijheid gedaan en 

zonder zich direct gebonden te voelen aan bestaande bouwtradities, waardoor, zoals 

beschreven, nieuwe boerderijvormen waren ontstaan. Maar toen Van Eck en zijn staf in 

1940 het Bureau Wederopbouw Boerderijen gingen bemannen, richtte Van Eck zich 

meteen – op de dag na zijn benoeming – met een toespraak die in verschillende 

(landelijke) kranten gepubliceerd werd tot een breed publiek:  

‘Wij dienen rekening te houden met de verschillende wijzen van bodemgebruik en zelfs 

als wij daarmee rekening hielden, dan nog zouden wij het beroemde Wieringermeertype 

niet overal willen bouwen, om de eenvoudige reden, dat de boeren in bepaalde streken 

aan hun eigen boerderijenbouw gewend zijn en het een inbreuk op de traditie zou zijn, als 

wij overal dezelfde boerderijen zouden gaan neerzetten. Iedere streek heeft zijn eigen 

boerenhoeven en het is allerminst ons plan om daarvoor in de plaats nu maar een 

uniforme boerderij te zetten, hoe goed die op zichzelf ook is. Wat wij wel zullen doen is, 

de bestaande typen verbeteren en daarbij komen ons de ervaringen uit de Wieringermeer 

uitstekend van pas.’
93

  

 

Hiermee maakte Van Eck het publiek rijp voor kwesties van uniformiteit en regionale 

variabiliteit die hij in het kader van de wederopbouw zag aankomen en die reeds 

speelden in de context van de boerderijbouw zoals hierna duidelijk zal worden. Hij nam 

deze kwesties serieus en trachtte de vrees weg te nemen dat de nieuwe boerderijen 

zouden gaan lijken op die in de Wieringermeer en daarmee te sterk zouden afwijken van 
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de in de regio bekende traditionele vormen, nog voordat deze vrees ergens door iemand 

geuit was.  

Het blijft onduidelijk of Van Eck dat alleen maar deed om de wederopbouw 

soepel te laten verlopen zonder tegenwind van voorstanders van het behoud van 

regionale bouwtradities (zie hoofdstuk vier) of dat hij hiervan ook zelf gecharmeerd 

was. Er zijn aanwijzingen dat ook het tweede waar is: Van Eck zou – in tegenstelling tot 

zijn latere opvolger – steeds het belang van regionale bouwtradities blijven 

benadrukken. Hij zou een nauwe band met de onderzoeker en liefhebber van historische 

boerderijen R.C. Hekker ontwikkelen en zich sympathisant tonen van de 

heemschutbeweging.
94

  

Om de ‘eigen’ boerderijbouw, zoals Van Eck die noemde, te handhaven, werden 

plaatselijke architecten ingeschakeld die bekend waren met regionale bouwtradities. De 

rayon- en districtbureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen fungeerden daarbij 

als ondersteunende basis enerzijds en als beslissende instanties anderzijds. Het waren 

immers deze bureaus die de bouwtekeningen beoordeelden. Daarbij werd – naast de 

modernisering van de boerderijen – ook gelet op esthetische kwaliteiten die gezien 

werden in het aanhouden van streekgebonden tradities bij de bouw. Hiermee bedoelde 

men vooral de uiterlijke vorm van de boerderijen en in het verlengde daarvan het 

boerderijtype en de materiaalkeuze voor de buitenkant (bakstenen, hout). Bij de 

materiaalkeuze werd echter een belangrijke concessie gedaan die ook weer uitgelegd 

werd in verschillende dagbladen, zoals bijvoorbeeld in ‘De Tijd’: 

‘[…] het typische strooien dak, dat aan het landschap een zoo bijzonder warme sfeer gaf, 

[zal] verdwijnen. Dit is zeker jammer, maar het pannendak vermindert in hoge mate de 

brandbaarheid, hetgeen van groot economisch voordeel is, als men weet dat het rieten dak 

meermalen oorzaak van dorpsrampen is geweest.’
95

 

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen bevorderde de streekgebonden wederopbouw 

door een extra maatregel: het liet van het begin af aan reconstructieschetsen van de oude 

verwoeste boerderijen maken door de architecten die hen dan als inspiratiebron konden 

dienen.  
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3.5.1 Boerderijendocumentatie ter bevordering van een streekgebonden wederopbouw 

  

In de eerste jaren van de tweede wederopbouw werd het beleid om modernisering met 

het streekeigene te verenigen vervolgd. Voor dit doel nam het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen in de zomer van 1946 het initiatief om karakteristieke historische 

boerderijen in de verschillende regio’s van Nederland op te meten. De opmetingen 

waren bedoeld om het gebruik van streekeigen elementen te bevorderen bij de 

wederopbouw en bovendien konden zij een overzicht bieden van de verschillende 

boerderijvormen die er waren in Nederland.
96

 Voordat besloten werd de documentatie 

zelf ter hand te nemen, werd onderzocht of het Bureau Wederopbouw Boerderijen op 

resultaten van eerdere documentatieprojecten kon teruggrijpen.  

In Nederland had reeds het een en ander plaatsgevonden op het gebied van 

boerderijdocumentatie (i.e. de documentatie van het bestand aan historische 

boerderijen) en historisch boerderijonderzoek (i.e. het onderzoek naar historische 

boerderijen). Deze vormden de historische context voor de documentatieactiviteiten van 

het BWB en zullen daarom in de volgende passage behandeld worden. 

 

In de negentiende eeuw verrichtte een aantal boerderijdocumentalisten studies met het 

doel de landbouwbedrijfsgebouwen te verbeteren voor de zich geleidelijk vernieuwende 

landbouw.
 97

 Zo stond ook de eerste landelijke overzichtspublicatie van Nederlandse 

boerderijvormen uit 1875 in het teken van de verbetering van de bedrijfsgebouwen.
98

 

Het eerste boerderijonderzoek ging een geheel andere kant op: het diende niet de 

landbouw, maar het diende als hulpwetenschap voor dialectonderzoek en volkskundige 

vraagstellingen. De focus lag niet op de boerderijen zelf, maar op de vraag hoe in de 

bouwwijze van boerderijen continuïteiten te zien waren naar een ‘Germaans verleden’. 

Vanuit de gedachte dat de boerenbevolking conservatief zou zijn waar het de constructie 

van het boerenhuis en de inrichting van de stallen betrof, meende men in de boerderijen 

tradities te herkennen uit de protohistorie. Vanuit deze aanname werden 

overeenkomsten vermoed tussen de verschillende streekgebonden boerderijtypen in het 
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land en de geografische verdeling van de Friese, Frankische en Saksische 

volksstammen. In Zuid-Limburg zou de vorm van de boerderijen beïnvloed zijn door de 

Romeinse occupatie. De stammentheorie was ontwikkeld door de indogermanist Johan 

Hendrik Gallée (1847-1907) en voor het eerst gepubliceerd in zijn gedeeltelijk postuum 

verschenen studie ‘Het Boerenhuis in Nederland en zijne bewoners’ (1907-1908).
99

 

Gallée onderkende wel dat de boerderijen in de loop der geschiedenis een ontwikkeling 

hadden doorgemaakt, maar hij legde de nadruk op het gelijkblijvende statische dat in 

zijn ogen wezenlijk was. Om de statische aspecten te herkennen, verrichte hij een 

grootscheeps historisch onderzoek, stelde hij een eerste landelijke typologie van 

boerderijvormen op en gaf hij voor het eerst een min of meer sluitende verklaring voor 

het ontstaan van de verschillende boerderijentypen in Nederland. Daarmee is Gallée de 

grondlegger van het historisch boerderijonderzoek in Nederland. Hij volgde met zijn 

onderzoek een romantische stroming die ook internationaal volop in de belangstelling 

stond: de zoektocht naar geografische grenzen van de bewoningsgebieden van 

protohistorische volksstammen.
100

 De inzichten die men in deze samenhang juist ook op 

het gebied van de boerderijbouw meende verworven te hebben, zouden later door de 

Duitse bezetter en Nederlandse germanofiele volkskundigen geïnstrumentaliseerd 

worden om een stamverwantschap tussen Nederland en Duitsland aan te tonen en 

annexatieplannen te legitimeren, zoals in hoofdstuk vier besproken zal worden. 

Gallée was het uiteindelijk ook die een eerste pleidooi hield voor de stichting van 

een Nederlands volkskundemuseum, het latere openluchtmuseum in Arnhem.
101

 Hij 

dacht concreet aan de presentatie van de ‘inrichting van boerenhuizen en schuren in de 

verschillende streken van ons land’, omdat deze eeuwenlang niet veranderd zouden 

zijn.
102

 Het onderzoek van Gallée en de publicatie ervan leidden ertoe dat historisch 

geïnteresseerde onderzoekers uit andere disciplines hun aandacht vestigden op de 

landelijke bouwkunst. Voor het eerst werd ook in volkskundige literatuur aandacht 

besteed aan boerderijen en het aantal regionale publicaties over boerderijen nam toe.
103
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In de jaren dertig van de twintigste eeuw werden veel van Gallées theorieën en 

interpretaties door de Friese landbouwleraar en boerderijonderzoeker Klaas Uilkema 

(1873-1944) ontkracht. Uilkema was de eerste die boerderijen in hun historische 

ontwikkeling onderzocht louter omwille van het vergroten van de kennis van het object 

zelf. Hij beschouwde boerderijen a priori als product van een voortdurend proces van 

verandering, richtte zich dus in tegenstelling tot Gallée niet op statische aspecten, maar 

op dynamische ontwikkelingen, en nam de bedrijfsvoering en de functie van de 

gebouwen als vertrekpunt om de verschijningsvorm van de boerderijen te verklaren: aan 

veranderingen in de gebouwen moest een bedrijfstechnische verandering ten grondslag 

liggen. Zo ontdekte Uilkema onder andere dat de Noord-Brabantse langgevelboerderij 

geenszins beschouwd kon worden als ‘Frankisch’, maar zich in de zeventiende en 

achttiende eeuw ontwikkeld had uit het hallehuis, het ‘Saksische type’. En ook voor 

Limburg ontdekte hij dat de gesloten hoeve, die Gallée had teruggevoerd op de 

Romeinse villa, van recente datum was: geleidelijke uitbreidingen in de laatste paar 

eeuwen hadden stapsgewijs tot de carrévorm geleid.
104

 Het zijn opvattingen die ook 

tegenwoordig nog geldig zijn. 

In de jaren twintig was Uilkema door een overheidscommissie in staat gesteld een 

uitgebreide documentatie van Nederlandse boerderijen aan te leggen en hij deed 

daarvoor grondig veldonderzoek. Uilkema publiceerde echter maar weinig 

onderzoeksresultaten en zijn zeer rijke documentatie van honderden boerderijen – 

bestaande uit tekeningen, foto’s en interviews met bewoners – was jarenlang niet 

toegankelijk. Slechts een kleine groep boerderijonderzoekers, waaronder Robert 

Cornelis Hekker die een bijzondere rol zou krijgen bij de wederopbouw van 

boerderijen, was bekend met de op Uilkema’s documentatie gebaseerde inzichten over 

een dynamische ontwikkeling van de boerderijbouw.
105

 Uilkema’s materiaal werd pas 

aan het begin van de jaren gegentig door het proefschrift van historica Ellen van Olst 

toegankelijk.
106

  

Het oorspronkelijke uitgangspunt voor Uilkema’s studie was – net zoals bij de 

eerste boerderijdocumentalisten – interesse in de rundveestalling, met name in de oude 
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stallenbouw en in stalvernieuwing. Bedrijfstechnische aspecten zouden in Uilkema’s 

documentatiewerk altijd prevaleren boven esthetische aspecten. Zijn werk staat in de 

traditie van een rationalistische visie op boerderijen als instrumenten van de boer. Dat 

neemt niet weg dat Uilkema’s belangstelling verschoof van een zuiver 

landbouwkundig-rationalistische benadering van de boerderijen naar een historische. 

Zijn overwegingen berustten echter nooit op een nostalgisch pleidooi om oude 

bouwkunst te bewaren.
107

  

Dit vormt een tegenstelling tot veel boerderijdocumentalisten in de eerste helft 

van de twintigste eeuw, die vaak architecten waren. Bij hen lag het behoud van oude 

bouwbestanden en het streven naar nieuwe eigentijdse boerderijen in een streekeigen 

vormentaal aan de documentatieactiviteiten ten grondslag, met als gevolg dat de 

aandacht voor de buitenkant van boerderijen en voor esthetische normen toenam. Het 

documentatiewerk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen staat in de traditie van 

deze documentatieactiviteiten. De schoonheid en de schilderachtigheid van de 

historische architectuur stonden centraal in het werk van de documentalisten en 

prevaleerden vaak boven de aandacht voor de functie van de boerderijen – een 

opvallende contradictie tot de daadwerkelijke modernisering van de landbouw in 

dezelfde tijd. Toch heeft deze modernisering er alles mee te maken. De toenemende 

welvaart (met uitzondering van tijden van crises) en de modernisering van de landbouw 

leidden tot afbraak en grootschalige vernieuwing van historische boerderijen. De 

nieuwe boerderijen weken door hun moderniteit en door hun relatieve uniformiteit af 

van de oude omringende bebouwing, zowel uiterlijk als ook in schaal. Daar kwam bij 

dat een verstedelijking van het platteland plaatsvond, die er ook toe leidde dat 

stijlkenmerken uit de villabouw en uit stadshuizen, bijvoorbeeld erkers, toegepast 

werden op boerderijen. Tevens werden nieuwe, niet-stadse decoratieve elementen 

toegevoegd, zoals gezaagde windveren.
108

 In kringen van streekliefhebbers, 

oudheidkundig geïnteresseerden en architecten maakte men zich zorgen over de 

verdwijnende ‘landelijke schoonheid’
109

 en diversiteit op het platteland. Met noodkreten 

in kranten en andere publicaties vestigden de boerderijliefhebbers de aandacht van het 
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brede publiek op oude boerderijen en de esthetische waarde daarvan en pleitten zij voor 

het behoud. Architecten zagen in de vormgeving van de historische boerderijen een 

schoonheidsideaal dat hen als voorbeeld kon dienen voor nieuwe 

plattelandsarchitectuur.  

Een van de eerste architecten die zich in dit kader met de historische 

boerderijbouw bezighield, was J. Verheul Dzn (1860-1948). Zijn interesse ging uit naar 

het ‘vastleggen van het onbewust ontstane architectonisch schone in zijn eigen sfeer en 

coloriet.’
110

 Daarvoor documenteerde hij vanaf het begin van de jaren twintig ongeveer 

vijfhonderd objecten in Zuid-Holland. Ook de architect Herman van der Kloot Meijburg 

(1875-1961) maakte in het begin van de eeuw overal in het land schetsen van oude 

boerderijen. In 1908 publiceerde hij het boek ‘Tachtig schetsen van boerenhuizen in 

Nederland’
111

 dat bij de derde druk in 1920 nog uitgebreid werd met tien schetsen. Hij 

richtte zich met zijn boek tot een groot publiek: tot de ‘schaar van leken, die zich tot ons 

landelijk schoon voelen aangetrokken en in het bijzonder tot hen, die door den aard 

hunner positie eenigen invloed ten goede op het behoud en ontwikkeling onzer 

landelijke bouwkunst kunnen uitoefenen.’
112

 In 1930 verscheen zijn boek ‘Bouwkunst 

in de stad en op het land’ dat verschillende malen werd herdrukt. Daarin liet Van der 

Kloot Meijburg voorbeelden zien van – volgens hem – goede en slechte nieuwe 

boerderijbouw, van hoe het wél en hoe het níet moest.
113

 Een boerderij moest volgens 

hem een harmonische verbinding hebben met de streek en de omringende natuur en 

historische boerderijen waren hier een goed voorbeeld van. Hoe belangrijk het bewaren 

van oude boerderijen voor hem was, blijkt uit het feit dat hij van 1912 tot 1941 

secretaris was van de Commissie van Bijstand van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch 

Openluchtmuseum’ en tevens architect van het museum.
114

 Hoe belangrijk het bouwen 

van streektypen voor hem was, laten zijn activiteiten als architect zien. 

Een andere boerderijdocumentalist was de architect Jan Jans (1893-1963), die in 

het vierde hoofdstuk nog uitgebreider aan bod zal komen. Zijn belangstelling ging 
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vooral uit naar de bouwkunst in Oost-Nederland. Volgens Jans zou in de nieuwbouw 

veel meer teruggegrepen moeten worden op oude vormen. Deze gebruikte hij dan ook 

als inspiratie voor zijn eigen architectonische activiteiten. Daarnaast publiceerde hij 

vanaf 1928 verschillende artikelen waarin hij de schoonheid van oude bouwkunst prees. 

In 1941 begon Jans aan een documentatieproject over historische boerderijen in het 

oosten van het land. Een beloofd overzicht als eindresultaat bleef echter uit. Pas in de 

jaren zestig werd veel van het door Jans verzamelde materiaal opgenomen in de 

postuum verschenen publicatie ‘Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland’.
115

 Ook de 

architect Brandts Buys (1908-1983) pleitte voor nieuwbouw van boerderijen met een 

traditioneel streekeigen uiterlijk.
116

 In 1940 werkte hij kort voor het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen en tussen 1941 en 1946 was hij in dienst van de Directie van 

de Wieringermeer.
117

 Terwijl hij zich daar met nieuwbouw bezighield, deed hij 

tegelijkertijd veldwerk voor een onderzoek over historische boerderijen in Noord-

Holland. Ook dit onderzoeksproject leidde pas decennia later tot een publicatie.
118

 

 

De bezetting leidde tot veel aandacht voor historische boerderijen: enerzijds uit behoefte 

aan het benadrukken van het Nederlands ‘eigene’ en anderzijds – lijnrecht 

tegenovergesteld – vanuit de wens om een stamverwantschap tussen Nederland en 

Duitsland aan te tonen.
119

 In hoofdstuk vier wordt hier uitvoerig op ingegaan. De 

toegenomen waardering had onder andere als gevolg dat de documentatie van 

historische boerderijen een meer institutioneel karakter kreeg: de vijftiende 

Monumentendag was in 1940 geheel gewijd aan landelijke bouwkunst en in 1941 werd 

de Stichting Documentatie Landelijke Bouwkunst opgericht op initiatief van de Bond 

Heemschut, de Bond van Nederlandse Architecten en het Genootschap Arti et 

Amicitiae. De stichting had als doel oude bouwwerken op te meten en te tekenen 

teneinde het materiaal te gebruiken bij restauratieprojecten.
120

 In hetzelfde jaar hield 

ook het Rijksbureau voor Monumentenzorg zich voor het eerst intensiever bezig met 

plattelandsarchitectuur. Het begon de regionale ‘Geïllustreerde Beschrijvingen’ – de 
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oudste taak van het bureau – aan te vullen met boerderijen, een categorie die tot dan toe 

vrijwel geen aandacht had gekregen. Hiervoor werd een documentatieproject gepland, 

Documentatie Landelijke Bouwkunst, dat bij wijze van proef in Groningen startte. De 

architect Siebe Jan Bouma kreeg de leiding. Vanuit zijn interesse in oude bouwkunst 

was Bouma van mening dat een agrarisch bouwwerk niet alleen een functie had als 

gebruiksobject in de landbouw: ‘Niet minder belangrijk is de rol die het heeft te 

vervullen als onderdeel van zijn omgeving […].’ Traditionele vormen zouden in het 

heden niet als ‘sentimentele ballast’ bestempeld moeten worden, maar juist uitgebouwd 

‘tot een gezonde hedendaagse bouwcultuur tot heil van de toekomstige schoonheid van 

stad en land’, aldus Bouma in 1941.
121

  

In 1942 verliet Bouma Groningen en werd hij directeur van het openluchtmuseum 

in Arnhem; hij nam de Documentatie Landelijke Bouwkunst mee. Het 

documentatieproject werd vanaf het voorjaar van 1943 grootscheeps uitgevoerd vanuit 

het museum. Het boerderijonderzoek maakte weliswaar al deel uit van de doelstellingen 

die bij de oprichting van het museum in 1912 waren geformuleerd, maar in feite was 

men tot dan toe nog niet aan documentatie en onderzoek toegekomen. De opbouw van 

de collectie, met name de verplaatsing van voorbeelden van verschillende gebouwtypen 

naar het museumterrein, had namelijk alle aandacht gevergd.
122

 Met behulp van de 

Documentatie Landelijke Bouwkunst meende men in de toekomst een richtlijn te 

kunnen opzetten voor de selectie van nieuwe museumobjecten. Bovendien was het doel 

een geschreven cultuurgeschiedenis van het Nederlandse boerenhuis te kunnen 

uitgeven. Uiteindelijk werden er meer dan vijfhonderd opmetingen en circa zesduizend 

foto’s gemaakt van landelijke bouwkunst (dorpskerken, dorpshuizen, molens, 

landarbeiderswoningen en boerderijen) in verschillende delen van het land, maar met 

een focus op de Noordzeekust en de Zuiderzeekust. In deze twee gebieden werd de 

oorspronkelijke situatie aangetast door de aanleg van de Atlantikwal en door 

inpolderingen. Op het hoogtepunt van het project werkten er meer dan vijftien mensen. 

Ook de eerder genoemde stichting was betrokken en ondersteunde het project vooral 

met technische adviezen. Met het einde van bezetting en oorlog kreeg het museum een 

nieuw beleid. Bouma stopte als directeur van het openluchtmuseum en werd in 1948 de 
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eerste directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
123

 Middelen en mankracht uit 

het documentatieproject waren nodig voor de wederopbouw en het project werd 

stopgezet. 

 

Robert Cornelis Hekker (1917-1990) was wetenschappelijk assistent geweest bij de 

Documentatie Landelijke Bouwkunst (afb. 3.12). Na de oorlog werkte hij als technisch 

ambtenaar in het hoofdkantoor van het Bureau Wederopbouw Boerderijen waar hij 

betrokken was bij het berekenen en tekenen van gierkelders. In 1946 kreeg hij de 

opdracht voor de boerderijendocumentatie ter ondersteuning van een streekgebonden 

wederopbouw. Eerdere documentatieprojecten hadden zich dan wel op streekgebonden 

factoren van de boerderijbouw gericht, zoals boven duidelijk werd, maar leverden, aldus 

Hekker, ‘weinig bruikbaars’ op. Over de Documentatie Landelijke Bouwkunst berichtte 

hij:  

‘Uit de verschillende opgezette en dikwijls onvolledige tekeningen […] kon geen 

overzichtelijk geheel samengesteld worden, terwijl daarbij het grootste gedeelte van het 

land niet vertegenwoordigd was. Hierop werd [door het BWB] besloten de documentatie 

zelf ter hand te nemen.’
124

  

 

De keuze welke boerderijen zo kenmerkend voor een bepaalde regio, zo streekeigen 

waren dat zij in aanmerking kwamen voor de documentatie van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen, werd voornamelijk bepaald door het advies van plaatselijke 

architecten en door Hekkers ruime voorkennis. In de inleiding van dit boek is er op 

gewezen dat zo’n keuze ook stereotypering kan betekenen. Dat echter uiteindelijk 

binnen korte tijd het relatief grote aantal van 144 over het hele land verspreidde 

boerderijen getekend en gedocumenteerd werd,
125

 laat zien dat Hekker en het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen stereotypering wilden voorkomen en variëteit wilden laten 

zien. Maar het documentatieproject werd wel op een andere manier door een zekere 

stereotypering getroffen, zoals Hekker in 1984 in een anekdotische terugblik berichtte. 

Hekker kreeg bij de opmetingen een buitendienstmedewerker toegewezen die niet 

bekend was met boerderijen. Hekker liet hem aan de hand van boeken zien en tekende 
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voor hem op welke boerderijen hij in de betreffende streken kon verwachten en diende 

op te meten. Toen de medewerker van zijn veldwerk terugkwam met een stuk of drie 

fotootjes waarop in de verte een boerderij te zien was en met zwart gevlekte 

transparentvelletjes met getekende plattegronden, moest Hekker constateren dat 

sommige van de ‘opgemeten’ boerderijen precies de voorbeelden toonden die hijzelf 

van tevoren uit zijn hoofd getekend had om zijn medewerker op het documentatiewerk 

voor te bereiden. De medewerker verdween toen ineens onverwacht en zou niet meer 

terug komen. Hekker corrigeerde diens werk en werkte het uit. Door de slechte 

infrastructuur na de oorlog was het echter niet mogelijk de opmetingen van de 

medewerker te controleren, aldus Hekker.
126

  

De 144 tekeningen van historische boerderijen werden de ambtenaren van het 

Bureau Wederopbouw Boerderijen ter beschikking gesteld ter inspiratie voor een 

streekgebonden wederopbouw (afb. 3.13, afb. 3.14). Bovendien verscheen in 1948 op 

basis hiervan een rapport, waarin Hekker aandacht besteedde aan de ontwikkeling van 

de Nederlandse boerderijen. Een samenvatting van het rapport werd in 1948 

gepubliceerd in ‘Specie. Maandblad voor ambtenaren in dienst van het ministerie van 

wederopbouw en volkshuisvesting’. Hierdoor werden ambtenaren van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen rechtstreeks ingelicht over historische boerderijen in 

Nederland.
127

 Het rapport zou later de basis vormen van Hekkers magnum opus (en 

tegelijk doctoraalscriptie in de kunstgeschiedenis) ‘De ontwikkeling van de 

boerderijvormen in Nederland’. Met dit uitgebreide artikel, waarin Hekker tevens een 

synthese gaf van het voorafgaande werk van andere boerderijonderzoekers, werd in 

Nederland voor het eerst een breed en diepgaand overzicht gepubliceerd van de 

boerderijgeschiedenis. Hekker gaf daarin een overzicht van de ontwikkelingen van de 

Nederlandse boerderijen en legde uit onder welke diverse omstandigheden de 

ontwikkelingsprocessen hadden plaatsgevonden. Daarmee weerlegde hij verhalen over 

continuïteiten in de boerderijbouw tot een ver Fries, Saksisch of Frankisch verleden. Hij 

stelde een nieuwe indeling van hoofd- en ondergroepen van historische boerderijtypen 
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op, uitgaande van een vijftal huisgroepen: de Friese huisgroep, de hallehuisgroep, de 

dwarshuisgroep en de Zeeuwse en Vlaamse schuurgroepen.
128

  

Als liefhebber van historische boerderijen die door zijn werk bij het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen veel door het land reisde en op de hoogte was van de 

verwoestingen van boerderijen, benaderde Hekker kort na de oorlog de directie van het 

openluchtmuseum in Arnhem. Hij drong erop aan om in de verwoeste gebieden 

kenmerkende boerderijen te werven, die zodanig beschadigd waren, ‘dat men het niet 

meer gewenst achtte tot herstelling in de oude vorm over te gaan, maar waarvan nog 

voldoende aanwezig was om na afbraak de herbouw op het museumterrein te 

rechtvaardigen’. Hekker zag hierin voor het museum een kans om op een gemakkelijke 

wijze aan zeldzame boerderijen te komen, maar op zijn voorstel werd niet ingegaan.
129

  

Behalve Hekker had ook de architect R. Oldhoff, medewerker van het 

districtbureau van het Bureau Wederopbouw Boerderijen in Arnhem en tegelijkertijd 

werkzaam bij de Bouwkundige Dienst van de Nederlandsche Heidemaatschappij, een 

opdracht gekregen voor documentatie van historische boerderijen die als voorbeeld 

moesten dienen voor de wederopbouw. Het betrof acht opmetingen van boerderijen in 

de Betuwe.
130

  

In tegenstelling tot Hekker, die als volkskundig geïnteresseerde kunsthistoricus in 

opleiding in zijn rapport de verschillende boerderijvormen in hun historische 

ontwikkeling beschreef maar de gegevens niet toepaste op de praktijk van de 

wederopbouw, gaf Oldhoff in zijn rapport concrete aanbevelingen voor de 

wederopbouw. Hij sprak vanuit zijn functie als architect die direct betrokken was bij de 

wederopbouw. Geheel in lijn met de algemene houding van het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen tot dan toe adviseerde Oldhoff dat schaal, globale opbouw en kleur van de 

nieuwe boerderijen overgenomen zouden moeten worden van de oude boerderijen om in 

het Betuwse landschap te passen. Onpraktische en onhygiënische woon- en werkruimtes 

zouden echter veranderd en aangepast moeten worden aan nieuwe eigentijdse eisen. In 
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het woongedeelte zouden bijvoorbeeld bedstedes, die nog steeds gebruikt werden in de 

Betuwe, moeten verdwijnen en er zouden meerdere slaapkamers op de eerste verdieping 

en één slaapkamer beneden ingericht moeten worden, ‘daar men altijd gewend geweest 

is, beneden te slapen’, aldus Oldhoff. In het bedrijfsgedeelte zou rekening moeten 

worden gehouden met nieuwe ruimtes voor het onderbrengen van kunstmest en 

landbouwmachines.
131

 Met dit advies toonde Oldhoff zich een kenner van de 

ontwikkelingen in de landbouw in de eerste helft van de twintigste eeuw en van de 

noodzaak van productiestijging na de Tweede Wereldoorlog.
132

  

Ook de districtbureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

inventariseerden ‘karakteristieke boerderijen’, zoals blijkt uit een lijst die het 

districtbureau Zeeland had opgesteld als richtlijn voor de documentatie. Opgenomen 

moesten worden: de situering, de toegepaste materialen, de inrichting en de grootte van 

de boerderij en daarnaast ook bedrijfstechnische data zoals de grootte van het bedrijf, 

het gebruik van machines en de afvoer van de producten. Opmerkelijk is dat als laatste 

aandachtspunt ook naar streekeigen benamingen gevraagd werd van diverse vertrekken 

en bouwkundige onderdelen benevens die van landoppervlakten, werktuigen, 

gereedschappen en dieren.
133

 Daarmee hield men zich in het inventarisatieproject ook 

bezig met vragen die niet primair van belang waren voor de wederopbouw, maar wel 

voor de communicatie met lokale boeren en aannemers. Het is bovendien mogelijk dat 

de vragen over de benamingen geïnspireerd waren door de vragenlijsten van de 

Dialectencommissie, de latere taalkundige afdeling van het Meertens Instituut, van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deze had aan het eind van de 

jaren dertig en het begin van de jaren veertig soortgelijke vragen verstuurd aan haar 

omvangrijke bestand van contactpersonen in heel Nederland (1936: vragenlijst 4, over 
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benamingen van de hooiberg; 1941: vragenlijst 10 over benamingen van de boerderij als 

geheel, de woning, het zomerhuis, de schuur en de stallen).
134

 Ook Hekker werkte 

samen met de commissie en kon hierdoor honderden streektermen opnemen in zijn 

rapport over de ontwikkeling van de boerderijen.
135

 

 

3.5.2 Van streekgebonden standaardisatie naar gelede bouw 

 

Hoge bouwkosten, gebrek aan materiaal en te weinig bouwvakkers, tekenaars en 

architecten leidden ertoe dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen in 1947 plannen 

begon te maken voor de standaardisatie van bouwonderdelen en montagebouw, en wel 

voor de kleinere boerderijen met een grondbezit van minder dan 10 hectare. Zoals 

hierboven reeds opgemerkt, kan niet aangetoond worden dat deze standaardisatie ook 

daadwerkelijk is doorgevoerd. 

De plannen hielden in dat woningen volledig gestandaardiseerd zouden worden. 

Bij de bedrijfsruimten zou de standaardisatie slechts de hoofdmaten betreffen. Verder 

zouden de verschillende onderdelen apart van elkaar gestandaardiseerd worden. De 

bedrijfsruimten zouden daarmee individueel in elkaar gezet en aangepast kunnen 

worden aan de behoeften van het betreffende bedrijf.
136

 De standaardisatie moest als 

eerste doorgevoerd worden in de meest getroffen provincies waar ook het aantal kleine 

verwoeste boerderijen groot was: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en 

Overijssel.  

Het is opmerkelijk dat Van Eck, zodra er sprake was van standaardisatie, een 

verdedigende houding innam en veel uitleg gaf. Dit herinnert aan zijn toespraak toen hij 

net directeur van het BWB was geworden en onnodige vrees voor standaardisatie bij de 

wederopbouw (door de toepassing van Wieringermeerboerderijen overal in het land) 

wilde voorkomen. Nu ging het hem erom zijn eigen uitspraak te relativeren en 

weerstanden tegenover standaardisatie te voorkomen. Maar het is de vraag of hieruit 

niet ook de eigen worstelingen blijken van een ambtenaar die iets moest verkopen waar 

hij zelf over twijfelde.  
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Van Eck en andere woordvoerders van het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

hadden drie argumenten voor standaardisatie. Ten eerste werd gewezen op de dringende 

noodzakelijkheid van standaardisatie in verband met de zojuist genoemde hoge 

bouwkosten en het gebrek aan materiaal, bouwvakkers, tekenaars en architecten. Ten 

tweede werd erop geattendeerd dat in de boerderijbouw reeds een zekere uniforme 

bebouwing bestond. Timmerlieden zouden altijd al volgens een vaststaand programma 

hebben gewerkt; daarom zou men in zekere zin al bij de oude boerderijen van 

standaardisatie kunnen spreken. En ook architecten die een veelvoud aan boerderijen 

hadden ontworpen in de eerste jaren van de wederopbouw zouden na enige tijd 

automatisch in herhaling en standaardisatie zijn vervallen. Ten derde werd benadrukt 

dat het Bureau Wederopbouw Boerderijen ook bij standaardisatie rekening hield met 

streekeigen tradities.
137

  

In een eerste stap benaderde het Bureau Wederopbouw Boerderijen leden van 

welstandscommissies, vertegenwoordigers van de Bond van Nederlandse Architecten, 

het provinciaal bestuur en de burgemeesters van de zwaarst getroffen gemeenten van de 

betreffende provincies om uitleg te geven en ondersteuning en medewerking te vragen 

bij de standaardisatie. Deze werden, aldus Van Eck, volledig toegezegd.
138

 In een 

tweede stap werden per provincie meerdere teams van drie tot vijf architecten 

samengesteld. Hoe de selectie van architecten precies verliep en of er in deze context 

wellicht nog sprake was van een richtingenstrijd kon niet achterhaald worden – ook het 

archief van het BWB biedt hier op grond van zijn geschiedenis (zie bijlage 2) geen 

informatie over. Elk team werd opgedragen om standaardtekeningen van een serie 

boerderijen te maken voor een bepaald gebied. Hiermee kon een streekeigen karakter 

van de boerderijen gehandhaafd blijven. Van Eck legde uit:  

‘Zo zullen in Limburg drie, in Noordbrabant voorlopig drie, in Gelderland zes, 

in Overijssel waarschijnlijk twee en in Zeeland wellicht drie series worden ontworpen, 

waaraan niet minder dan vijftig der bekwaamste architecten uit deze provincies […] hun 

medewerking verlenen, zodat er geen twijfel over het aesthetische resultaat kan 

bestaan.’
139
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Er moesten per serie vijf woningen van verschillende grootte en voor het 

bedrijfsgedeelte verschillende met elkaar combineerbare traveeën ontworpen worden. 

Het idee was om de plannen uiteindelijk uit te geven aan architecten en aannemers die 

de bouw van kleine boerderijen uitvoerden. In samenwerking met de districtbureaus en 

de gedupeerde boeren zou voor een bepaalde individuele indeling van het 

bedrijfsgedeelte gekozen kunnen worden. De woning zou toegewezen worden 

afhankelijk van de gezinssterkte.
140

 

Het Bureau Wederopbouw Boerderijen maakte echter ook duidelijk dat de 

bedrijfstechnische verbeteringen en het reduceren van de bouw- en onderhoudskosten 

moesten prevaleren boven het in standhouden van het streektype.
141

 Deze houding kon 

in de realiteit vooralsnog tot tweestrijd en twijfel leiden, zoals een voorbeeld van de 

bouw van een wederopbouwboerderij in Egmond Binnen uit 1949 laat zien. De architect 

C.D. van Reijendam had een moderne boerderij ontworpen waarbij niet alle ruimten 

onder een kap verenigd, maar de diverse ruimten als aparte bouwlichamen met telkens 

slechts één verdieping tegen elkaar gegroepeerd waren – een dergelijke opzet werd ook 

‘gelede bouw’ genoemd. Het wederopbouwbureau (inmiddels Afdeling 

Boerderijenbouw van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting) reageerde 

hierop met een brief waarin de architect de opdracht kreeg voor het ‘maken van een 

tweede plan voor traditionele bouw [...] een en ander om tot een vergelijk te komen in 

bouwprijs tussen experimentele laagbouw en traditionele bouw’.
142

 Na vergelijking gaf 

het bureau toch de voorkeur aan de gelede bouw (afb. 3.15).  

In de jaren vijftig werd de koers eenduidiger en de toon scherper. P. Tijm, 

directeur van de Afdeling Boerderijenbouw, en zijn collega Nicolaas Bastiaan 

Goudswaard, inspecteur van de Afdeling en eerder afdelingshoofd van het BWB-

districtbureau Groningen, traden op als belangrijke woordvoerders. In een artikel in het 

tijdschrift ‘Bouw’, waarin hij zich voornamelijk tot architecten richtte, veroordeelde 

Goudswaard een onvoorwaardelijk vasthouden aan traditionele streekeigen 
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boerderijtypen als ‘sentimentele romantiek’ en ‘gezapige zelfvoldaanheid’. Verder 

schold hij:  

‘De eeuwen door hebben zich veranderingen in het landschapsbeeld voltrokken en het 

angstvallig vasthouden aan de overgeleverde, vertrouwde vormenspraak zou kunnen 

wijzen op een minderwaardigheidsgevoel van het eigen scheppend vermogen der 

hedendaagse bouwmeester.’
 143

 

 

Zijn antwoord op de provocerend bedoelde titel van zijn artikel ‘Revolutie in de 

boerderijenbouw?’ was dan ook negatief: het zou geen revolutie maar evolutie 

betreffen. Boerderijen zouden noch ‘heilig[e] huisje[s]’
144

 en museumstukken noch 

organieke elementen van het landschap(sbeeld) moeten zijn, maar in eerste instantie 

bedrijfsgebouwen, die efficiënt zouden moeten functioneren. Daarom zouden 

boerderijen mee moeten ontwikkelen met de bedrijfsvoering en vanuit het eigentijdse 

bedrijfsperspectief moeten worden gebouwd. Als ideale oplossing voor de eigentijdse 

boerderijenbouw stelde hij de – duidelijk van de bekende streektypen afwijkende –

gelede bouwmethode voor. Bij de gelede bouw bestaat een boerderij uit verschillende 

apart van elkaar functionerende onderdelen in een aaneengesloten of verspreide opzet. 

Woning, stallen (zonder zolder), tasschuur en ruimtes voor machines en werktuigen zijn 

dus van elkaar gescheiden (afb. 3.16). Men was van mening dat werkprocessen 

efficiënter zouden zijn in gelede boerderijen. Bovendien zouden de boerderijen 

brandveiliger zijn en zouden de verschillende delen los van elkaar gestandaardiseerd 

c.q. geprefabriceerd en makkelijk uitgebouwd kunnen worden. Ook zouden de 

bouwkosten voor deze methode veel lager zijn dan de kosten voor traditionele 

boerderijen. Omdat dringend op bouwkosten bespaard moest worden bij de 

wederopbouw was dit criterium het meest acute.
145

 

In zijn argumentatie voor de gelede boerderijbouw wees Goudswaard – en dit is 

opmerkelijk aangezien zijn lezers voornamelijk mannelijke architecten zullen zijn 

geweest – ook op de voorbeeldige houding van boerinnen die zich mengden in de 

discussie over de wederopbouw. Deze hadden net de brochure ‘De boerin en haar huis’ 
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gepubliceerd waarin zij duidelijk maakten dat ook de boerenwoning als bedrijf begrepen 

zou moeten worden. Ook zij zouden niet vasthouden aan tradities.
146

 

P. Tijm richtte zich met een heel thema- en tevens dubbelnummer van het 

‘Bouwkundig Weekblad’ tot een breder publiek. Het weekblad was als orgaan van de 

Bond van Nederlandse Architecten vooral bedoeld voor architecten. Het themanummer 

van Tijm werd echter ook onder boeren verspreid.
147

 Tijm benoemde de problematiek 

dat architecten, landbouwdeskundigen en boeren nogal uiteenlopende opvattingen 

hadden ten aanzien van de bedrijfstechnische en esthetische eisen die aan de 

wederopbouw gesteld zouden moeten worden. Met zijn stuk wilde hij de boeren 

overtuigen van een vanuit het moderne bedrijf gestuurde eenvoudige architectuur: 

‘Veel zal echter mede afhangen van het standpunt, dat de boeren (én de boerinnen!) zelf 

zullen innemen. Of deze zich in de toekomst zullen blijven richten naar hun voorkeur 

voor de oude vormen, dan wel aan wellicht verouderde en moeilijk te handhaven 

begrippen omtrent de bedrijfsvoering zullen vasthouden, òf dat men zich – in het eigen 

belang – van dit alles los zal weten te maken in het besef, dat ook de landbouw een 

evolutie doormaakt, en slechts díegene zich op de duur zal kunnen handhaven, die tijdig 

het roer heeft omgewend. D.w.z. zich o.a. bedrijfsgebouwen heeft doen bouwen, die door 

eenvoudige, doch moderne inrichting en outillage en zo laag mogelijke bouwkosten, bij 

kunnen dragen tot een lonende exploitatie van het geheel.’
148

  

 

Meerdere van de traditie afwijkende vormen, gelede boerderijen, zouden reeds gebouwd 

zijn en nu getoetst worden op hun praktische bruikbaarheid – ‘[e]en voordeel te meer 

voor de boeren die nog moeten bouwen’.
149

 Dat waren in 1950 immers nog iets meer 

dan de helft van de gedupeerden. 

Elders deelde Tijm mee dat de gelede bouw 20 procent kostenbesparing ten 

opzichte van de traditionele boerderijbouw zou betekenen.
150

 Dit werd ook bevestigd 

door een voorbeeld van een wederopbouwboerderij in Empel (Noord-Brabant) van het 

architectenbureau Jan de Jong te Schayk, waaraan het ‘Bouwkundig Weekblad’ in 1950 

aandacht besteedde: een gelede boerderij met een hoge centrale tasruimte, lage stallen 

en apart woonhuis, allemaal met vlakke daken (afb. 3.17). In tegenstelling tot de door 

het Bureau Wederopbouw Boerderijen berekende stopprijs van 82.000 gulden, had de 

boerderij slechts 63.500 gulden gekost. Dit dankzij de gelede bouwwijze en het vrij 
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goedkope – en niet-traditionele – materiaal van de tasruimte en de wagenberging, een 

gewapend betonskelet met vullingen van dunne bakstenen wandjes en boven een 

naaldhoutconstructie met een bekleding van metaal.
151

  

Het pleidooi voor de gelede bouw door de Afdeling Boerderijenbouw maakte 

discussies los onder architecten, vertegenwoordigers van de heemschutbeweging, 

landbouwdeskundigen en boeren. In de volgende hoofdstukken zullen deze nog 

uitgebreid aan bod komen. Het betreft twee soorten discussies: enerzijds op gematigde 

toon gevoerde discussies waarin men tot de consensus kwam dat het de moeite waard 

was om de gelede bouw minstens op bruikbaarheid te testen en al dan niet te 

aanvaarden.
152

 Anderzijds betroffen felle emotionele discussies de fundamentele vraag 

of er überhaupt een gelede bouwmethode zou mogen worden doorgevoerd met het oog 

op het belang van tradities. Deze culmineerden in een ernstig conflict tussen N.B. 

Goudswaard en de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw G.J.A. Bouma. Aan dit 

conflict is een paragraaf gewijd in hoofdstuk vier.  

Uiteindelijk zouden er in de jaren vijftig gelede wederopbouwboerderijen 

gebouwd worden, maar – gerelateerd aan het totale aantal wederopbouwboerderijen – 

wel ‘in geringe mate’: verreweg de meeste wederopbouwboerderijen tonen traditionele 

vormen.
153

 De gelede bouw werd nooit afgedwongen door de Afdeling 

Boerderijenbouw. 

Tijm stond ook positief tegenover de door zijn voorganger Van Eck in opdracht 

gegeven regionale standaardtekeningen.
154

 Ook de standaardtekeningen, die nog steeds 

in bewerking waren, berustten op het idee dat een boerderij in verschillende met elkaar 

combineerbare traveeën ingedeeld zou kunnen worden. Hierdoor waren er 

overeenkomsten met de gelede bouw. Of de standaardboerderijen die Van Eck gepland 

had ooit gerealiseerd zijn onder Tijm, blijft echter onduidelijk. Noch de schriftelijke 

bronnen van de Afdeling Boerderijenbouw noch de in het kader van mijn onderzoek 

gevoerde interviews en het veldwerk geven bevestiging. Ook de standaardtekeningen 
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konden niet opgespoord worden.
155

 Het zou dan ook speculeren zijn om uitspraken te 

doen over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Vast staat alleen dat Tijm toch ook kritisch 

afwachtend bleef: het zou afhangen van de resultaten die de architecten zouden leveren, 

of de ontwerpen zich ‘wellicht zullen lenen’ voor de wederopbouw; en verder zou het 

afhangen van de eigenaren van verwoeste boerderijen of zij een wederopbouw volgens 

de door Van Eck bedachte standaardisatie zouden willen hebben.
156

 

Wat de Afdeling Boerderijenbouw wel doorzette om een bouwkostenverlaging te 

bereiken was dat er in de zwaar getroffen gemeente Groesbeek (meer dan 250 

verwoeste boerderijen) in 1950 meer dan honderd boerderijen gelijktijdig in opdracht 

gegeven werden. De opdrachten gingen naar een klein aantal architecten, zodat iedere 

architect minstens vijftien boerderijen bouwde. Daarbij bleef het algemene beleid dat de 

boeren de architecten mochten kiezen, in principe gehandhaafd: de architectenkeuze 

werd bepaald door een commissie van Groesbeekse boeren. De bedoeling was dat de 

architecten zoveel mogelijk dezelfde tekeningen gebruikten. Dit moest automatisch 

leiden tot een zekere standaardisatie en normalisatie. Als het project succesvol was, zou 

het elders in het land toegepast worden.
157

 Maar het mislukte. Was er eerst nog 

afgesproken dat de architecten per boerderij 75 procent van het normale honorarium 

zouden krijgen omdat gestandaardiseerd zou worden, in 1952 vroegen zij de 25 

resterende procent erbij: de gestandaardiseerde bouwplannen hadden na bespreking met 

de boeren individueel aangepast en omgewerkt moeten worden. Het project had 

daarmee meer werk betekend dan aparte boerderijen te ontwerpen. En in de uitvoering 

was het ook niet tot een standaardisatie gekomen.
158

 

 

In 1952 ondernam Tijm samen met Th. Spoelstra, directeur van het Roermondse 

bouwbureau van de Stichting voor Landbouw die de agrarische standsorganisaties 

overkoepelde, en G.J.A. Bouma, Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw bij het 

Ministerie van Landbouw, een reis naar Amerika. Het doel was de bouw, indeling en 
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inrichting van nieuwe boerderijen in de Verenigde Staten te bestuderen en na te gaan 

wat hiervan voor Nederlandse omstandigheden kon worden aanbevolen. Na drie 

maanden was de conclusie echter dat de Amerikaanse agrarische context dermate anders 

was dat er maar weinig vergelijkingsmogelijkheden waren. Niet veel van de 

Amerikaanse boerderijen kon worden overgenomen zonder dat er in Nederland nog mee 

geëxperimenteerd zou moeten worden, bijvoorbeeld met de open loopstal. In 

tegenstelling tot de grupstal konden koeien vrij rondlopen in deze stal. De loopstal leek 

op de potstal omdat de koeien op de eigen mest liepen waarop iedere dag een laag vers 

stro werd gestrooid. Bij de open loopstal werd afgezien van buitenmuren, maar door de 

broei van de mest ontstond er wel enigszins warmte. Voordelen waren dat men de 

koeien door andere methodes sneller kon melken (in een afzonderlijke 

doorloopmelkstal) en dat het voederen en uitmesten minder tijd kostte dan in 

grupstallen. Nadelen waren dat men dagelijks stro moest strooien en dat daardoor het 

stroverbruik hoog was. De dieren konden bovendien minder goed afzonderlijk verzorgd 

worden. Ook was het reinigen van de stallen omslachtig en het werken in de soms 

tochtige en koude gebouwen lastig.
159

 Terwijl Amerikaanse deskundigen de open 

loopstallen juist adviseerden in het kader van de Marshallhulp, werden in Nederland tot 

1957 slechts 25 exemplaren gebouwd (afb. 3.18).
160

 

 

Uit het voorafgaande blijkt dat er in een eerste fase, tijdens de eerste wederopbouw en 

in de eerste jaren van de tweede wederopbouw, bij het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen geen twijfel bestond over de combineerbaarheid van modernisering en 

traditie bij de wederopbouw van boerderijen. De traditie werd gezien in een streekeigen 

vormentaal. Dat voor de ondersteuning daarvan een eigen documentatieproject over 

historische boerderijen werd opgezet, laat de belangstelling van het Bureau 

Wederopbouw Boerderijen zien voor het streekeigene. Deze houding werd niet 

verdedigd en hoefde dat blijkbaar ook niet te worden. De plannen om te standaardiseren 

werden, ook al zou het bij een streekeigen boerderijbouw blijven, wél verdedigd. En 

toen de Afdeling Boerderijenbouw begon om de gelede bouwmethode te propageren 

waarmee streekeigen tradities in de boerderijbouw verlaten zouden worden, barstten de 
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discussies los. Welke debatten (juist ook buiten het institutionele kader) achter de 

kwesties van traditie en modernisering schuilgingen, wordt in de volgende 

hoofdstukken geanalyseerd: de wederopbouw was geen doel op zich, zo zal blijken. 

 

Eerst maak ik nog een kort excurs waarin de wederopbouw van dorpen en steden aan 

bod komt. In het excurs worden denkbeelden die achter de wederopbouw van dorpen en 

steden schuilgingen duidelijk en de vraag wordt opgeworpen of deze denkbeelden ook 

de wederopbouw van boerderijen betroffen. Het volgende hoofdstuk zal antwoord 

geven op deze vraag. 

 

3.6 Excurs: de wederopbouw van dorpen en steden 

 

Regeringscommissaris voor de Wederopbouw J.A. Ringers propageerde voor de eerste 

wederopbouw van de oorlogsschade aan dorpen en steden een in de Nederlandse traditie 

gewortelde architectuur met een regionale vormentaal.
161

 Zelf geen architect, stelde hij 

zeven gewestelijke architectuurcommissies in. Deze commissies moesten architecten 

selecteren die bij de wederopbouw werden betrokken. Architecten die in een streekeigen 

traditie bouwden of op tradities voortborduurden, kwamen het eerst in aanmerking.
162

 

Er vonden wel aanpassingen aan de eisen van de tijd plaats: de herbouw werd gezien als 

gelegenheid om onvolkomenheden weg te nemen, problemen aan te pakken en tot 

verbeteringen te komen. De vormgeving van deze modernisering leunde echter op de 

traditie.
163

 Ook op stedenbouwkundig gebied vond, met uitzondering van Rotterdam, 

een ‘traditionalistische stadsreparatie’ plaats. Daarbij werd de beeldkwaliteit van de 

oude stad als uitgangspunt genomen. Correcties in de stadsplattegrond ten behoeve van 

een verdeeld stadsbeeld en een verbeterde verkeersafwikkeling werden echter niet 

geschuwd.
164

 Dit streekeigene en traditionele bouwen is, wat het herstel van 
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dorpskernen en steden betreft, een typisch product van de eerste wederopbouw.
165

 Er 

werd demonstratief het eigene gekoesterd om de Nederlandse cultuur af te zonderen van 

die van de bezetter – volgens Bosma en Wagenaar een vorm van ‘passief verzet’.
166

 

Speelde dit idee ook een rol bij de wederopbouw van boerderijen? 

 

Na de bezetting hadden Nederlandse dorpen en steden te maken met een enorme 

omvang van vernietiging en een ongekende woningnood. De wederopbouw werd door 

de regering verklaard tot een vraagstuk van eerste orde, architectonisch-

stedenbouwkundig, economisch en sociaal-maatschappelijk. De Nederlandse regering 

stelde hiervoor op 7 mei 1945 het College van Algemeene Commissarissen voor de 

Wederopbouw in dat ressorteerde onder het Ministerie van Waterstaat en 

Wederopbouw.
167

 Ringers werd minister en zou dit ruim een jaar blijven voordat hij 

opgevolgd werd door Hein Vos, Lambertus Neher en Joris in ’t Veld. Voor de 

uitvoering van de wederopbouw werden er provinciale, regionale en plaatselijke 

wederopbouwbureaus ingericht.
168

 Ook bij de eerste wederopbouw was er reeds en 

centrale en tegelijk decentrale organisatiestructuur geweest.  

Enerzijds moest snel en efficiënt gehandeld worden om de enorme woningnood 

op te lossen. Anderzijds wilde de regering met de wederopbouw ook andere problemen 

aanpakken. Politieke en culturele elites vreesden chaos, revolutionaire woelingen en de 

massa, die als cultuurloos en onbeschaafd werd geclassificeerd. De wederopbouw zou 

daarom tevens een fundament moeten vormen voor een maatschappelijke transformatie. 

Er moest een maatschappij komen waarin werklozen, verarmde middenstanders en 

andere sociaal gedepriveerden opgenomen werden in de algemene burgerlijke 

beschaving. In dit kader werd de wijkgedachte ontwikkeld die als bindmiddel werd 

gezien waarbij de massa tegelijk in een specifiek vormgegeven milieu kon 

individualiseren.
169

 De grootste bouwstroom was dan ook die van de volkswoningen. 

Raakte de wens om de maatschappij na de oorlog te transformeren ook de 

boerderijbouw? 
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De overheid stimuleerde de industrialisatie van de bouwsector en liet 

gestandaardiseerde massawoningen in nieuwe buitenwijken bouwen. De 

bouwactivitviteiten gingen daarbij veel verder dan het herstel van oorlogsschade alleen. 

Naast traditionele bouwmaterialen werd zichtbaar gebruik gemaakt van nieuwe 

bouwmaterialen, zoals betonnen draagconstructies die vaak onverhuld bleven. De 

tijdens de bezetting gecultiveerde traditioneel streekeigene bouw werd daarmee radicaal 

verdrongen. Reeds in de laatste bezettingsjaren had het regeringscommissariaat door de 

in 1943 opgerichte Stichting ter Rationalisatie van het Bouwen, Ratiobouw, 

bouwsystemen laten onderzoeken waarbij nieuwe bouwmaterialen werden toegepast. 

Het had genormaliseerde woningplattegronden laten ontwikkelen, evenals 

standaardverkavelingen, modelorganisatieschema’s en uniforme aanbestedingswijzen. 

Na de oorlog werd Ratiobouw de belangrijkste instantie voor de beoordeling en 

ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen en bouwsystemen.
170

 

De vernieuwing betrof ook de stedenbouw, door Bosma en Wagenaar als 

‘modernistische stadsreparatie’ beschreven. Er werd wel rekening gehouden met de 

oude stadcontouren, maar het nieuwe beeld werd bepaald door bredere straten, ruimere 

pleinen, grotere en hogere gebouwen. Schade en herstel waren vaak aanleiding om 

allerlei vraagstukken grondig aan te pakken. Wat de nieuwe plannen in de weg stond, 

werd gesloopt.
171

  

Ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen en zijn opvolger ontwikkelden nieuwe 

systemen, maar zij werkten nauwelijks samen met de actoren die zich met stad- en 

dorpherstel bezighielden. De voor de wederopbouw van boerderijen benodigde 

expertise werd vooral in eigen huis gezocht en in de landbouwsector. Zo wees Van Eck 

ook in 1946 een onderzoek af dat Ratiobouw in opdracht van het College van 

Algemeene Commissarissen voor de Wederopbouw had uitgevoerd over een mogelijke 

reductie van het houtverbruik bij de wederopbouw van boerderijen. Niet alleen zouden 

data die het BWB had geleverd slechts teruggespeeld zijn, Ratiobouw zou bovendien 

met onvolledige resultaten komen door ‘gemis aan inzicht in het agrarische bedrijf en de 

bijzonder technische eischen van den boerderijbouw’.
172
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