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INLEIDING 

De boererdij is basisnoot van de nederzetting. Het is de kiem en de voortzetting. 

Zoals we hierboven Ilebben kunnen zien , komen hofboerderijen vaak als solitaire elementen voor. Maar 

meestal zien we ze in dorpsstructuren. 
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bcerderijen 



BEKNOPTE OCCUPATIEGESCHIEDENIS 

Lange tlld wordt dit gebied bewoond, recent zijn nog vondsten gedaan van neanderthalers. Maar de eerste permanente 

bewoning is rond 6000 voor christus als de bandkeramiekers zich hle( in de beekdalen gaan vestigen. De bandkeramiekers 

zijn boeren, en leven in kleme agrarische gemeenschappen, met boerderijen in een losse formatie. Hel landschap is dan 

vrijwel nog bebos!, men brandt steeds del en van bossen at om er nieuwe akkerlanden te ontginnen. 

Toen de Romeinen enkele jaren voor dit gebied introkken, lroffen zij waarschijnlijk een tamelijk dichtbevolkt gebied 

aan. Grote delen van dalen en de flauwe Ibsshellingen waren reeds In cultuur gebracht. De plateaus waren echler nog 

goeddeels bebos!. de stabilisering van de limes langs de Rijn werd dit gebied een onderdeel van de grootschalige 

markteconomle van he! Romeinse Rijk. He! gebied werd doorkruist door een aantal verbindingswegen at 

heerbanen west-oost van de Franse kust, via Inn""',,'An naar Keulen en zuid-noord van Aken naar hel noorden. De romeinen 

bouwden grate villas waar regelmatig nag rest en van worden gevonden. zellen bovendien ook enkele industrieen hier op, 

zo was er al een bloeiende silexindustrie, blijkbaar de klei ook zeer geschikt voor aardewerk. Want in heerlen bevonden 

zich tientallen pottenbakkers. Romeinen ontgonnen op een veel grotere het land, zit legden ook voor het eerst 

terrassen aan am uitspoeling van de grond te voorkomen. Nadat het Romeinse rijk in verval raakte, breekt een peri ode 

aan waar men niet zoveel van at weel, zeker is dat het inwonersaantal !link kramp, en grote delen van het land, weer terug 

bebos! Een vOlgende periode van opleving is wanneer Karel de Grote vanuit Aken een groot deel van Europa 

heers!, komen een heleboel nieuwe nederzettingen blj, de dorpen bestaan dan nag uit groepen van kleinere en 

grotere boerderijen. En pas vanaf de 12e eeuw zlen we de eerste versterkte vestiglngen onstaan, dit zijn vaak versterkte 

hoeves gebouwd direct langs een beek, om gracht te voorzien water. Dichtbij de versterkingen staan clusters van 

klelne huisjes met lijfelgenen. Vanal de 16e/17e eeuw is duikt he! carre langzaam op, eers! nag als een VIII ongeordend 

geheel van aaneengeschakelde bijgebouwen, laler wordl he! type ook wei als een geheel gebouwd, maar dat blijl! een 

uitzondering. 
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DE HOfBOERDERIJ 

Oorspronkelijk kent deze streek een buitenstedelijke basistypologie. De ('''rrM)(l~'rri,~n is een in 

voorkomend type boerderij die belloor! tot de dwarshuisgroep. Werken wonen zijn daarin sterk verweven Bij de 

holboerderiJ is hel belangrijk dal he! geen volmaakt idee Naar aile IS de vorm, de met cour in het 

midden geen gevolg van praktische overwegingen maar, gek genoeg, was het een modeverschijnsel, onder invloed van de 

herenburchten, verstrekte hoeves en 

De ontwlkkeling is he! gevolg van vergroling van het bedri]! en daarmee gepaard gaande behoefte aan meer werk- en 

bergruimte. Deze ontwikkeling verliep vanulI de langgevelboerderlJ via de L-vorm en vervolgens de U-vorm tot het uiteindelijke 

met de mestvaalt op de binnenplaats. 

Strucluur en opbouw 

In de mlddeleeuwen werd een boerenwonlng slechls volwaardig beschouwd als deze drie traveeen lang was. Vaak moest 

hler zelts contractueel aan voldaan worden. De wonlng staal haaks op weg met de kopgevel van de kamer naar voren. De 

kamer 

de trap 

in he! voorste travee en was onderkelderd, in de achterste 2 traveeen bevindt zich de woonkeuken met schouw. 

de zaadzolder en in lange voorgevel de voordeur. Een boerderij vorm die het dwarshulstype heel. In een later 

stadium werd stal-schuur achier de mestvaall evenwiJdig aan de weg geplaalsl. indien een afzonderlijke stal werd toegepast 

kwam deze weer op de weg tegenover de wonlng Ie staan. De drie onderdelen van de woning vormden hiermee een 

open hoefljzer. Vana! 16e eeuw werd vaak de open voorzijde gesloten door een extra vleugel met daarin een grote poor!. 

Schuren en stal werden vaak herbouwd en kwamen vast!e zitten aan de woning. Lintbebouwingen hlerdoor vaak afwlsseling 

van en dichte structuren. Ais de bevolkingsdruk toenam ontstond een slraatdorp waarblj boerderij aan boerdenj 

beide een dichte lange gevel vormden 

In economische slechtere tijden werd de carre in tweeen soms zelfs in drieen gesplitsl en waarbij de een het woonhuis 

kreeg en was aangewezen op nleuwbouw en de ander de schuur en de sial kreeg dus voor een nieuwe woning moest 

zorgen. Daarbij moesten een nieuwe deur en ramen aan de andere zijde van hel woonhuis worden die gericht waren op de 

het nieuwe mesthof. Deze handeting heelle omspanning. Een oorspronkelijke boerderij kon hierdoor uilgroeien lot een groep 

keulerijen 

Malerialisering 

V~~r boerderijen gebruikte men in de middeleeuwen, en nog lang daarna, bouwmaleriaal uit de naasle omgeving. De 

fundering en plinlen waren van naluursteen. Daarop stond een houtskeletconslruc!le. Het skelet bestond uit eiken stijlen 
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en regels, waarbij diagonale windverbanden voor versteviging zorgden. Hout leem en soms stro werden gebruikt voor de 

wanden en een pleisterlaag dekte de vakken af. Het dak bestond uit strolagen . 

Vanaf de 17e eeuw ging men steeds meer baksteen of mergel gebruiken, eerst aileen voor de voorgevels later ook de gehele 

bebouwing, vaak een combinatie van beiden baksteen met horizontale speklagen van mergel . 

Vanaf de 18e eeuw onstond de gewoonte de hele gevel te bedekken met witkalk, waarin blauwsel of gele oker was verwerkt. 

Bovendien begon men kozijnen in verschillende kleuren te schilderen en de opkomst van de rode dakpan. Een lantaarn 

buitenhangen als straatverlichting werd verplicht. Aigemeen was het dus een zeer lichte bebouwing. Pas in de laatste vijftig 

jaar, heeft men de gewoonte het stijl en regelwerk zwart te verven en de gevelvlakken wit. 

Nu worden de meeste boerderijen herbestemd, als restaurant. hotel en vaak opgedeeld in meerdere woningen. De gesloten 

buiten gevels worden daarbij opengebroken, en er komen achtertuinen aan te liggen. Een omkering van het type . 
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Nu nog steeds vormen de grote boerderijen de basisnoten van het dorp. Ais het dorp een muziekstuk is dan zijn het de 

bassen, groot en zwaar vormen zij een kapstok voor de overige gebouwen. Ais we echt een lokale bouw moeten aanwijzen 

dan is het de boerderij. 

Zeer sterke kwaliteiten van de hofboerderij zijn De schaal sluit veel beter aan bij he! landelijke elementen (zoals de wei de 

holle weg, de graft , het bos en de boomgaard .) de informele binnenzijde en sterk gearticuleerde rand. De configuratie is niet 

altijd gelijk. Van op het woongedeelte na laat de gevel van de boerderij slechts een verdieping stenen zien, en vaak tot !wee 

a drie verdiepingen pannen. Het materiaal waar de boerderij van gebouwd is i niet eenduidig en zeer afhankelijk van wat er 

plaatselijk te vinden is. Zo zijn er veel vakwerk, maar ook baksteen , gebouwen met speklagen, mergelsteen kunrader steen 

en baksteen. Bij oude boerderijen werden de houten del en langzaam vervangen door stenen delen, zoiets gebeurde zelden 

in eenmaal zodat het vaak voorkomt dat een boerderij uit een allegaartje aan material en bestaat, een gevel kan meerdere 

materiaalsoorten bevatten . 

De boerderij voigt altijd de weg en ligt er direct aan . Ais er knikken in de weg zitten van de boerderij dit op met zijn volume. 

Meerdere gebouwen (s tal poort huis en schuur) communiceren als een geheel met de buitenwereld. Zo kent het gebouw 

maar een ingang, de poort , hierdoor komt men terecht op het cour en zijn de ontsluitingen tot de andere gebouwen. , vaak helt 

het dak op het cour een stuk over zodat aile gebouwen rond het cour droog te bereiken zijn Er zijn zelden directe koppelingen 

tussen de gebouwen. Meestal zijn de boerderijen direct aan elkaar gebouwd in groepjes. Tussen de boerderijen of boerderij 

clusters staan weiden 01 boomgaarden, het landschap als zelfstandig karakter en niet als onderdeel van een specifieke 

boerderij zelden kleinschaligere elementen. De woning laat zich in de gevel zien en vormt de opmaat voor de straat. 

Ais clusters vormen ze zich als bestendige structuren, de delen afzonderlijk zijn vaak niet eens zo heel oud maar de structuur 

is dat weI. Af en toe wordt er een element vervangen of toegevoegd . Ais geheel staat het er al eeuwen. 

Centraal bij de hofboerderij is het cour. De boerderij is zo effectief door het cour, wat maakt dat de ruimte van de straat voor 

deel wordt opgerekt wordt naar binnen toe, en de oppervlakte van de straat vergroot. Er ontstaat een ruimte tussen straat 

en woning. De boerderij bestaat geabstraheerd uit drie elementen die zich vrijwel altijd aan de zelfde nevenschikkingsregels 

houden. De poort, het huis en de schuur/stal 
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GEOMORFOLOGISCHE BASIS 

De rivier de worm ontspringt uit bronnen in het zuiden van Aken , en meandert zich een weg door een dikke Ibsslaag om 

uiteindelijk ten noorden van Heinsberg bij de roer gevoegd te worden , deze eindigt ter plaatse van Roermond in de Maas. 

De worm heet een bevloeiing van ongeveer 354 km2. Ten opzichte van de plateaus ligt het wormdal een 60 meter lager. De 

plateaus zijn lichtgolvend, zo gevormd door Ibssverstuivingen en de maasterassen., bewoning heeft zich van oudsher rond 

de iets hoger gelegen graslanden rond het riviertje geconcentreerd. 
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AI, we de h"'o'i~he k,,,te" me' de hc,d'ge '''ge",ke", d" "e" we d" w", 'oo,hee" de boom9",de" w,,," , J 
woonwijken staan. Bovendien zijn er nu landschappelijke elementen bijgekomen. Enkele hoge terrils bij Ubach Palenberg 

ziJn nu bepalende landmarks en kunnen van tientallen kilometers afstand gezien worden. Op de oostflank van het wormdal 

zijn enkele uitbreidingswijken te vinden, deze zijn vanaf de jaren '30 gebouwd als de mijnen in Ubach Palenberg, flink in 

productie opgeschroefd. 
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Ontgravingen Frelenberg Ubach Palenberg 

Voorheen zand- en kiezelgroeve. Nu deels stortplaats en 

ruimte voor motorsportclub ORC Grenzland (4 x 4) 

2. Zand- en kiezelgroeves . Nog in bedrijl. Afgesloten . 

3. Voorheen Zand- en kiezelgroeve. Nu een park 

4. Mioceenzand- en kiezelgroeve. Afgesloten . 





MOGELlJKHEDEN 

Ik heb er voor gekozen om een oudere vervallen boomgaard als aanknoppingspunt voor mijn boerderij te kiezen. Deze ligt 

langs de weg aan de rand van het plateau , dit zorgt ervoor dat het mogelijk wordt , en wenselijk is, het geheel volume als een 

solitair uit te voeren . 
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Mijn voorstel is om de boerderij als type nieuw leven in te blazen, geen letterlijke vertaling maar uitgaande van de herkende 

kwaliteiten. Het vermogen van de boerderij om zich te transformeren en aan te passen aan verschillende omgevingen ligt 

besloten in zijn gefragmenteerde opbouw. Het geheel werkt als een ensemble en kan op die schaal communiceren mel de 

omgeving. 

Ais translormalie heb ik drie standaard Iypen woningen ontworpen, die geschakeld een speciliek groler volume kunnen 

vormen. 

Zo is er hel poorlvolume, hel woningvolume en hel slal/schuurvolume, 

Met de volgende regels 

Het won1ngvolume staat dwars op de weg, en breidl ziCh naar achteren door uil aanpassend aan lokale gegevenheden (verkaveling) 

dwars op dit volume kan aan beide zjjden een ander volume aankoppelen hierdoor moe! ook aan de veor en achtergevel 

opoffenngswanden ziPl waardoor dit kan gebeuren 011 betekent dal aan beide zijden er een cour kan zijn 

Hel sial/schuur volume is een beemdlglng hel Slaal parallel aan de weg aan de achlewide van hel geheel volume. hel kan hel geheel 

dus UI breiden naar een L VQrm of U VOfm. dil volume kan oak andere funcues bevallen zoals een winkel, achier dit volume IS er 

alilid een boomgaard 01 weide. 

Hel poongebouw maak! he! volume af en aan de voorzijde. een ruime opening. dmv van he! Ultschuiven van een grool dakterras. maakt he! 

moge~Jk om de koppeling mel de ander volumes Ie maken en legelijker lijd de algemene pOOr! Ie vormen 

In mijn onlwerp introduceer ik weer de wachtgevel , daar waar de boerenwoning bestaal uil een volume met hooguit ruimten 

voor landarbeiders ,is mijn woninglype een door de volumes te schakelen een groter element te vormen . Door de bestaande 

verkavelingspatronen Ie volgen, wordt de groolle van de boerderij bepaald . Oal belekent dat in hel dal kleinere volumes 

slaan dan op hel plaleau. Om de verschillende volumes Ie binden en de mogelijkheid lot weven Ie geven, is er een dek 

gelnlroduceerd, dil dek heef1 een hoogle van 1,2 meter, en is 5.4 meter in de breedle, daardoor kan er door een half 

verdiepte garage, onder de eigen woning worden geparkeerd en blijfl het visuele contact mel het dek behouden. Elke woning 

heell alles binnen zijn eigen volume, en daardoor blijlt de grens met hel landschap scherp . Elke woning heefl zodanig veel 

'plus' ruimte dat er binnen de woning uitgebreid kan worden, om een kanloor, slaapruimle. Bovendien is deze plus ruimle 

nodig om de knikken in het volume op te vangen. 
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koppeling van elementen 

koppeling 
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