Zutphen
Meijerinkstraat 40

Introductie
Het gemeentelijke monument Meijerinkstraat 40 ‘De Luchte’ in Zutphen staat momenteel te koop, in
afwachting van een nieuwe bestemming voor deze boerderij. Bij de beoordeling van toekomstige plannen zal
vanwege de monumentenstatus de cultuurhistorische waarde een belangrijke rol spelen.
Aan ARCX is daarom gevraagd een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren waarvan de resultaten inzicht
moeten geven in de bewaard gebleven historische structuur en de daarin te onderscheiden tijdlagen. Aan de
hand van de resultaten kan bepaald worden welke cultuurhistorische waarden bij de verandering in het geding
kunnen zijn en waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.
Het onderzoek heeft bestaan uit het in kaart brengen van de bouwgeschiedenis van de boerderij. Daarnaast is
de betekenis van het gebouw en het omringende erf in relatie tot de directe omgeving bekeken. Direct
beschikbare gegevens uit het Regionaal Archief Zutphen en in bezit van de gemeente Zutphen zijn bij het
onderzoek betrokken en bij het Kadaster zijn de beschikbare hulpkaarten opgevraagd. Het onderzoek heeft
zich in hoofdlijnen gericht op de bouwchronologie van de afzonderlijke delen en heeft geresulteert in een
waardestelling op hoofdpunten die richting zal kunnen geven aan de plannen.
De locatie is bezocht op dinsdag 9 januari 2018. Vanwege de constructieve staat van de vloeren waren de
hilden en de zolders beperkt toegankelijk. Ook de toegang tot de kelders was door ingemetselde muren en de
mogelijke aanwezigheid van vleermuizen beperkt. De verschillende bijgebouwen zijn wel bekeken maar zijn
vanwege hun recente oorsprong verder niet onderzocht.
beschrijving

De onderzochte boerderij staat op een ruim erf aan het eind van de Meijerinkstraat en is opgebouwd uit twee
bouwmassa’s: een historisch hoofdgebouw met aan de westzijde daarvan een moderne ligboxenstal. Beide
delen zijn met een tussenlid verbonden. Het erf wordt aan de westzijde begrensd door de N348.
De boerderij is gebouwd op een T-vormige plattegrond met aan de zuidzijde het woongedeelte en aan de
noordzijde het bedrijfsdeel. Het pand telt in hoofdopzet één bouwlaag onder een aan de achterzijde
afgewolfde met riet gedekte kap. De plattegrond van de woning is a-symmetrisch; de uitbouwen aan de linker
en rechter zijde zijn ongelijk wat betreft diepte en breedte. Aan de linker zijde is de begane grond op de
begane grond voorzien van een serre onder een lessenaardak.
Het linker deel van de woning is voorzien van een tussenvloer waarmee plaatselijk een verdieping gerealiseerd
is. Het bedrijfsgedeelte kent een traditionele driebeukige opzet met een centrale middendeel, geflankeerd door
stalruimte in de kubbingen en daar boven hilden. De zolder van het woongedeelte staat in open verbinding met
de ruimte boven de deel.
De directe link naar deze rapportage op www.tijdbeeld.com
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is: http://www.tijdbeeld.com/beveiligd/63/zutphen?token=YBUOF4QB

3

Situering van de onderzochte gebouwen op de huidige
topografische ondergrond. Centrumcoordinaten hoofdgebouw: x:
211 010 y: 464 265

Voorgevel en rechter zijgevel van de boerderij.

Voorgevel.

Linker zijgevel met aan het woongedeelte een uitgebouwd vertrek.
Gegeel links de ligboxenstal gebouwd in 1984.

Linker zijgevel van het bedrijfsgedeelte. Aansluitend aan het
voorhuis is een deel uitgebouwd met daarin de huidige keuken.

Achtergevel van het bedrijfsgedeelte van de boerderij.
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Rechter zijgevel van het bedrijfsgedeelte.

Voormalige paardenstal en voliëre gebouwd aan het eind van de
vorige eeuw op de zuid-westhoek van het erf.

Het erf grenst aan de achterzijde aan de N 348. Rechts een open
wagenloods.
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Advies en waardering
samenvatting van de bouwgeschiedenis
De boerderij aan de Meijerinkstraat 40 in Zutphen is ontstaan na nieuwbouw in 1850 op een erf waar vanaf de
late middeleeuwen al een oudere voorganger stond. Het erf ligt op de westelijke rand van een dekzandrug
tussen de Eefse Beek en de Polbeek. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat op deze verhoging in het
landschap al in de prehistorie sprake was van permanente bewoning. Op het tracé van de N348 ten westen
van de huidige boerderij zijn sporen gevonden van een nederzetting uit de 2e of 1e eeuw v. Chr. In het
opgravingsgebied ging het om een boerderij met erf en twintig spiekers (bijgebouwen). Omstreeks 1875 is het
bedrijfsgedeelte van de boerderij uit 1850 aan de achterzijde uitgebreid. De gebintconstructie werd verlengd en
men bouwde een nieuwe achtergevel. In de 20e eeuw zijn zowel het woongedeelte als het bedrijfsgedeelte
uitgebreid en gemoderniseerd. Aan de linker zijde en in het bedrijfsgedeelte zijn woonvertrekken uitgebouwd,
de stalinrichting is vernieuwd, enkele deuren en vensters zijn gewijzigd/nieuw aangebracht en de bestaande
boerderij is met een tussenlid verbonden met een in 1984 nieuw gebouwde ligboxenstal.
waardering
De cultuurhistorische waardering is uitgewerkt in de volgende deelwaardestellingen:
algemene historische waarden en waarden vanuit de gebruikshistorie
• De boerderij is van algemeen belang vanwege de herinnering aan en de verwijzing naar bewoning en de
ontwikkeling van het boerenbedrijf op de hogere gronden langs de IJssel in de marke Angeren. Deze
ontwikkeling gaat ver terug in de geschiedenis. Direct ten westen van het erf zijn sporen gevonden van een
nederzetting uit de 2e of 1e eeuw v. Chr. (boerderij met bijgebouwen) en op het huidige erf stond in ieder
geval al vanaf de late middeleeuwen een oudere voorganger.
• De rol van enkele 19e-eeuwse bewoners in de bouwgeschiedenis van de huidige boerderij is vereeuwigd
door de in de voor- en achtergevel ingemetselde gevelstenen.
• Het belang van het historisch gebruik van de boerderij blijkt in conceptuele zin uit de scheiding tussen een
woongedeelte aan de straat en een werkgedeelte aan de achterzijde. Daarnaast herinnert concreet de
indeling en vormgeving van het woon- en bedrijfsgedeelte (ondanks wijzigingen in de 20e eeuw) nog op
tastbare wijze aan het historisch gebruik vanaf de 19e eeuw: een driebeukig bedrijfsgedeelte met stalfunctie
en middendeel met daarboven een oogstberging aan de achterzijde en een indeling aan de voorzijde met
een middenvertrek (heerd) en twee zijvertrekken met rechts een melkkelder en provisiekelder en opkamer(s)
met ingebouwde kast. De heerd is nog voorzien van de schouw uit de bouwtijd (met betegelde achterwand)
en een tot servieskast omgebouwde, voormalige bedstede.
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ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden

• De stedenbouwkundige/landschappelijke waarde van de boerderij wordt hoofdzakelijk bepaald door de
solitaire en prominente ligging op een verhoging in het landschap. De boerderij ligt van oudsher geïsoleerd
op de westelijke rand van een dekzandrug en grenst aan de zuidoostzijde aan lager gelegen gronden
(mogelijk in het verleden afgevlakt). Deze situationele waarde is met name aan de noordwestzijde aanzienlijk
beperkt door de recente aanleg van de N348.
• De boerderij is van belang vanwege de situering op een ruim en open erf, van oudsher toegankelijk via een
rechte doodlopende weg, de huidige Meijerinkstraat, die voor het gebouw langsloopt en eindigt op het erf.
• De boerderij wordt rondom omgeven door gras. Door het ontbreken van erfverharding rond het
bedrijfsgedeelte is het onderscheid tussen dit deel van het erf en de (sier)tuin met leilinden aan de voorzijde
niet erg sterk.
architectuurhistorische waarden
• Het gebouw is van belang vanwege het in een traditioneel ambachtelijke stijl vormgegeven exterieur van de
boerderij uit 1850 en ca. 1875 met een T-vormige plattegrond. De esthetische kwaliteiten zijn gelegen in het
aanzien van een traditioneel vormgegeven hallehuis, uitgevoerd in schoon metselwerk en voorzien van een
aan de achterzijde afgewolfd en met riet gedekt dak.
• Het verschil in materialisering en vormgeving van de diverse deuren en vensters (inclusief hang- en sluitwerk)
en de gewijzigde of dichtgemetselde gevelopeningen zijn van belang voor de afleesbaarheid van de
bouwgeschiedenis. Deze geschiedenis is direct te koppelen aan de traditie en modernisering van de
agrarische bedrijfsvoering en het wooncomfort.
• Met betrekking tot het interieur ligt de architectuurhistorische waarde in de reeds genoemde, deels bewaard
gebleven indeling van woon- en bedrijfsgedeelte en de bewaard gebleven historische interieuronderdelen in
het woongedeelte.
bouwhistorische waarden
• De boerderij is van belang vanwege de grotendeels bewaard gebleven constructieve opzet van de
nieuwbouw uit 1850 en de uitbreiding uit ca. 1875, bestaande uit een gebintenstructuur, verwachte
enkelvoudige zolderbalklaag in woongedeelte en de rondhouten sporenkap.
• Op boerenerven was het zuinig omgaan met bruikbaar oud constructiemateriaal en het steeds opnieuw
toepassen van deze materialen in nieuwe gebouwen zeker niet ongebruikelijk. De eiken
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constructieonderdelen die (soms in verzaagde vorm) hergebruikt zijn in de draagconstructie en waarschijnlijk
afkomstig zijn van de oudere voorganger van de huidige boerderij zijn dan ook niet zozeer zeldzaam, maar
wel waardevol als onderdeel van de historische bouwtraditie.
aanbevelingen
• Het is aan te bevelen om ten behoeve van de verdere planontwikkeling de huidige situatie van de boerderij
vast te leggen op een gedetailleerde opmetingstekening. De voorgenomen veranderingen en ingrepen
kunnen daarme op eenduidige wijze vastgelegd worden en eventuele gevolgen voor de haalbaarheid
daarvan kunnen voor de verschillende betrokken disciplines op gelijkwaardige wijze inzichtelijk gemaakt
worden.
• Het is aan te bevelen om voorafgaand aan de werkzaamheden de verschillende secundair toegepaste
historische eikenhouten constructieonderdelen (o.a. in de zoldervloer en de zaadloods) te documenteren
door middel van foto's en opmeting op schaal.
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video
Tijdens het veldwerk zijn in aanvulling op foto's van de boerderij en het erf ook video-opnamen gemaakt die in
dit venster achter elkaar gemonteerd zijn.

video
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voor 1850
versnipperd gebied
De onderzochte boerderij maakte oorspronkelijk deel uit van de marke van Angeren in de buurschap Eefde.
De marke werd aan de noordzijde begrensd door de Eefse Beek, die het gebied van Eefde verdeelde in een
noordelijk en zuidelijk deel. Een kerk ontbrak in Eefde en er was van oudsher geen sprake van een dorpskern.
Het gebied was een lappendeken van vier marken, met boerderijen nabij (gemeenschappelijke) akkers of
essen. Vanaf de 19e eeuw is de omgeving in ruimtelijke zin in toenemende mate versnipperd door de aanleg
van infrastructurele werken. Tussen 1827 en 1830 werd de bochtige weg van Deventer naar Zutphen
rechtgetrokken en verhard. De versnippering nam in de tweede helft van de 19e eeuw toe na de aanleg van de
spoorlijnen Zutphen-Deventer (1865), Zutphen-Duitse grens en Zutphen-Winterswijk (1878). Het graven van
het Twentekanaal in de jaren ’30 van de vorige eeuw betekende een volgende fysieke barrière in het
bestaande landschap. Meerdere boerderijen en woningen moesten het veld ruimen en landbouwgronden
raakten gescheiden. Meer recent heeft de aanleg van de N348 in 2012, direct ten westen van de boerderij aan
de Meijerinkstraat, voor een nieuwe doorsnijding van het grondgebied gezorgd.
een nederzetting uit de IJzertijd
Het erf van Meijerinkstraat 40 ligt op een hooggelegen plek in het landschap, nabij het punt waar (voor de
aanleg van het Twentekanaal) de Eefse- en Harfsense Beek en de Polbeek in de IJssel uitmonden.
Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat op deze westelijke rand van de dekzandrug bij Eefde al in de
prehistorie mensen gewoond hebben. Op het tracé van de N348 ten westen van de huidige boerderij zijn
sporen gevonden van een nederzetting uit de 2e of 1e eeuw v. Chr. In het opgravingsgebied ging het om een
boerderij met erf en twintig spiekers (bijgebouwen voor opslag). Bewoningssporen tussen de Late IJzertijd en
de Middeleeuwen zijn hier niet aangetroffen, de omgeving was destijds in gebruik als landbouwgrond. In het
westelijk deel van het opgravingsterrein is tussen 1300 en 1600 een greppel aangelegd waarlangs een rij
palen liep (palissade). Waarschijnlijk gaat het hier om een omheining om vee buiten het boerenerf te houden.
de laatmiddeleeuwse boerderij De Luchte
Op het erf van de huidige boerderij zelf is geen archeologisch onderzoek verricht. Voor gegevens over
vroegere bebouwing en bewoning zijn we daarom aangewezen op archiefbronnen. De vroegste vermelding
van een boerderij op deze plek dateert uit 1649-1650. In het in die jaren opgestelde verpondingsregister van
Gorssel wordt boerderij ‘De Lochte’ (gevellantaarn) genoemd, in eigendom van Johan Spitholt. De boerderij is
in de late middeleeuwen gesticht op initiatief van de eigenaar van het nabijgelegen goed Hungerink en is pas
in 1728 hiervan afgesplitst. Het is goed mogelijk dat de bebouwing die op de kadastrale minuut van 1832 is
weergegeven, deze laatmiddeleeuwse boerderij betreft. Over het algemeen ontwikkelden zich langs de
Gelderse IJssel veel welvarende (T- en krukhuis) boerderijen op vruchtbare rivierkleigronden. Bij de Lochte
werd het bijbehorende bouwland in de 17e eeuw echter als ‘seer slecht landt’ gekwalificeerd en de tuin als
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‘schraelandt’. Daarnaast zal het omliggende land bij hoog water regelmatig onder water hebben gestaan.

bouwtraditie en bedrijfsvoering
De ruimtelijke ontwikkeling van boerderijen in het oosten van ons land kan niet los gezien worden van de
boeren-bedrijfsvoering in relatie tot het gebruik van het omliggende cultuurlandschap. Traditioneel voeren de
boerenbedrijven op de zandgronden een gemengd bedrijf. In de vroege middeleeuwen ontstond een
heidegericht landbouwsysteem, dat gekenmerkt werd door een intensiever gebruik van de heidevelden en het
ontstaan van open akkercomplexen. De eerste open akkercomplexen kenden een weide-braaksysteem. Op
delen van de akkers werd afwisselend ook vee geweid. Om de grond niet uit te putten gingen de boeren over
op plaggenbemesting. Tot ver in de 18e eeuw was de veehouderij zwak ontwikkeld en diende deze
hoofdzakelijk voor de productie van stalmest. Verse melk werd alleen voor eigen gebruik geproduceerd en van
de overige melkproducten was alleen boter voor langere tijd houdbaar. De stalmest werd in potstallen
verzameld waar zich in de loop van het jaar een dikke laag mest opbouwde die gemengd werd met
heidestrooisel. Deze natuurlijke meststof verspreidde men over het bouwland dat door dit compostmengsel
steeds hoger kwamen te liggen. Vanuit de nederzettingen groeide het akkerareaal aaneen tot een gezamenlijk
akkerlandcomplex: een enk. Hoofdzakelijk verbouwde men rogge, afgewisseld met haver, gerst en boekweit.
Het heidegericht potstalsysteem kon eeuwenlang stand houden, de omvang van de bedrijfsvoering was daarbij
afhankelijk van de hoeveelheid mest die beschikbaar was. Tot ver in de 19e eeuw waren de meeste
landbouwbedrijven kleinschalig en voor het grootste deel zelfvoorzienend. Dit betekende dat er weinig ruimte
was voor specialisatie. Deze behoudende en traditionele aanpak wordt in beschrijvingen vaak
gekarakteriseerd als een achterlijke en onrendabele wijze van exploitatie. Rationeel gezien, gaven de boeren
op de schrale zandgronden op een weldoordachte en op duurzaamheid gerichte wijze vorm aan hun bestaan.
Hun handelen was primair gericht op continuïteit en bestaanszekerheid en zeker niet op winstmaximalisatie.
Traditioneel waren alle boerderijen in oost-Nederland en het aangrenzende Duitse grondgebied van het
hallehuistype en dus driebeukig. De dragende constructie van alle boerderijen en schuren was opgebouwd
met ankerbalkgebinten. Voorbeelden van dit constructieprincipe kennen we al uit de late 15e eeuw.
Ankerbalkgebinten bestaan uit twee stijlen waartussen op ongeveer driekwart van de hoogte een balk, de
'ankerbalk' was bevestigd. De verschillende gebinten waren in de lengterichting van de boerderij met platen
aan elkaar verbonden. Alle hoeken tussen stijlen, balken en platen waren verstevigd met respectievelijk
korbelen en windschoren. Deze constructie maakte een zeer efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk. Zo
efficiënt dat dit constructieprincipe, dat aan het eind van de middeleeuwen algemeen gangbaar werd, tot aan
de Tweede Wereldoorlog in gebruik zou blijven. Toen werd het maken van de bewerkelijke pen-en-gat
verbindingen door de sterk gestegen arbeidskosten te duur.
In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de samenhang tussen bouwtraditie, bedrijfsvoering,
dateringscriteria en de ruimtelijke ontwikkeling van de boerderijbouw in oost-Nederland.
bewoners
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Naar de bewoners en eigenaren van de boerderij is reeds onderzoek gedaan. In 1671 woonde weduwe
Geertjen Arentz op ‘de Locht’. Zij vertrok waarschijnlijk nadat ze dat jaar trouwde met Frerijck Cornelissen uit
Vorden. Twee jaar later wordt namelijk Jan Janssen als eigenaar van de Locht vermeld. In 1701 staat de
boerderij bekend als ‘de Lucht’ en boeren hier Jan Gerrits en Willemken Everts. Vervolgens wordt de Luchte in
de loop van de 18e eeuw eigendom van de familie Menkveld. In 1803 trouwt Jan Willem Menkveld met
Willemina Meijerink. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren, waarvan dochter Gerritdina in 1827 met
Frederik Harmsen trouwt. Zij waren samen met weduwe Willemina Meijerink de laatste bewoners van de
laatmiddeleeuwse boerderij. De voorganger van de huidige Luchte werd namelijk in 1850 afgebroken.

Het gebied rond Eefde was verdeeld in vier marken, met boerderijen
op onregelmatige blokvormige kavels nabij de gemeenschappelijke
akkers. Deze zijn waarschijnlijk ontstaan na het aaneengroeien van
oorspronkelijk los van elkaar omwalde bouwlandkampen. De huidige
boerderij De Lucht(e) is gelegen op de hoger gelegen grond tussen
de Eefse Beek en de Polbeek, op de topografische kaart van ca.
1900 rood omcirkeld. Hierop zijn tevens de spoorlijnen te zien die
het landschap ten oosten van de boerderij doorsnijden
(www.topotijdreis.nl).

Na de aanleg van de spoorlijnen in de tweede helft van de 19e eeuw
raakt het landschap in de directe omgeving van de boerderij verder
versnipperd door de realisatie van het Twentekanaal in de jaren '30
van de 20e eeuw en de aanleg van de N348 in 2012
(www.topotijdreis.nl).
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Op het erf van de huidige boerderij stond in 1832 al een oudere
voorganger. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om de boerderij De
Lochte, later de Lucht(e) genoemd, die al rond het midden van de
17e eeuw in archiefbronnen wordt vermeld. De percelen aan de
zuidzijde, langs de Polbeek, waren destijds in gebruik als weiland.
De bouwlanden lagen aan de oost-, noord- en westzijde van het erf.
Uitsnede kadastraal minuutplan 1832 (beeldbank RCE).

Omstreeks 1832 staat op het erf een boerderij, gebouwd op een
rechthoekige plattegrond met aanbouwen aan de noord-oostzijde.
Aan deze zijde staat tevens een schuur die in 1984 gesloopt is, met
links daarvan een kleiner bijgebouw. Aan de zuidzijde zijn aan
weerszijden van de Meijerinkstraat twee kapbergen weergegeven.
Detail kadastraal minuutplan 1832 (beeldbank RCE).
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1850
nieuwbouw van de huidige boerderij
In 1850 werd aan de oostzijde van het oude gebouw de huidige boerderij nieuw gebouwd. Op een kadastrale
hulpkaart uit 1851 is de nieuwe boerderij ingetekend met aan de westzijde een bestaande schuur en achter op
het erf een klein bijgebouw. De eerste steen werd blijkens een gevelsteen in de voorgevel gelegd door de 76
jarige Willemina Meijering, de weduwe van Jan Willem Menkveld. Haar dochter Gerritdina blijft op De Luchte.
Zij was in 1827 getrouwd met Frederik Harmsen. De boerderij blijft vervolgens tot 1983 in handen van de
familie.
constructie
De hoofddraagstructuur van het gebouw bestaat in het bedrijfsgedeelte uit vier eiken ankerbalkgebinten, van
voor naar achter opvolgend genummerd met gehakte telmerken. Het onderscheid tussen links en rechts is
gemaakt door aan de rechter zijde een guts en aan de linker zijde een rechte beitel te gebruiken. Vanwege de
toegankelijkheid en draagkracht van de hilden kon tijdens het veldwerk alleen de nummering aan de rechter
zijde gedocumenteerd worden. De (overeenkomende) nummering aan de linker zijde is steekproefsgewijs
gecontroleerd.
Zoals gebruikelijk was de ruimte boven de ankerbalken bestemd voor de berging van oogst. Daarvoor werden
op de ankerbalken losse rondhouten slieten gelegd. Opvallend is dat ook bredere eiken planken en balken met
sporen van oude pen-en-gat verbindingen in deze vloer opgenomen zijn. De indruk bestaat dat constructieve
delen van de afgebroken boerderij in verzaagde vorm zo hergebruikt zijn.
De constructieve opzet van het woongedeelte bestaat uit dragend muurwerk waarop de zoldervloer rust. Deze
is nergens in het zicht, maar is waarschijnlijk uitgevoerd als enkelvoudige balklaag.
De kapconstructie werd uitgevoerd met rondhouten daksporen, op onregelmatige plaatsen voorzien van
haanhouten. Ter plaatse van de zolderborstwering van het woonhuis zijn ter versteviging enkele kreupele
stijlen aangebracht.
gevels
De gevels van de boerderij zijn opgetrokken in schoon metselwerk in kruisverband. De vensters in de
voorgevel waren voorzien van schuiframen, waarvan de wisseldorpel ongeveer halverwege het venster lag. De
oorspronkelijke hoogte tekent zich af in de huidige kozijnstijlen. Waarschijnlijk waren de ramen ook voorzien
van een roedeverdeling. Ook de voordeur was anders vormgegeven, zoals blijkt uit bouwsporen in de stijlen
die wijzen op het veranderen van het kalf boven de voordeur.

15

indeling

Het woongedeelte kreeg een overzichtelijke indeling met achter de voordeur een gang die doorliep tot aan de
deel met links daarvan een klein vertrek en rechts de heerd. De grote schouw in de heerd is tegen de
scheidingsmuur met twee achterliggende opkamers geplaatst. De schouw is voorzien van een geprofileerde
lijst rondom de hangboezem. De achterwand is gedecoreerd met schildpadtegels en tegels met bijbelse
voorstellingen.
Onder de opkamers is een grote kelder gesitueerd waarin aan de achterzijde een melkkelder afgescheiden is.
Het kelderdek bestaat uit een vloer opgebouwd uit een enkelvoudige balklaag. Het voorste deel van de kelder
was in gebruik als provisiekelder. Dit deel was toegankelijk via een opening onder de trap naar de voorste
opkamer. De melkkelder kreeg een toegang vanuit de deel.
De huidige opdeling in twee opkamers is waarschijnlijk later ontstaan, oorspronkelijk was deze ruimte
waarschijnlijk niet gesplitst. Daarop wijst een groot venster in de rechter zijgevel, dat in de huidige situatie
dichtgemetseld is.
In de achterwand van de heerd waren oorspronkelij twee bedsteden opgenomen. De vorm van één daarvan is
nog herkenbaar in een huidige servieskast.
De zolderruimte kreeg daglicht via kleine vensters in de borstwering van de zijgevels. Het venster in de rechter
zijgevel bleef bewaard, die in de linker zijgevel zijn later vergroot.
In de zijgevels van het traditioneel ingedeelde bedrijfsgedeelte werden mestdeuren en waarschijnlijk ook
stalvensters aangebracht. De mestdeuren in de rechter zijgevel bleven bewaard, de stalvensters zijn later
gemoderniseerd. De opgeklampte mestdeuren zijn in houten kozijnen afgehangen met duimgehengen. In het
zichtbare deel van de linker zijgevel bleef één mestdeur bewaard, de rest is later dichtgemetseld.
Omdat het bedrijfsgedeelte later een stuk verlengd is, is de oorspronkelijke achtergevel geheel verdwenen.
Zonder twijfel was deze symmetrisch ingedeeld met centraal een brede baander, geflankeerd door kleine
stalvensters en links en rechts staldeuren.
Oorspronkelijk zullen de koestallen in de kubbingen uitgevoerd zijn als potstallen. Op de resterende delen van
de gebintstijlen tekenen zich op verschillende hoogte de bouwsporen af van de bevestiging van de steekrijen,
waarop de hildenvloeren rusten. Oorspronkelijk lagen deze vloeren een stuk lager, ter hoogte van de
muurplaten van de zijgevels. Van de oorspronkelijke stalinrichting bleef niets bewaard.
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De provisiekelder aan de voorzijde was oorspronkelijk toegankelijk
via een opening onder de trap van de voorste provisiekamer (Foto
gemeente Zutphen 25-11-2004, J.S. Krijnen).

Uitsnede uit een kadastrale hulpkaart uit 1851 met daarop in rood de
bebouwing bestaande uit de in 1850 nieuw gebouwde boerderij en
ten westen daarvan een oudere schuur. De contour van de
gesloopte oude boerderij is gestippeld weergegeven (Kadaster).

De vensters in de voorgevel hebben T-ramen met een middenroede
Gevelsteen links van de voordeur in de voorgevel aangebracht met
in de onderramen. Uit sporen in de kozijnstijlen valt af te leiden dat
als tekst: De eerste steen gelegd d Wm Meijerink. oud 76 jaar. 1850.
de wisseldorpel van de oorspronkelijke ramen een stuk lager lag.

In de zijgevel van het bedrijfsgedeelte waren mestdeuren
opgenomen die afgehangen werden met duimgehengen. De
mestdeuren in de rechter zijgevel bleven bewaard.

In de rechter zijgevel van het voorhuis was oorspronkelijk een groot
venster aangebracht. Na de opsplitsing van de opkamers is dit
dichtgemetseld en vervangen door een klein gietijzeren
rozetvenster.
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Overzicht van de kapconstructie boven het woongedeelte. Enkele
De kap van het bedrijfsgedeelte is vrij licht uitgevoerd met
daksporen zijn ter hoogte van de borstwering voorzien van kreupele
rondhouten daksporen.
stijlen.

Gebintstijlen en windschoren aan de rechter zijde boven de
hildevloer.

De windschoren zijn in doorlopende reeksen met gehakte
telmerken genummerd. De combinatie binnen één nummer van met
een rechte beitel en een guts aangebrachte tekens is vrij
ongebruikelijk.
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De vloer over de ankerbalken is opgebouwd uit losse slieten. Hierin
zijn ook verzaagde eiken balken met sporen van houtverbindigen
opgenomen.

Op één van de resterende gebintstijlen aan de rechter zijde is te
zien dat de steekrijen (waarop de balklaag van de hildevloeren rust)
in twee fasen verhoogd zijn. Onder de huidige balk zijn de sporen
van twee oudere houtverbindingen waarneembaar.

Overzicht van de melkkelder die gesitueerd is onder de achterste
opkamer.

Deel van de tegels tegen de achterwand van de schouw.
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Eenvoudige ingebouwde kast in de achterste opkamer,
waarschijnlijk daterend uit de bouwtijd van de boerderij. De deuren
van de boven- en onderkast zijn afgehangen met vlinder- en
kruisgehengen.

Overzicht van de deel in de richting van het voorhuis.

Eén van de mestdeuren in de rechter zijgevel, gezien vanaf de
stalruimte. De opening zijn voorzien van dubbele opgeklampte
deuren; de deuren aan de binnenzijde zijn waarschijnlijk later
toegevoegd bij de transformatie van de kubbingen tot
jongveestallen.

Overzicht van de scheidingswand tussen de heerd en de twee
opkamers. Het plafond van de heerd is vlak uitgevoerd met houten
delen die (later) afgewerkt zijn met behang.
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Achterwand van de heerd. Volgens de redengevende omschrijving
van dit gemeentelijke monument zouden oorspronkelijk in deze
muur twee bedsteden aanwezig geweest zijn. In de huidige situatie
is daarvan nog één herkenbaar die veranderd is in een servieskast.
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1875
uitbreiding van het bedrijfsgedeelte
In maart 1875 wordt de boerderij door het kadaster opnieuw ingemeten in verband met een verbouwing van
het bedrijfsgedeelte die kort daarvoor zal hebben plaatsgevonden. De stalruimte wordt aan de achterzijde
uitgebreid, waardoor deze bijna twee keer zo groot wordt. Hierbij is de bestaande achtergevel uit 1850
afgebroken. De scheiding valt in de rechter zijgevel af te lezen aan het verschil in baksteenformaat. Links van
de derde staldeur is bij tien lagen 49 cm gemeten, rechts daarvan 57 cm. Achter de bestaande eikenhouten
gebinten kwamen drie nieuwe gebinten te staan. Tegen de nieuwe achtergevel plaatste men een houten
portaal dat met de gebintenstructuur werd verbonden. De drie gebinten zijn genummerd met gehakte
telmerken I t/m III en bestaan hoofdzakelijk uit naaldhouten constructieonderdelen. Hier en daar zijn
onderdelen van eikenhout toegepast (mogelijk hergebruikt).
De nieuwe achtergevel kreeg een traditionele indeling met centraal een brede baander, geflankeerd door
halfrond beëindigde (gietijzeren) stalvensters en staldeuren ter hoogte van de zijbeuken. De oorspronkelijke
deeldeuren zijn later vervangen door de huidige houten schuifdeuren en de vensters zijn half dichtgemetseld.
Daarnaast zijn de hilden later verhoogd en aangepast.
jaartalstenen in de achtergevel
Bij de bouw van de nieuwe achtergevel heeft men boven de baander de gevelsteen herplaatst met het
opschrift ‘FH GDMV 1850’. De initialen verwijzen naar Frederik Harmsen en Gerritdina Menkveld die in 1850
op de boerderij woonden. Waarschijnlijk bevond de gevelsteen zich in de oude achtergevel. Een tweede
gevelsteen is in de achtergevel ingemetseld in de boog van de linker staldeur. Het opschrift luidt ‘ ‘B.H 18’. Dit
zijn waarschijnlijk de initialen van Bertus Hendrikus Harmsen, zoon van Frederik en Gerritdina. De andere helft
van het jaartal zal boven de rechter staldeur geprijkt hebben, maar is door vernieuwing van de deur niet meer
aanwezig. Het jaartal verwees wellicht naar het jaar van de uitbreiding.
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Op de kadastrale hulpkaart van 1876 (opmeting 1875) is de nieuwe
contour van de boerderij te zien. Het bedrijfsgedeelte is aan de
achterzijde uitgebreid, op de hulpkaart rood gestreept weergegeven.
Tegelijkertijd is de oostgrens van het erf iets opgeschoven
(Kadaster).

Overzicht van het bedrijfsgedeelte in de richting van de achtergevel
uit ca. 1875. Op drie stijlen aan de westzijde na zijn alle gebintstijlen
onder de hilden later afgezaagd en vervangen door een
staalconstructie en stempels.

Zicht op de westelijke kubbing met centraal één van de gebintstijlen
in het uitgebreide bedrijfsgedeelte die niet onder hilden is
afgezaagd.

Tegen de achtergevel staat een houten portaal, bestaande uit een
balk ondersteund door stijlen. Deze stijlen bevatten nog de duimen
waarop de oorspronkelijke (rechte) naar binnen draaiende
deeldeuren waren afgehangen.

De gebintconstructie bleef boven de hilden bewaard, hier
gefotografeerd aan de oostzijde.

De rondhouten sporenkap in de richting van de achtergevel.
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Achtergevel uit ca. 1875. De sluitsteen in de ontlastingsboog van de
De scheiding tussen de boerderij uit 1850 en het uitgebreide deel uit
baander (achter het rolsysteem van de schuifdeuren) bevat het
ca. 1875 ligt in de rechter zijgevel bij de tweede staldeur. Het
jaartal 1850 en zal na de bouw van de 'nieuwe achtergevel'
baksteenformaat rechts van de deur (10 lagen = 57 cm) is groter
herplaatst zijn. Een tweede jaartalsteen bevindt zich boven de linker
dan links (10 lagen = 49 cm).
staldeur.

Detail van de sluitsteen boven de linker staldeur met het opschrift
B.H 18. De initialen verwijzen wellicht naar Bertus Hendrikus
Harmsen die eind 19e eeuw op de boerderij woonde. De cijfers
vormen waarschijnlijk de helft van het jaartal van de uitbreiding van
de boerderij omstreeks 1875. De andere helft was waarschijnlijk
boven de deur naar de rechter kubbing ingemetseld.

Detail van de losse slieten nabij de achtergevel, die de 'vloer' van de
hooizolder vormen. Het betreft een bonte verzameling van min of
meer bewerkte en geheel onbewerkte rondhouten sparren en een
enkele secundair toegepaste eiken balk (met sporen van oude
verbindingen). Deze balk verbindt in de huidige situatie het portaal
met de ankerbalk van het achterste gebint.
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20e eeuw
modernisering van het bedrijfsgedeelte
Met name in de tweede helft van de vorige eeuw is de boerderij op een aantal punten gemoderniseerd en
verschenen er nieuwe bijgebouwen. De vroegste verandering bestaat uit het vernieuwen van de stalvensters in
de zijgevels van de boerderij. Deze verandering is niet gedocumenteerd in het bouwdossier maar zal
waarschijnlijk omstreeks 1960 plaatsgevonden hebben. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte werden nieuwe
stalvensters van schokbeton geplaatst. Aan de rechter zijde bleven er daarvan vier, en aan de linker zijde twee
bewaard. Van de stalvensters in de rechter zijgevel zijn er twee uitgevoerd met aan de onderzijde een
ventilatiesleuf.
nieuwe bijgebouwen en een ligboxenstal
Uit 1966 dateert een bouwaanvraag door de toenmalige eigenaar U.W. Wiegman voor een open zaadloods.
Deze loods staat nu aan de achterzijde van het erf, tegen de N348 maar stond oorspronkelijk aan de westzijde
van het terrein. De loods is dus later verplaatst. In de kolommen van deze loods is veel secundair eikenhout
verwerkt, enkele roeden van een kapberg en in de lengte doorgezaagde balken van een gebint- of
vakwerkconstructie.
Omstreeks dezelfde tijd zullen de naar binnen draaiende baanderdeuren van het hoofdgebouw vervangen zijn
door de huidige schuifdeuren.
B. Memelink vraagt eind 1985 aan de gemeente Gorssel vergunning voor de bouw van een ligboxenstal. Dit
gebouw verrijst aan de westzijde van de boerderij en is daarmee met een tanklokaal verbonden. Kort daarna
zal de oude stalruimte in de boerderij omgevormd zijn tot jongveestal. Daarbij werden vrijwel alle gebintstijlen
ter hoogte van de hildevloeren afgezaagd en vervangen door stalen kolommen (linkerzijde) of stalen portalen
(rechterzijde).
Uit 1989 dateert een bouwaanvraag van Memelink voor de bouw van een schuur en een paardenstal. Deze
schuur is nu niet meer aanwezig, de paardenstal is later uitgebreid met een volière. Het geheel is in de huidige
situatie overwoekerd en verkeert in bouwvallige staat.
uitbreiding van het woongedeelte
Twee jaar later dient Memelink bij de gemeente opnieuw een bouwplan in, ditmaal voor het veranderen en
vergroten van het woongedeelte van de boerderij. Omdat het pand op 7 mei 1990 op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst is, is naast een bouwvergunning ook een vergunning in het kader van de
gemeentelijke monumentenverordening vereist. Memelink verkrijgt toestemming voor het plan op 6 september
1991.
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Aanleiding voor de verandering is dat de inwonende moeder van dhr. Memelink, mw. Memelink-Wiegman,
slecht ter been is en dat voor het gebruik van een rolstoel aanpassingen noodzakelijk zijn. Keuken,
woonkamer, slaapkamer en badkamer met aangepast toilet worden bij elkaar gesitueerd en daarvoor wordt de
bestaande plattegrond van het woongedeelte aan de linker zijde uitgebouwd met een grote serre en wordt
achter de keuken een bijkeuken gemaakt. De bestaande badkamer die eerder al op de deel uitgebouwd was,
krijgt een nieuwe indeling.
Ter hoogte van het vertrek links van de gang in het voorhuis was eerder al een tussenvloer gemaakt ten
behoeve van twee kleine slaapvertrekken. Deze tussenvloer werd over de gang doorgetrokken. Daardoor was
voor de nieuwe vertrekken in dit deel van de boerderij maar een beperkte hoogte beschikbaar.
In de huidige situatie is de gang nog een stuk verder naar achteren doorgetrokken, tot aan de bijkeuken.
Achter de oudere badkamer is later nog een tweede badkamer gemaakt. Hierdoor is uiteindelijk een zeer
hokkerige structuur ontstaan.

In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte zijn stalvensters van
schokbeton opgenomen.

Open zaadloods achter op het erf. Deze in 1966 gebouwde loods
stond aanvankelijk elders op het terrein. In de constructie zijn eiken
roeden van een kapberg en in de lengte doorgezaagde balken van
een gebint- of vakwerkconstructie opgenomen.
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Bouwtekening uit 1966 van de zaadloods (RAZ).

Overzicht van de in 1985 gebouwde ligboxenstal, met aan de
westzijde een voedersilo.

Uitsnede uit de bouwtekening van de ligboxenstal met daarop de
plattegrond en de aansluiting op het hoofdgebouw (RAZ).

Bouwtekening uit 1989 van een (verdwenen) schuur en de
paardenstal (RAZ).
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Fotokopie van een foto die omstreeks 1990 van het erf gemaakt is.
Aan de achterzijde stond destijds nog een in 1971 gebouwde
hooiberg (foto bouwdossier Meijerinkstraat 40 Regionaal Archief
Zutphen).

Fotokopie van een foto die omstreeks 1990 gemaakt is van het
woongedeelte van de boerderij. De huidige serre aan de westzijde
was destijds nog niet gerealiseerd (foto bouwdossier Meijerinkstraat
40 Regionaal Archief Zutphen).

Bouwtekening van de uitbreiding en modernisering van het
woongedeelte uit 1991. Deze tekening is ook als pdf-bestand in de
bijlagen te downloaden (RAZ).

Later tot voliere veranderde paardenstal uit 1989.
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