






Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 ster. Ter weerszijden van de stal-deur bevonden zich twee 19e-eeuwse gietijzeren vensters. Aan dezijkanten bevonden zich tweemestdeurtjes. Hoewel het nietmeer mogelijk was om de stal nogbouwhistorisch te onderzoeken,kan op grond van foto's van deachtergevel gesteld worden dat deindeling nog grotendeels 18e-eeuws was. Die zal waarschijnlijknog wel overeengekomen zijn metde lye-eeuwse situatie. Bouwfasen en constructie Bij het onderzoek aan de gevels iseen groot gedeelte van de pleister-laag verwijderd; scheuren in hetpleisterwerk vergemakkelijkten hetwerk. Een scheur verraadt nietzelden een dichtzetting of eenander bouwspoor. De meeste infor-matie werd verkregen uit de voor-gevel van de boerderij; in totaalkonden hier vier bouwfasen wordenonderkend. De eerste fase dateert vermoedelijkvan rond 1650. De boerderij wastoen aanmerkelijk lager. De zijge-vels waren rond de 1.60 meter hoogen de nok van de voorgevel wasrond de 4.30 meter. Dit kon gere-construeerd worden aan de handvan sporen van de vlechtingen aande noordzijde van de gevel. Aan dezuidzijde was dit niet meer waar tenemen omdat de gehele zuidwest-hoek rond 1800 werd vervangen.Hoewel er geen bouwsporen vanzijn teruggevonden, heeft de voor-gevel

waarschijnlijk een topgevelgehad en geen wolfseinde.Het keldervenster aan de noord-zijde was aanvankelijk groter en erzijn geen aanwijzingen om teveronderstellen dat de boerderij indeze periode een kelder had; deze iser waarschijnlijk pas in het beginvan de 18e eeuw aan toegevoegd.De twee vensters van de woon-kamer waren aanvankelijk smaller,wat onder meer bleek uit debreedte van de rollagen en hetafgehakte metselwerk voor hetplaatsen van de latere vensters. Dievensters bestonden vermoedelijkuit kruiskozijnen; resten daarvanzijn teruggevonden in de kapcon- structie van de boerderij. Men heeftdeze delen dus kennelijk bij eenreparatie van de kap hergebruikt.Direct ten zuiden van deze vensterswerden de sporen aangetroffenvan een dichtgezette deur, die eensdirect in de woonkamer uitkwam.Ten zuiden van deze deur werd nogeen dagkant van een venster aan-getroffen en gezien het hoekver-band van het metselwerk gaat hethier om een oorspronkelijk venster.Aangezien de bouwsporen van ditvenster nogal fragmentarisch wa-ren, was een reconstructie moeilijk.Mogelijk ging het om een soortge-lijk venster als aan de noordzijdevan de gevel. Uit deze periode waren ook nogenkele muurankers aanwezig in degevel; gezien het voegwerk in leemzal de gevel een

pleisterafwerkinghebben gehad. De tweede fase dateert uit hetbegin van de 18e eeuw. In dezeperiode wordt de boerderij ingrij-pend verbouwd; de achtergevel vande stal krijgt zijn definitieve vorm enwerd waarschijnlijk geheel nieuwopgetrokken. De voor- en zijgevelsworden verhoogd en deels opnieuwopgetrokken onder een bestaandemuurplaat, wat onder andere blijktuit een stroomlaag aan de noord-gevel. Bij de voorgevel is dat te zienaan vulwerk boven de lye-eeuwsevlechtingen en het opnieuw op-trekken van de bovenverdieping.Die krijgt zijn huidige vorm metzowel aan de voor- als achterzijdewolfseinden. De indeling van hetwoonhuis blijft grotendeels het-zelfde, alleen de kelder aan denoordzijde wordt toegevoegd. Te-vens worden de meeste vloeren inhet woongedeelte vervangen doornieuwe plavuizen. Fase drie breekt aan tussen 1840-1850, waarbij vooral de traditionelelye-eeuwse indeling van de boer-derij een aantal wijzigingen onder-gaat. Aan de zuidzijde van hetwoonhuis wordt een groot deel vande gevel vervangen en opgehoogdtot een hoogte van 2.10 meter. In dezuidgevel komt een extra venstervoor de kaaskamer. De meestevensters worden vervangen door schuifvensters en de voordeur in devoorgevel verdwijnt. De gevelsworden voorzien van kalkpleistermet een

lichtblauwe kleur. De stalwordt met een travee verkleind omplaats te maken voor een woon-keuken. In de noordgevel komt eenvierruits venster en de voordeurgeeft direct toegang tot de woon-keuken. Fase vier, 1949-1960. De boerderijondergaat de laatste verbouwings-fase in haar bestaan. Aan de noord-zijde wordt het venster van dewoonkeuken vervangen door eendoorzonvenster en ten westen vande woonkeuken komt een gang,zodat men niet meteen meer metde deur in huis valt. Aan de zuid-zijde wordt het pomphuisverbouwd tot kamer en aan dezuidgevel komt een erker.In de jaren zestig volgen nog enkelemoderniseringen zoals de bouw vaneen badkamer en toilet in de stal. Erfindeling en grondgebruik De boerderij bevond zich aan dekop van drie strekkende kavels, diedoor een sloot waren afgesneden. ail. 5 De schouw en I9e eeuwse hedstee- wand in de woon- kiuncr, foto /. van der Hoeve ABC. afb. 6 Doorsnede van hetstalgedeehe, de 17eeeuwse opzet vande constructie isnog goed waar-neembaar, teke-ning}, van derHoeve, ABC. i6o % iging Oud-Utrecht december 2000




