Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 gebintplaten en gordingen. Zijde-lingse krachten werden geneutra-liseerd door diagonaal tussen hori-zontale en verticale onderdelen be-vestigde schoren. Alle onderdelenwerden met pen- en gatverbindin-gen aan elkaar bevestigd. Over diebasisconstructie - in feite eengroot, houten bouwpakket - wer-den de ronde dennenhouten spo-ren, de rietlatten en tot slot hetrietdek aangebracht. De lage zij-wanden droegen slechts een kleingedeelte van het totale dakge-wicht. De voor- en achtergevelhadden vrijwel geen draagfunctie.Op deze wijze ontstond een drie-beukige binnenruimte, waar invroeger tijden mens en dier samenonderdak vonden. Het midden-deel, de potstal, herbergde oor-spronkelijk het vee. Later verhuisdehet vee naar de zijbeuken en fun-geerde het middengedeelte alswerkplek. De deel was breed ge-noeg om een kar met een ladinggraan of hooi naar binnen te rij-den, zodat dit op de zolder konworden opgetast, 's Winters dorstede boer hier het graan.Deze oorspronkelijk geheel houtenconstructie, waarbij de gevels ende zijwanden bestonden uit eenhouten vakwerk, opgevuld meteen met leem bestreken vlecht-werk van wilgentenen, ontwikkel-de zich in de loop der eeuwen. Nade Middeleeuwen begon een ge-leidelijke verstening van de buiten-wanden en tegelijkertijd

voltrok-ken zich wijzigingen in het interi-eur onder invloed van veranderin-gen in productiewijze en welvaart.Aan de voorzijde van de boerderijwerden ruimten afgescheidenwaar het gezin woonde en sliep.Dit voorhuis werd van het werkge-deelte gescheiden door een ge-metselde muur. Achter die brand-gevel ontstonden later ruimtenvoor speciale doeleinden, zoals eenkarnkamer of een spoelkeuken. Nieuwe woonwensen Aan het begin van de 20e eeuwwas deze traditionele bouwvorm,vanuit zijn ambachtelijke en func-tionele ontwikkeling geheel uitge- Van ambachtelijk boerenhuistot postmoderne boerderette Boerderijen in de provincie Utrecht! Dat er in 2003, het Jaar van de Boerderij, op allerlei manieren aandacht wordt be-steed aan boerderijen is in het licht van de geschiedenis geen vreemde zaak. Neder-land was immer tot voor kort een overwegend agrarisch land. Tom Blekkenhorst op de klei en in het veen onder-scheiden. De grondsoort bepaaldeniet alleen sterk de vorm van heterf en de plaats van de gebouwen,maar ook de mate van welvarend-heid. De arme zandgronden lever-den nu eenmaal minder op dan devruchtbare klei. Hoewel de hoofd-vorm van de meeste gebouwen on-geveer gelijk is, zien we wel groteverschillen in formaat en bouw-kundige verfraaiingen. Ankerbalkgebinten Het

belangrijkste constructieveelement van het boerenhuis - envaak ook de bijgebouwen -, wordtgevormd door de gebinten. Dedorpstimmerman vervaardigdedeze jukvormige houten portalenin zijn werkplaats en vervolgenswerden ze op de bouwplaats platop de grond geassembleerd en opregelmatige afstanden achter el-kaar overeind gezet. Meestal gaathet daarbij om zogenaamde an-kerbalkgebinten, waarop het drie-hoekige spant geplaatst werd. Inde lengterichting verbonden door Boeren hebben ons land vorm ge-geven. Zij deden dat vanuit hunboerderij, die daardoor een centra-le plaats had in de totstandkomingvan het landschap. Wat ooit eenambachtelijk gebouwde verblijf-plaats was voor mens, dier en voor-raden, kreeg de laatste vijftig jaarallerlei gedaanten die vaak nietsmeer met het oorspronkelijke cul-turele erfgoed te maken hebben.Een 'boerderij' omvat niet alleenhet hoofdgebouw maar het gehelecomplex: hoofd- en bijgebouwen,erf en beplanting. Het betreft eencluster van gebouwen, bomen,struiken en hagen, in een duidelijkesamenhang met de omgeving. Sa-menstelling en plaatsing van deverschillende elementen hangen afvan de wijze waarop vaak eeuwen-lang het bedrijf werd uitgeoefend.En die bedrijfsuitoefening was ophaar beurt weer afhankelijk van degrondsoort van de streek waar

eenboerderij zich bevond. Ruwwegkunnen we bedrijven op het zand, Boerderij aan de Utrechtse Vechtdijk die verbouwd wordt tot twee woningen Foto Bettina van Santen 50 % Oud.Utrecht verenigmg april 200S

