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Inleiding 
 

Aan de Wellinkhofweg 14 te Terwolde ligt boerderij “Donkelsgoed”. De oude hoeve met 

rieten wolfsdak en jaartalankers ‘1812’, heeft sinds 1971 de status van rijksmonument. 

Naast de historische boerderij bestaat het complex uit een bakhuisje, een varkensschuur, 

een moderne schuur en een modern woonhuis. In de jaren zeventig is de oude hoeve 

volledig in gebruik genomen als veestalling. De familie Bluemink is toen in het nieuwe 

woonhuis gaan wonen.  

De boerderij staat inmiddels een aantal jaren leeg. De bouwkundige staat is slecht; een 

rapport van de monumentenwacht toont aan dat er snel iets moet gebeuren. 

 

Om het behoud van de historische boerderij te waarborgen, wil de familie Bluemink de 

boerderij graag herontwikkelen. Omdat het belangrijk is dat bij herontwikkeling de 

historische waarden van de boerderij worden gerespecteerd en zo mogelijk versterkt, 

heeft de familie opdracht gegeven aan Gelders Genootschap om een bouw- en 

cultuurhistorische verkenning uit te voeren. Het voorliggende rapport is het resultaat van 

dit onderzoek.  

 

De nadruk van het onderzoek ligt op de oude hallehuisboerderij. Omdat de waarden van 

dit monument vooral tot hun recht komen wanneer het pand is opgenomen in een 

passende, betekenisvolle omgeving, zijn ook de andere opstallen en de erfaanleg 

bekeken. 

De verkenning geeft inzicht in de bouwhistorische en monumentale waarden van het 

boerenerf. De resultaten van het onderzoek verschaffen inzicht in de mogelijkheden en 

daarmee aanknopingspunten voor een nieuwe, positieve toekomst van het complex.  
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1 Boerderij Donkelsgoed in literatuur, 

kaarten en archieven 
 

In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van hetgeen we weten van 

Donkelsgoed op basis van bestaande literatuur, kaarten en archiefstukken als luchtfoto’s 

en familiefoto’s. Begonnen wordt met het landschap waarin de boerderij ligt; daarna 

zoomen we in op de boerderij en haar bewoners. 

 
Het landschap in De Spekhoek 
Boerderij Donkelsgoed is gelegen aan de Wellinkhofweg in het buurschap De Spekhoek, 

ten zuiden van Terwolde. Het landschap in De Spekhoek wordt bepaald door de 

kampenontginningen - die ten oosten van het Apeldoorns Kanaal – een aangesloten band 

vormen tussen Twello, Wilp-Achterhoek, Teuge en de vecht. Kenmerkend voor 

kampenontginningen is een afwisselend patroon van hogere en lagere delen. 

De hoge delen zijn kleine ‘zandkopjes’ te midden van het relatief vlakke landschap van 

de IJsselvallei. Op deze hoge delen werden kleine, individuele akkers aangelegd; deze 

noemen we kampen of eenmansessen. Aan de rand van de kamp werd de boerderij 

gebouwd. Ieder gezin bewerkte zijn eigen bouwland. Om de akkers te beschermen tegen 

vee en wild werden ze omgeven met houtwallen en houtsingels. Wegen volgden de 

hogere delen in het landschap en hadden hierdoor een bochtig verloop. Al met al hebben 

kampenontginningen van oudsher een kleinschalig karakter. 

Op kaarten van de Spekhoek zien we de genoemde kenmerken van een 

kampenontginningslandschap duidelijk terug. De boerderijen staan niet in een regelmatig 

patroon en de afstand van de erven tot de weg varieert. De Wellinkhofweg heeft een 

bochtig verloop en de verkaveling is vrij onregelmatig, waarbij bouwland en grasland 

elkaar afwisselen. Opvallend is verder dat in de boerderijnamen het woord kamp 

meerdere keren voorkomt. 

Donkelsgoed ligt– ook op de kadastrale kaart uit 1832 al – met de achterzijde naar de 

Wellinkhofweg. Uit de topografische kaarten uit de negentiende eeuw blijkt dat langs de 

voorzijde van het erf een voetpad in oost-westelijke richting liep. Vanaf de toerit naar 

Donkelsgoed loopt daarnaast een aftakking in noordoostelijke richting, die aansluit op het 

voetpad. In 1933 werd de Wellinkhofweg verhard. Vanaf dat jaar zijn het pad en de 

aftakking niet meer te zien op de topografische kaart. 

 

 
Nijbroek Sectie F Blad 2, 1832. Blauw omcirkeld boerderij Donkelsgoed 
Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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Geschiedenis van gebruik en bewoning 
Boerderij Donkelsgoed (of Donkersgoed) bestaat al meer dan 500 jaar. In het verre 

verleden zou het erf de naam Bruckhorst gehad hebben en zou de Wellinkhofweg ook wel 

Bruckenerstraat genoemd zijn. Deze naam heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de 

jonkvrouw van Bockhorst die in het hertogelijk archief van Gelderland in 1509 voorkomt 

als “uytheymische” grondeigenares in Terwolde. De hoeve wordt dan voor een ½ schild 

aangeslagen. Daaruit valt op te maken dat hij vrij beperkt van omvang was.  

In de anderhalve eeuw die volgt maakt de boerderij een flinke groei door. Een 

verpondingskohier uit 1650 beschrijft de boerderij als volgt: 

‘Donckelsgoet, Huys, Hoff, 2 bergen, 22 mergen. Daervan 5 mergen geweydet 

worden voor 64 gl. jaerlicx. De reste gebout voor de garve van vyff twe (de zg. 

ware garf). Henrick van Steenbergen eygenaar, pachter Lambert Gerrits’ 

In 1703 was de boerderij eigendom van dr. Van Diemen. Hij verpachtte het goed aan 

Henrick Alberts en zijn vrouw Anna Everts. Het haardstedenregister van 1747 vermeldt 

Reynder Berents en vrouw als bewoners. 

In het verdere verloop van de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw 

worden diverse weilanden en goederen verkocht uit Donkelsgoed.  

Begin negentiende eeuw valt Donkelsgoed daarnaast ten prooi aan natuurgeweld. De 

boerderij waait om; ten minste dat blijkt uit de koopakte die in 1809 wordt opgesteld bij 

de verkoop van de boerderij door Willem Reinders aan Berend Berends. Er wordt in deze 

akte gesproken over  

‘katerstede Donkelsgoed’, bestaande uit ‘een omgewaaid huis, oven, put, met 

ongeveer ½ mudde zaailand, oost aan Muldersgoed, west Wellinkhof, zuid de 

gemene weg en noord koper’. De koopprijs bedroeg 115 gulden. 

 

 
Onderliggende Aanwijzende tafel bij het kadastrale minuutplan uit 1832 
Bron: Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
De Onderliggende Aanwijzende Tafel bij het eerste Kadastrale Minuutplan uit 1834 

vermeldt Berend Berends nog steeds als eigenaar. Afgaande op de jaartalankers in de 

voorgevel van de boerderij heeft hij de omgewaaide boerderij in 1812 hersteld c.q. 

herbouwd. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw komt Donkelsgoed in bezit van G. 

Groothedde (ca1860-1932). Na de dood na G. Groothedde wordt zijn schoonzoon, 

Johannes Bluemink, de eigenaar. Hij kocht de boerderij in 1933 voor 8000 gulden.  
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In het bouwarchief van de gemeente Voorst is een tekening aanwezig, die in februari 

1952 gemaakt is voor het realiseren van een varkensschuur. Het betreft de bakstenen 

schuur die direct ten oosten van de oude boerderij staat. Uit de tekening blijkt dat de 

schuur tot stand is gekomen door een bestaande schuurberg ingrijpend te verbouwen en 

uit te breiden.  

 

 

  
Bouwtekening voor de bakstenen varkensschuur (februari 1952) 

 

 

In 1960 kocht de zoon van Johannes Bluemink, G. Bluemink, de boerderij. Hij liet in 

1972, direct ten zuidoosten van de oude boerderij, een nieuwe woning bouwen. De oude 

boerderij werd vanaf dat moment volledig in gebruik genomen als veestalling, ook het 

voorhuis. G. Bluemink had naast zijn boerenbedrijf een loonwerkersbedrijf. 

G. Bluemink en zijn echtgenote wonen nog altijd in de woning uit 1972. De woning is 

inmiddels uitgebreid, zodat ook de zoon van G. Bluemink, Johan, met zijn gezin hier bij 

in kan wonen. Het boerenbedrijf en loonwerkersbedrijf zijn gestopt, waardoor de oude 

boerderij nu reeds enkele jaren leeg staat. 
 
 

Historische afbeeldingen 
De familie Bluemink heeft in haar eigen ‘archief’ meerdere historische foto’s van de 

boerderij. Op de navolgende bladzijden worden deze foto’s weergegeven en kort 

beschreven in een bijschrift. 

 



Bouwhistorisch onderzoek Boerderij Donkelsgoed, Terwolde 
 

9 
 

 
Circa 1940; fraai overzicht van de het boerenerf.  
Deze foto wordt uitgebreid beschreven in het volgende hoofdstuk 

 

 
Circa 1960; het voorerf van de boerderij.  
Op de achtergrond zien we naast de bakstenen varkensschuur een éénroedige hooiberg. 
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Jaren zestig; leden van de familie Bluemink voor de voorgevel van de boerderij 

 

 
Bakhuisje, jaren zestig; 
Mevrouw Bluemink met een van haar kinderen 
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Drie foto’s van het gezin Bluemink op het voorerf van de boerderij. 
De foto’s zijn gemaakt in 1972; het jaar waarin zij van de oude boerderij naar de nieuwe woning verhuisden. 
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2 Ontwikkeling van het erf 
 

De boerderij, in de kern vermoedelijk stammend uit zestiende eeuw, ligt met de 

voorgevel op het noorden gericht. Op oude kaarten zien we aan deze zijde een pad in 

oost-westelijke richting. De achterzijde is gericht op de Wellinkhofweg.  

Op de kadastrale kaart uit 1834 zien we een boerderij met bijna vierkante plattegrond en 

een onderschoer aan de zuidzijde (zijde van de Wellinkhofweg). Direct zuidoostelijk van 

de boerderij staan, nagenoeg in het verlengde van de achtergevel een reeks van drie 

kleine bijgebouwen. 

 

 
Nijbroek Sectie F Blad 2, 1832. Blauw omcirkeld boerderij Donkelsgoed 
Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
 

 
Luchtfoto uit circa 1940 
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Luchtfoto van de huidige situatie 

 

 
Donkelsgoed in de huidige tijd, gezien vanaf de Wellinkhofweg 
 

 
Het voorerf, het bakhuisje en de rechter zijgevel van de boerderij 

 

Op de luchtfoto uit de jaren veertig zien we een traditionele erfindeling. Het gedeelte 

rondom het voorhuis was het domein van de boerin. Hier lag voor het voorhuis een 

siertuin (met bakoventje) en een moestuin met fruitbomen en groenten. In lijn met de 

voorgevel ligt, direct ten noordwesten van het voorhuis, het bakhuis annex zomerhuis. 

Het bakhuisje is een klein gemetseld gebouw op een rechthoekige plattegrond. De gevels 

zijn uitgevoerd in bruinrode baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Het zadeldakje, 

dat met de nok haaks op die van de boerderij ligt, is gedekt met gesmoorde, Friese 

pannen. De dakranden zijn afgewerkt met sobere, houten windveren. In de oostelijke 

kopgevel bevindt zich een houten deur met aan weerszijden een gietijzeren 
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boograampje. Tegen de westelijke kopgevel is een ‘huisje’ gebouwd; hierin bevindt zich 

nog de oorspronkelijke ‘poepdoos’. 

Op basis van de kadastrale kaart uit 1832, waar het bakhuis nog niet op staat, mogen we 

aannemen dat dit gebouwtje na 1832 is gebouwd. Afgaande op de bouwstijl en de 

gebruikte materialen, stamt het bakhuisje uit het eind van de negentiende of het begin 

van de twintigste eeuw. 

 

 
Het bakhuisje 

 

Het erf rondom het achterhuis is het domein van de boer. Zuidoostelijk van de boerderij 

lagen in de jaren veertig in ieder geval drie hooibergen: een vierroedige schuurberg en 

twee eenroedige hooibergen. Langs de oprit vanaf de Wellinkhofweg staan nog meer 

bijgebouwen. We zien onder meer een kippenhok met de hoge zijde (voorzien van glas) 

gericht op het zuiden. Direct achter de achtergevel van de boerderij lijkt een ommuurde 

mestplaats te staan. 

Westelijk van de oprit staan meerdere bomen. Op de topografische kaarten uit de jaren 

dertig, veertig en vijftig van de twintigste eeuw (zie pagina 6) staat op deze plek een 

boomgaard aangegeven. 

 

Na de tweede Wereldoorlog zien we dat veel agrarische bedrijven zich steeds meer gaan 

specialiseren. De intensieve landbouw en veehouderij kwamen op. Deze tendens zien we 

ook op Donkelsgoed. In 1952 werd een nieuwe schuur gebouwd op de plek van de 

vroegere hooibergen. De schuur was specifiek bedoeld voor het houden van varkens. De 

traditionele opbouw van de hallehuisschuren was verlaten. In plaats hiervan werden 

dragende gevels toegepast met vlakke vloeren erin. De verdiepingsvloer kon laag zijn 

vanwege het feit dat er varkens gehouden werden in plaats van bijvoorbeeld veel grotere 

dieren als koeien en paarden. 

 

De ontwikkeling richting intensieve veehouderij werd op Donkelsgoed niet doorgezet. G. 

Bluemink die het bedrijf in 1960 van zijn vader overnam, ging zich naast de boerderij 

richten op zijn loonwerkersbedrijf. 

In 1972 liet hij ten zuiden van de varkensschuur een nieuwe woning bouwen, en later 

werd een plaatstalen loods opgericht ten westen van de oprit. Vanaf dat moment is het 

zicht vanaf de Wellinkhofweg in belangrijke mate bepaald door deze nieuwe woning en is 

de karakteristieke erfindeling (voor-wonen en achter-bedrijfsmatig) sterk gewijzigd. De 

nieuwe woning is namelijk op het van oorsprong bedrijfsmatige deel van het erf 

geplaatst. 
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De stenen varkensschuur uit 1952 in zijn huidige toestand 

 

 
Het woonhuis gezien vanaf de achtergevel van de oude boerderij 

 

 
De oude boerderij en de plaatstalen loods gezien vanuit het westen 
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3 Bouwhistorische waarnemingen van de 

oude boerderij 
 
Structuur en opbouw 
De oude boerderij van Donkelsgoed is een traditionele hallehuisboerderij. Het pand heeft 

een bouwlaag op een rechthoekige plattegrond. Het afgewolfde zadeldak ligt in 

noordzuidrichting en heeft van origine een rieten dakbedekking. Ter plaatse van het 

oostelijke dakvlak was de rietbedekking echter zo slecht dat het riet hier grotendeels is 

vervangen door staalplaat. 

De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Er komen 

verschillende soorten baksteen voor; hetgeen wijst op gefaseerde totstandkoming van de 

gevels. De voorgevel en een deel van de zijgevels zijn gepleisterd. 

 

Gevels 

 
Voorgevel 

De voorgevel heeft een licht asymmetrische vorm. Het dak is aan de linkerzijde namelijk 

iets opgelicht, waardoor de linker zijgevel wat hoger is dan de rechter.  

De gevel is gepleisterd en, op de grijs gekleurde plint na, wit geschilderd. In het 

pleisterwerk is met schijnvoegen een blokkenverdeling aangebracht. Ter hoogte van de 

zoldervloer staat met jaartalankers ‘1812’ geschreven. 

Op de begane grond heeft de gevel van links naar rechts: een opgeklapte, houten deur, 

twee zesruits schuiframen, een opgeklampte houten deur met tweeruits bovenlicht en 

een klein vierruits venster met daar linksboven een klein houten luikje. Boven de 

jaartalankers bevindt zich een houten luik. 

Alle gevelopeningen hebben houten kozijnen met getoogde verbindingen. De beide 

zesruits schuifvensters zijn voorzien van opgeklampte houten luiken die met duimen op 

het houten kozijn zijn bevestigd. 

 
 

 
Voorgevel van de boerderij 

 

Linker zijgevel 

Ter plaatse van de linker zijgevel is goed zichtbaar dat de boerderij is gebouwd op een 

verhoging in het landschap. Aan de linker zijde ligt het maaiveld veel lager dan aan de 

rechterzijde: het voorhuis ligt hoger dan het achterhuis. De gevel is over de volledige 

breedte voorzien van een gepleisterde plint, die zwart geteerd is geweest. 
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De linker zijgevel is voor het grootste gedeelte uitgevoerd in schoonmetselwerk, 

bestaande uit bruinrode baksteen gemetseld in kruisverband. Ter plaatse van het 

voorhuis (rechts) is de gevel gepleisterd en witgeschilderd. 

Ter plaatse van het achterhuis heeft de gevel (van links naar rechts) twee ronde, 

gietijzeren stalramen, een opgeklampte houten deur en nog een rond gietijzeren 

stalraam. Rondom de twee linker stalramen zijn bouwsporen zichtbaar in het metselwerk. 

Op de plek van het tweede raam van links lijkt ooit een deur te hebben gezeten. Het is 

niet duidelijk in hoeverre deze twee ronde stalramen deel uit maken van de 

oorspronkelijke opzet van deze gevel. Het rechter stalraam lijkt wel van origine in de 

schoonmetselwerk gevel te zitten. 

Het wit gepleisterde gedeelte, ter plaatse van het voorhuis, heeft twee vensters. De 

linker van deze twee vensteropeningen heeft een houten kozijn met toognagels en 

houten luiken. Het oorspronkelijke raam is niet meer aanwezig. 

De rechter vensteropening heeft een houten kozijn met toognagels, met daarin een 

(beschadigd) negenruits schuifraam. 

 

 
Linker deel van linker zijgevel 

 

 
Rechter deel van linker zijgevel 

 
Achtergevel 

Net als de voorgevel is de achtergevel asymmetrisch van vorm; dit als gevolg van het 

ophogen van de linker zijgevel. De gevel is uitgevoerd in bruinrode baksteen gemetseld 

in kruisverband. Het metselwerk komt overeen met dat van het aansluitende deel van de 
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linker zijgevel. De schuine delen van de gevel worden afgesloten met een houten, 

witgeschilderde windveer. 

De achtergevel heeft een traditionele indeling. Centraal op de begane grond bevindt zich 

een segmentboogvormige deeldeuropening met naar buiten draaiende houten deuren. De 

linker deur is opgedeeld in een boven- en onderdeur. Links en rechts van de 

deeldeuropening bevindt zich een rondboogvormig gietijzeren raampje, en midden boven 

de deeldeuropening een houten hooiluik.  

Uiterst links en uiterst rechts in de gevel bevindt zich een enkele houten staldeur met 

segmentboogvormige bovenzijde. De rechter staldeuropening heeft van oorsprong iets 

verder naar links gezeten; sporen in het metselwerk laten dit duidelijk zien. 

In de gevel bevindt zich een aantal muurankers met eenvoudige, rechte schieters. Deze 

ankers zijn verbonden aan het houten gebint dat aan de binnenzijde tegen de gevel staat 

(het zogenaamde strijkgebint). Links naast het hooiluik bevinden zich nog de porseleinen 

potjes die de aansluiting vormden op het (bovengrondse) elektriciteitsnet. 

Tussen de linker staldeur en het gietijzeren stalraampje bevindt zich, tot slot, een kleine 

gemetselde opening. Vermoedelijk was deze bedoeld om kippen – die overdag vrij 

scharrelden over het erf – toegang te bieden tot het nachtverblijf op de hilde. 

 

 

 
De achtergevel 

 
Rechter zijgevel 

De rechter zijgevel van de boerderij is grotendeels opgetrokken in een rode, vrij zachte 

baksteen, gemetseld in kruisverband. Dit metselwerk verkeert in slechte staat, de 

bakstenen hebben hun bakhuid verloren en zijn daardoor erg poreus geworden. Het 

voegwerk is grotendeels verdwenen. De gevel is voorzien van een gepleisterde plint, voor 

zover deze er niet is afgevallen.  

Geheel links is, aansluitend op de voorgevel, een klein deel van de rechter zijgevel 

gepleisterd en wit geschilderd. 

Het meest rechter gedeelte van de gevel is uitgevoerd in hetzelfde metselwerk als dat 

van de achtergevel en de linker zijgevel. De overgang van de zachte rode baksteen naar 

de hardere bruinrode baksteen is uitgevoerd met een bloktand. 

De rechter zijgevel heeft weinig gevelopeningen. Ter plaatse van de opkamer bevindt 

zich een vensteropening met houten kozijn.  
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Ter plaatse van het achterhuis bevindt zich een gevelhoge staldeuropening houten kozijn 

en houten deur. Rechts naast deze deur bevinden zich twee betonnen stalraampjes, die 

in de tweede helft van de twintigste eeuw in de gevel zijn aangebracht.  

 

 
Linker gedeelte van de rechter zijgevel 
 

 
Rechter gedeelte van de rechter zijgevel 
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Hoek linker zijde Hoek rechter zijde  

 
Gebintconstructie en kap 
De boerderij heeft de opzet van een traditionele hallehuisboerderij en heeft een 

hoofddraagconstructie bestaande uit vier ankerbalkgebinten. Drie gebinten staan 

(nagenoeg vrij) in het achterhuis. Het vierde gebint staat wat meer verdekt opgesteld; 

de rechter gebintstijl (gezien vanaf de voorgevel) is opgenomen in de gangwand, de 

linker gebintstijl is ter hoogte van de zoldervloer afgezaagd. 

Er zijn geen telmerken aangetroffen op de gebinten, wat het moeilijk maakt om 

uitspraken te doen over de ouderdom. Wel wijst de strakkere uitvoering van het 

achterste gebint erop te wijzen dat dit gebint jonger is dan de rest. Ongeveer op dezelfde 

plek verandert het metselwerk in de rechterzijgevel.  

Deze constateringen - tesamen met het feit dat de boerderij op de kadastrale kaart uit 

1832 een meer vierkante plattegrond heeft, dan in de huidige situatie het geval is – 

wijzen erop dat de boerderij enkele meters naar achteren is uitgebreid. 

 

Op de gebintconstructie rust een traditionele sporenkap; uitgevoerd in rondhout. De 

sporenparen zijn voorzien van een haanhout. Er is geen nokgording. 

Op de sporen liggen rietlatten, waarop het riet is vastgebonden. Met name ter plaatse 

van het oostelijke dakvlak verkeert het riet in slechte staat. Een deel van het dak is 

daarom bedekt met metaalplaten. 
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Het achterhuis, gezien vanuit de deeldeuropening schuin naar voren 

 

 
Het achterste gebint en de achtergevel 
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Een blik in de kap 

 

 
Indeling, inrichting en afwerking van het interieur 
 

In de navolgende beschrijving van het interieur wordt u door het gebouw geleid 

op basis van termen als links/rechts en voor/achter. U moet zich hierbij steeds 

inbeelden dat u voor de voorgevel (noordgevel) van de boerderij staat met uw 

neus naar de gevel toe. 

 

Een traditionele indeling met een bijzonder detail 

De boerderij heeft op het eerste gezicht een heel gebruikelijke indeling. De scheiding 

tussen voorhuis (waar gewoond werd) en achterhuis (waar gewerkt werd) is ondanks het 

volledige gebruik als veestalling in de afgelopen decennia, nog duidelijk herkenbaar. 

Afgezien van enkele doorbraken verkeert de plattegrond nog in vrij gave staat. 

Wat de indeling van de boerderij bijzonder maakt is de tweede deur in de voorgevel, die 

rechtstreeks toegang biedt tot de linker zijkamer. Verder op in deze paragraaf wordt hier 

verder op in gegaan. 

 

Gang 

Het voorhuis heeft een gang die iets uit het midden van de plattegrond ligt. De linker en 

de rechter gangwand zijn waarschijnlijk niet op hetzelfde moment tot stand gekomen. De 

linker wand is dunner dan de rechter. En bovendien verschillen de omtimmeringen van 

de deuren: ter plaatse van de rechter gangwand zijn klassieke profileringen aanwezig, 

vermoedelijk uit de negentiende eeuw, ter plaatse van de linker gangwand zien we veel 

strakkere profiellatten die uit de jaren dertig van de twintigste eeuw lijken te stammen. 

We mogen aannemen dat de gang pas in deze laatste periode is gecreëerd, door het 

plaatsen van de linker gangwand. Daarvóór kwam de voordeur direct in de voorkamer 

uit. 
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De gang heeft een rood gekleurde cement vloer en een lambrisering van triplex. Het 

balkenplafond wordt voor het grootste deel aan het zicht ontnomen door een zolder, die 

na 1972 in de gang is aangebracht.  

 

  
De gang gezien richting de voordeur  En richting het achterhuis  

 

Voorkamer 

De deur in de linker gangwand biedt toegang tot de voorkamer. De voorkamer is in zijn 

huidige vorm tot stand gekomen bij de verbouwing in de jaren dertig van de twintigste 

eeuw, toen de gang werd aangebracht. De inrichting en afwerking van de ruimte – voor 

zover nog aanwezig – stamt uit deze periode.  

De vloer van de woonkamer is niet meer oorspronkelijk. Een groot deel van de vloer 

bestaat uit betonnen roosterplaten. De wandafwerking en het plafond zijn beter bewaard 

gebleven. De wanden hebben een lambrisering van beton-email, die aan bovenzijde is 

afgezet met bruine, geglazuurde tegels. Het plafond is uitgevoerd in triplex met latten in 

een geometrisch patroon. 

In de achterwand van de voorkamer bevonden zich twee bedsteden met daartussen een 

kast. De rechter bedstede is in zijn vorm nog gaaf; het eigenlijke bed is er niet meer. De 

achterwand van de linker bedstede is doorgebroken, zodat een directe verbinding is 

ontstaan tussen de voorkamer en het achterhuis.  

Centraal in de linker zijwand van de voorkamer bevond zich de schouw, betegeld met 

gele en bruine tegels in blokpatroon. Als gevolg van de ingebruikname als veestalling is 

de schouw grotendeels verwijderd. Een deel van de betegeling is nog aanwezig. Links 

van de schouw bevindt zich de deur naar de zijkamer.  

De voorkamer heeft nog de oude opgeklampte deuren. Aan de ene zijde van de deur zijn 

de klampen zodanig geplaatst dat de deur eruit ziet als een paneeldeur. Aan de andere 

kant van de deur (de vlakke kant) is met meerkleurig schilderwerk ook de illusie gewekt 

dat het om een paneeldeur gaat. 
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De voormalige schouw    De deur naar de gang 

 

 
De achterwand van de voorkamer 
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De voorgevel     De deur naar de zijkamer 

 

Zijkamer(s) links 

Deze zijkamer was van oorsprong een ruimte van ongeveer 3,5 bij 3,5 meter. Achter de 

zijkamer bevond zich een tweede vertrekje; dit deed waarschijnlijk dienst als melkkamer. 

De wand tussen de zijkamer en de voormalige geut is verwijderd. Daarnaast is een 

doorbraak gemaakt tussen de geut en het achterhuis.  

De zijkamer heeft een aantal bijzondere eigenschappen. In de eerste plaats valt op dat 

de kamer een eigen deur heeft in de voorgevel. Het betreft een oude deur, die integraal 

onderdeel uitmaakt van de opzet van de voorgevel. Naast de deur bevindt zich een groot 

zesruits schuifraam; van precies dezelfde vorm als dat in de voorkamer. Om het vertrek 

hiervoor de benodigde maat te geven is het linker dakvlak van de boerderij wat 

opgelicht. Verder valt op dat het vertrek – zeker voor een zijkamer - luxe is afgewerkt. 

De omlijstingen van de deuren en de schuiframen zijn vrij rijk geprofileerd. De balken 

van het plafond zijn afgewerkt met een duivejagerprofiel en het schuine gedeelte van het 

plafond was voorzien van stuc op riet. De wanden van het vertrek waren tot voor kort 

volledig afgewerkt met regelwerk en een plaatmateriaal. De plaat is deels verwijderd, 

waardoor een bijzondere, waardevolle wandafwerking zichtbaar is geworden. Deze 

wandafwerking bestaat uit een stuclaag met daarop een decoratieve schildering, 

bestaande uit bruinrode en grijsblauwe veegjes.1 Op de overgang van de wand naar het 

schuine stucplafond is een bruinrode bies geschilderd. 

Wanneer we alles bij elkaar nemen – de eigen ‘voordeur’, het hoge plafond, het grote 

schuifvenster en de vrij luxe afwerkingen – moeten we constateren dat deze kamer geen 

gewone zijkamer was. Bij pachtboerderijen in de omgeving zien we soms zogenaamde 

landheerskamers. Dit waren luxe kamers, vaak naast de voorkamer van de boerderij, 

waar de landheer over kon beschikken als hij de pachtboerderij bezocht. Een voorbeeld is 

de landheerskamer van de vlakbij gelegen boerderij De Ruiterkolk; deze heeft echter ook 

                                                           
1 Ten aanzien van deze wandafwerking heeft de opsteller van dit rapport contact gehad met dhr. 
Koldewey (senior interieurspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Hij constateert 

dat deze wandafwerking zeer zeldzaam is. Hij sluit niet uit dat de schildering uit de periode 1812 
stamt. Deze schildering lijkt een pragmatische oplossing voor een decoratieve wandafwerking te 
zijn, terwijl er geen middelen (of mogelijkheden) waren voor een andere meer prijzige 
wandafwerking. Na de Franse tijd was er namelijk niet veel rijkdom in ons land. 
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aan de buitenzijde een bijzonder representatief karakter. Dat is hier bij Donkelsgoed niet 

het geval: de tweede voordeur heeft een erg sober karakter.  

Het ligt meer voor de hand dat de zijkamer diende als woonvertrek voor de oudere 

generatie: een mantelzorgwoning avant la lettre. 

De ruimte achter de zijkamer, die door het wegbreken van de tussenwand, nu geen apart 

vertrek meer is, werd van oorsprong vermoedelijk gebruikt als melkkamer. In deze 

kamer werd melk verwerkt en werden melkbussen en dergelijke gereinigd. Op de muren 

zien we resten van een blauw geschilderde stuclaag. Men dacht vroeger dat een blauwe 

kleur vliegen afweerde; erg nuttig in een ruimte waar met bederfelijke producten werd 

gewerkt! 

 

  
De deur naar de voorkamer   De voorgevel 

 

 
De restanten van het stucplafond 
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Het plafond     Restanten van de rode bies 

 

  
De wandafwerking: een stuclaag met daarin een decoratieve schildering, bestaande uit bruinrode 
en grijsblauwe veegjes 
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Zijkamer rechts en kelder met opkamer 

Vanaf de voordeur gezien ligt rechts van de gang een kleine zijkamer met daarachter een 

kelder met opkamer.  

De afwerkingen van de zijkamer lijken grotendeels in de jaren dertig van de twintigste 

eeuw tot stand te zijn gekomen; gelijk dus met die van de gang en de voorkamer. 

Uitzonderingen hierop zijn de geprofileerde betimmeringen rondom de deur en et 

schuifvenster; deze zijn duidelijk ouder.  

De zijkamer heeft een, net als de gang een rood gekleurde cementvloer. Het plafond, 

inclusief het schuine gedeelte is afgewerkt met triplex. 

Tussen de zijkamer en de opkamer bevindt zich een houten kastenwandje en een 

wegklapbare houten trapje. Onder dit wegklapbare trapje bevindt zich de trap naar de 

kelder onder de opkamer. 

De kelder heeft een plavuizen vloer en houten balklaag als zoldering. In de wanden zijn 

als gevolg van schade aan het pleisterwerk enkele bakstenen zichtbaar. De bakstenen 

hebben een dikte van vier centimeter.  

De opkamer heeft een houten vloer en een balkenplafond. 

 

 

 

  
De trap naar de kelder en de opkamer  De houten kastenwand 
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De kelder 

 

 
Het achterhuis, gezien vanuit de deeldeuropening richting het voorhuis 
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Achterhuis 

Het achterhuis van de boerderij heeft de indeling die gebruikelijk is bij een traditionele 

hallehuisboerderij: een brede, hoge middenbeuk met lagere zijbeuken. De hoge 

middenbeuk, ook wel middenlangsdeel genoemd is bereikbaar via de grote deeldeur in de 

achtergevel. De lagere zijbeuken waren bedoeld voor de stalling van vee, met daarboven 

(op de hilden), ook opslag van hooi. 

De inrichting van het achterhuis is wat gemoderniseerd. Ten behoeve van de eigentijdse 

veehouderij zijn in de zijbeuken bijvoorbeeld betonnen roostervloeren aangebracht. Toch 

is het traditionele karakter van het achterhuis goed bewaard gebleven. 

De wanden zijn wit gestuct en hebben een zwart geteerde plint. Ter plaatse van de 

middenbeuk ligt op de gebintbalken nog de slietenvloer. In de slietenvloer bevindt zich 

een grote sparing om het hooi naar boven te steken. De hildenvloeren ter plaatse van de 

zijbeuken zijn ook nog compleet aanwezig. 

 

 

Overzicht bouwgeschiedenis boerderij 
Op basis van de bouwhistorische waarnemingen en de gegevens uit de hoofdstukken 

hiervóór kunnen we in grote lijnen de bouwgeschiedenis van de boerderij reconstrueren. 

 

 

16de eeuw Op het erf staat een boerderij, die op dat moment Bruckhorst wordt 

genoemd. Het gaat om een klein boerenbedrijfje. 

 

1650 De boerderij, die nu Donckelsgoet wordt genoemd, is flink gegroeid. 

Het bestaat uit een huis met tuin, twee hooibergen en 22 morgen 

land. Henrick van Steenbergen is de eigenaar, Lambert Gerrits de 

pachter. 

 

1809  Donkelsgoed wordt door Willem Reinders aan Berend Berends 

verkocht. De akte spreekt van omgewaaide boerderij. 

 

1812  De boerderij is hersteld en de voorgevel krijgt zijn huidige vorm, 

indeling en afwerking.  

 Vermoedelijk zijn bij deze hersteloperatie grote delen van de 

omgewaaide boerderij behouden. Hierbij moet gedacht worden aan 

de rechter zijgevel, de voorgevel en het voorste deel van de linker 

zijgevel.  

 De asymmetrische vorm van de voorgevel ondersteunt dit 

vermoeden. Want als er in 1812 een volledig nieuwe boerderij was 

opgericht, had een symmetrische hoofdvorm veel meer voor de 

hand gelegen. Om de bouwsporen in de voorgevel (onder meer als 

gevolg van de ophoging aan de linker zijde) te maskeren is de 

verbouwde gevel voorzien van een stuclaag.  

In hoeverre in 1812 gebruik is gemaakt van oudere gebinten is 

vooralsnog niet duidelijk.  

 

1832 Op de kadastrale kaart uit 1832 zien we een kleine boerderij met 

een nagenoeg vierkante plattegrond en een terugliggende 

deeldeuropening in een onderschoer. Deze onderschoer wijst erop 

dat de achterzijde van de boerderij een groot dakschild had en dus 

lage gevels. 

 

Eind 19de eeuw Het achterhuis van de boerderij werd met enkele meters verlengd; 

er wordt een gebint toegevoegd. In de rechter zijgevel is deze 

verlenging duidelijk afleesbaar door de overgang van de oude, 

zachte steen, naar een hardere, bruine baksteen.  
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 Bij deze bouwcampagne moest enkele meters zuidwaarts een 

nieuwe achtergevel worden gemaakt. De onderschoer zoals we die 

zagen op de kadastrale kaart uit 1832 maakte plaats voor een 

‘eigentijdse’ gemetselde topgevel met een kleiner dakschild en een 

deeldeur in het vlak van de gevel. 

Gelijk met de bouw van de nieuwe achtergevel werd ook het linker 

deel van de linker zijgevel vernieuwd. 

  

1930-1940 In de jaren dertig van de twintigste eeuw is het voorhuis 

gemoderniseerd. Er werd een gang gemaakt, waardoor de voordeur 

niet meer direct in de voorkamer uitkwam. De voorkamer, de gang 

en de rechter zijkamer kregen een nieuwe inrichting en afwerking.  

Vermoedelijk hingen deze werkzaamheden samen met de verkoop 

van de boerderij van G. Groothedde aan zijn schoonzoon Johannes 

Bluemink.  

 

1972 In 1972 verliet de familie Bluemink de boerderij, om in de nieuwe 

woning te gaan wonen. De oude boerderij werd in gebruik genomen 

als veestalling, ook het voorhuis. Hiertoe werden enkele doorbraken 

gemaakt en de vloeren aangepast. 
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4 Waardestelling 
 

In dit hoofdstuk wordt een zogenaamde interne waardestelling gegeven van de oude 

boerderij Donkelsgoed. In deze interne waardestelling wordt een onderlinge vergelijking 

gemaakt van de waarden van de verschillende onderdelen binnen het gebouw. Doel van 

de interne waardestelling is het bepalen van het relatieve belang van de 

cultuurhistorische/monumentale waarden van onderdelen van het bouwwerk of structuur, 

voorafgaande aan een herbestemming, verbouwing of restauratie waarbij men voor de 

keus staat deze onderdelen te behouden, te vervangen of te verwijderen.  

De onderlinge vergelijking van de waarden van de verschillende onderdelen van het 

boerenerf wordt in kleur aangegeven op een actuele luchtfoto van het terrein en de 

tekeningen van de boerderij zoals deze door de heer Bluemink zijn opgesteld. Hierbij 

wordt de volgende legenda gehanteerd. 

 

Hoge waarde 

Deze elementen zijn in fysieke zin van groot belang vanwege hun uiterlijke 

verschijningsvorm en hun essentiële functie in de structuur van het object. 

Bij interventies aan deze elementen is het uitgangspunt dat een 

terughoudend karakter hebben, het totale beeld én de functionaliteit in 

sterke mate ten goede komen en van zeer hoge kwaliteit zijn. 

 

Positieve waarde 

Deze elementen spelen een belangrijke rol in de structuur van het gebouw. 

Bij interventies aan deze elementen is het uitgangspunt dat de structuur 

van het gebouw niet wordt beschadigd, dat het totaalbeeld of de 

functionaliteit wordt verbeterd en de interventie van hoge kwaliteit is.  

 

Indifferente waarde 

Deze elementen zijn van geringe waarde, zowel in fysieke zin als in 

structurele zin. Zij kunnen zonder verlies aan waarden aangepast of 

verwijderd worden. Ook bij deze interventies mag uiteraard worden 

verwacht dat de kwaliteit van het totale object wordt verbeterd. 

 

 

Plafond 

 

 

Vloer 

 

 

Wandafwerking 
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Erf  

 

 
Een grotere versie van deze plattegrond is opgenomen in de bijlage van dit rapport 

 
De boerderij is een rijksmonument. In de vorige hoofdstukken hebben geconstateerd dat 

de boerderij rond 1812 zijn huidige vorm heeft gekregen, maar dat deze in de kern veel 

ouder is. Ondanks het verdwijnen van de woonfunctie in 1972, zijn zowel in het interieur 

als het exterieur nog vele waardevolle elementen aanwezig. De hoofdvorm is gaaf en de 

oorspronkelijke indeling en het oorspronkelijke gebruik nog heel goed herkenbaar. De 

boerderij heeft – op het niveau van het gehele erf gezien, dan ook in zijn geheel een 

hoge waarde.  

Het bakhuisje heeft ten opzichte van de boerderij een bijzondere ensemblewaarde. Het 

herinnert nog in sterke mate aan de opzet en het gebruik van het boerenerf, zoals dit 

voor de Tweede Wereldoorlog het geval was. Het bakhuisje heeft dan ook een hoge 

waarde.  

De varkensschuur illustreert de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in de naoorlogse 

periode. Ondanks de wijzigingen die in het oostelijke deel van de schuur hebben 

plaatsgevonden, heeft de schuur vanwege zijn hoofdvorm en het afleesbare vroegere 

gebruik een positieve waarde. 

De schuur (metalen loods), de woning en de aanbouw aan de varkensschuur 

vertegenwoordigen geen bijzondere waarden. 

 

Wat betreft de erfaanleg merken we op dat de oprit en het achtererf waarop deze 

uitkomt deel uitmaken van de oorspronkelijke opzet van het boerderijcomplex. Zij zijn 

beide belangrijke structurerende elementen en hebben daarom een positieve waarde. 

Van een voorerf is in de huidige situatie nauwelijks nog sprake. Het weiland loopt door 

tot de voorgevel van de boerderij. Het huidige ’voorerf’ heeft dan ook een indifferente 

waarde. 

De fruitbomen op het voorerf en de boom aan de oostzijde van het erf zijn restanten van 

de vroegere groene aankleding van het erf. Zij hebben een positieve waarde. 
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Boerderij 
 

 
 

 
Een grotere versie van deze plattegrond is opgenomen in de bijlage van dit rapport. 

 
Het gebruik van de volledige plattegrond van boerderij als veestalling heeft de nodige 

sporen nagelaten. In het linker deel van het voorhuis zijn enkele flinke doorbraken 

gemaakt. In de vloeren en plafonds zijn de aanzetten van de verwijderde wanden nog 

herkenbaar. Deze sporen hebben een positieve waarde (groene streeplijnen). 

In de voorkamer en de linker zijkamers zijn de oorspronkelijke vloeren verwijderd c.q. 

ingrijpend aangepast ten behoeve van het gebruik als veestalling. De huidige vloeren van 

deze vertrekken hebben een indifferente waarde. 

De plafondafwerking in de voorkamer is sterk aangetast en heeft geen bijzondere waarde 

meer. De bovenliggende vloerbalkjes zijn wel van waarde. 

De betonnen stalraampjes in de rechter zijgevel hebben een indifferente waarde. 

 

Zoals de bovenstaande plattegrond laat zien, heeft de boerderij voor het overige een 

hoge waarde. Het gaat hierbij, naast de muren en de houten draagconstructie ook om de 

interieurafwerkingen in het voorhuis, zoals vloerafwerking, (balken)plafonds en 

wandafwerkingen. Met name de zeldzame geschilderde wandafwerking in de linker 

zijkamer verdient bijzondere aandacht.  
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5 Naar een verantwoorde herontwikkeling 
 

Om van een interne waardenstelling tot een verantwoorde herontwikkeling c.q. 

verbouwing te komen is een vertaalslag nodig. In deze paragraaf wordt die vertaalslag 

gemaakt. Met behulp van kleurvlakken, lijnen en pijlen wordt op een actuele luchtfoto en 

de tekeningen van Donkelsgoed aangegeven wat vanuit cultuurhistorie mogelijk is. Op 

deze manier is beter inzichtelijk waar – rekening houdend met de interne waardenstelling 

– ruimte is voor transformatie en interventies (wijzigingen).  

Hierbij wordt de volgende legenda gehanteerd. 

 

 

  Te ontwikkelen objecten 

 Deze kleurvlakken geven op een terreintekening aan welke objecten 

(her)ontwikkeld kunnen worden. 

 

Ontwikkelingsruimte 

Binnen deze ruimten zijn vanuit het oogpunt van cultuurhistorie 

ontwikkelingen mogelijk. 

 

Uitbreidingsrichting  

Eventuele uitbreiding van het object zijn vanuit het oogpunt van 

cultuurhistorie mogelijk in dit gebied. 

 

Belangrijke structuurlijnen  

Herkenbaar laten c.q. versterken van deze structuurlijnen komt de kwaliteit 

van het plan ten goede. 

 

Te verbeteren objecten 

Objecten of delen van objecten die een kwaliteitsslag kunnen gebruiken.  

 

Logistiek en benadering 

Deze pijlen geven aan welke routes en logistieke lijnen in de historische 

ontwikkeling passen; bij herontwikkeling kunnen deze worden opgepakt. 

 

Zoekzone doorgang 

Binnen deze zone is één nieuwe gevelopening in de vorm van een deur 

mogelijk. Wanneer de doorgang bescheiden is in afmeting, kwalitatief 

hoogwaardig is uitgevoerd en in vorm past bij het gebouw is de aantasting 

blijven de monumentale waarden voldoende behouden. 

 

Zoekzone extra daglichtopeningen  

Binnen deze zone zijn extra daglichtopeningen mogelijk. Wanneer de 

openingen in afmeting en vorm zijn afgestemd op het gebouw en 

kwalitatief hoogwaardig zijn uitgevoerd, blijven de monumentale waarden 

voldoende behouden. 

 

Zoekzone ‘voorerf-groen’ 

Binnen deze zone is het wenselijk om groen te ontwikkelen dat past bij het 

woongedeelte van een boerderij. Denk aan een moestuin of een siertuin. 

 

Zoekzone ‘achtererf-groen’ 

Binnen deze zone is het wenselijk om groen te ontwikkelen dat past bij het 

bedrijfsmatige gedeelte van een boerderij. Denk aan enkele solitaire 

bomen, singelachtige beplanting of een geriefhoutbosje. 

 

  



Bouwhistorisch onderzoek Boerderij Donkelsgoed, Terwolde 
 

36 
 

Erf  
 

 

 
Een grotere versie van deze plattegrond is opgenomen in de bijlage van dit rapport. 

 

 

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat het erf Donkelsgoed, door de 

ontwikkelingen in de jaren zeventig en daarna, haar traditionele opzet voor een deel 

verloren heeft. Het noordelijk deel van het erf bestaat nu uit gras met enkele fruitbomen; 

van een voorerf is hierdoor nauwelijks nog sprake. Het achtererf heeft door de 

toevoeging van de woning, niet meer de bedrijfsmatig-agrarische uitstraling die je op 

deze plek op een historisch erf zou verwachten. 

De herontwikkeling van de oude boerderij is een goede aanleiding om de opzet van het 

erf meer helder te maken en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het 

erf als totaal te versterken.  

 

Wanneer we het erf in de huidige situatie benaderen vanaf de Wellinkhofweg, springen 

met name de metalen loods en de woning in het oog. Beide leiden zij de aandacht van 

wat wij feitelijk zouden moeten zien: een historisch boerenerf met bijzondere 

cultuurhistorische waarden. 

De aanplant van passend groen kan de situatie op dit punt verbeteren. In de 

bovenstaande tekening zijn enkele suggesties gegeven: 

- Bij de nieuwe woning een informele tuin met een moestuinsfeer, omzoomd met 

een landschappelijke haag. 

- Een aantal solitaire bomen bij de zuidwesthoek van de metalen loods. 

- Een boomgaard, die de westzijde van het erf ‘inkadert’. Op deze plek zien we op 

de oude kaarten en de luchtfoto uit circa 1940 ook een boomgaard. 

Het terugbrengen van een passende inrichting ter plaatse van voorerf, bijvoorbeeld in de 

vorm van een formele siertuin, kan het karakteristieke onderscheid tussen voor- en 

achtererf verder herstellen. Bovendien zal de sfeer en uitstraling van het totale erf 

hierdoor sterk verbeteren. 

 

De plannen voor herontwikkeling van het erf hebben zich tot nu toe vooral toegespitst op 

herbestemming van de boerderij. Ook het bakhuisje en de varkensschuur geven echter 

vanuit het oogpunt van cultuurhistorie aanleiding voor behoud door herontwikkeling. 
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De loods vraagt om een kwaliteitsslag. De licht gekleurde, metalen gevelbekleding heeft 

visueel weinig kwaliteit. Wellicht is het mogelijk om de loods te bekleden met donker 

gekleurd hout. Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit zou het ook 

goed denkbaar zijn dat de loods op den duur wordt gesloopt. 

 

Gezien de ingrepen die al in het oostelijke deel van de varkensschuur hebben 

plaatsgevonden en de ontwikkelingsgeschiedenis van het erf, zou het denkbaar zijn om 

de varkensschuur in oostelijke richting uit te breiden. Hier zou, bij sloop van de metalen 

loods, nieuwe opslagruimte kunnen worden gerealiseerd. 

De golfplaten aanbouw tegen de varkensschuur heeft dermate weinig kwaliteit dat sloop 

hiervan voor de hand ligt. 
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Boerderij 
 

 

 
Een grotere versie van deze plattegrond is opgenomen in de bijlage van dit rapport 

 

Het voorhuis van de boerderij heeft veel en hoge monumentale waarden. Geadviseerd 

wordt om hier te streven naar een voornamelijk conserverende restauratie, waarbij 

historische elementen worden behouden, hersteld en zo mogelijk aangevuld. Grote 

ingrepen zijn hier niet gewenst. 

Het achterhuis biedt meer ruimte voor transformatie. Belangrijk is hierbij wel dat de 

openheid, de ruimtelijke opbouw en de gebintstructuur hierbij als uitgangspunt worden 

genomen. Essentieel kenmerk van de structuur is de driebeukige opbouw, bestaande uit 

een hoge middenbeuk met slietenvloer en lagere zijbeuken met hildevloeren. 

 

Bij het herontwikkelen van het achterhuis is het wellicht gewenst om extra 

daglichttoetreding te realiseren. Dit kan worden gedaan door de deeldeur- en 

staldeuropeningen te voorzien van terugliggende glaspuien. De bestaande houten deuren 

blijven hierbij gewoon behouden en kunnen – als luiken – geopend en gesloten worden. 

Ter plaatse van de betonnen stalraampjes kunnen nieuwe daglichtopeningen worden 

aangebracht. 

 

Samenvattend kunnen we constateren dat de boerderij veel aanknopingspunten heeft 

voor een geslaagde, betekenisvolle herontwikkeling. Belangrijk is hierbij dat de 

kwaliteiten van de boerderij op zorgvuldige wijze worden gekoppeld aan de wensen voor 

een nieuw gebruik. Wij adviseren om hiervoor een architect in de arm te nemen met 

ervaring op het gebied van restauratie en herbestemming van monumentale gebouwen. 
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6 Aanbevelingen 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat boerderij Donkelsgoed een waardevol 

stuk erfgoed is. Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde heeft de boerderij 

bijzondere, historische elementen die het behouden waard zijn. 

Om al dit waardevols over te kunnen dragen naar de volgende generaties is het van 

groot belang dat de oude boerderij een goede nieuwe functie krijgt. Uit hoofdstuk 5 blijkt 

dat de boerderij zeker in het achterhuis ruimte biedt voor transformatie. Om te komen 

tot een goed plan doen wij de volgende aanbevelingen: 

 

- Onderzoek van te voren goed welke functies op deze plek wenselijk en haalbaar 

zijn. En zorg ook voor een ‘plan B’. 

- Voordat de boerderij een nieuwe functie kan krijgen zal er een cascorestauratie 

moeten plaatsvinden. Laat een deskundige een goed restauratieplan maken, zodat 

je een goed beeld hebt van de benodigde herstelwerkzaamheden (en de kosten 

hiervan).  

- Zoals al meerdere keren opgemerkt: de boerderij biedt, zeker in het achterhuis, 

best wat ruimte voor transformatie. Ontwerpkwaliteit is hierbij echter van groot 

belang. Schakel een goede ontwerper in, die gevoel heeft voor monumenten en 

ervaring heeft met het herbestemmen van historische boerderijen. 

- Focus niet alleen op de oude boerderij, maar werk toe naar een kwaliteitsslag 

voor het volledige erf. 

- Ga uiterst zorgvuldig om met de interieurelementen in het voorhuis, zoals de 

wandafwerking in de linker zijkamer. Wanneer het niet mogelijk is deze 

elementen in het zicht te laten, conserveer ze dan en bescherm ze met 

reversibele, nieuwe afwerkingen die de oude afwerking niet aantasten. 
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Geraadpleegde bronnen 
 
Gebouwen 

 
Boerderij Donkelsgoed, rijksmonument, Wellinkhofweg 14, Terwolde 

 

 
Archieven 
 

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

Bouwarchief, gemeente Voorst 

 

Foto’s familie Bluemink 

 

 

Rapporten, documenten, gepubliceerde artikelen, tijdschriften, boeken 
 

Lubberts, J., Geschiedenis Terwolde – Meer dan 1050 jaar geschiedenis, Terwolde 2010 

 

Lugtenberg, L., Rijksmonumenten Terwolde in beeld, 2013 

 

Otten, D., Boerderijnamen in Voorst. Lexicon van ruim 900 boerderijnamen uit de 

periode 800-2000, Kampen, 2009 

 

Rondje Spekhoek – Van buurtschap tot buurtvereniging, 2003 

 

 

Websites 
 
www.topotijdreis.nl 

  



Bouwhistorisch onderzoek Boerderij Donkelsgoed, Terwolde 
 

41 
 

Bijlagen 
 


