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De strijd om de wederopbouw van 
boerderijen in Nederland tijdens en na 

de Tweede Wereldoorlog 
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Aandacht voor wederopbouwarchitectuur in Nederland 
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Boerderijen in de Wieringermeerpolder, 1932-1942 



Schadeformulier 
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Reconstructieschets 
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Bouwtekening 
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Actoren van de wederopbouw 

Bureau Wederopbouw Boerderijen 
 

Bond Heemschut 
 

Schoonheidscommissies 
 

Particuliere architecten 
 

Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw 
 

Nederlandsche Heidemaatschappij 
 

Belangenorganisaties van boeren en boerinnen 
 

Individuele boeren en boerinnen 
 

Duitse bezetter 
 

Nederlandsche Landstand 
 

Germanofiele volkskundigen 
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Kaart van 1946 Streekeigen wederopbouw-
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Magnum opus: ‘De ontwikkeling van de boerderijvormen 
in Nederland’ (1957) 
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Modernisering van het 
bedrijfsgedeelte 

Zolders van holle bak-
stenen, grupstallen met 
automatische drinkbakjes 

Schokbetonnen ramen met 
ventilatieklap 
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Modernisering van het 
woongedeelte 
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Instrumentalisering van de traditionele boerderijbouw 
door nationaalsocialisten 
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Empel, Noord-Brabant 
(1950) 

Gelede wederopbouwboerderijen 

Zeeland (1953) 
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Gelede boerderij op de Benelux-landbouwtentoonstelling  
te Eindhoven, augustus-september 1949 
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Kop-hals-romp-
boerderij, noordelijke 
huisgroep, (1948) in 
Elden (Gelderland) 

Enkele kilometers 
verderop: streekeigen 
boerderij (1948) in Elst 
(Gelderland) 
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... een compromis, voorgesteld 
door G.J.A. Bouma, 
Rijkslandbouwconsulent voor 
Boerderijbouw 
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Noodwoningen 

Noodstallen van stropakken 4-12-2014 



Karikatuur ‘Crêpeergevallen’, 
1948 op de titelpagina van ‘Boer en Tuinder’ 

4-12-2014 





4-12-2014 



4-12-2014 



Databank Wederopbouwboerderijen in Nederland 
op: 
 
www.meertens.knaw.nl/bwb/ 
 

4-12-2014 
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