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Bathmen komt aanrijden, ziet allereerst de oude 

boerderij liggen. Het gemeentelijke monument uit 

1924 is grondig gerenoveerd. Het huis huisvest de 

personeelsruimte en een appartement voor de bege-

leiders. De deel is getransformeerd in een collectieve 

ruimte waar de bewoners hun fietsen stallen en waar 

passanten even kunnen uitrusten. De oude veevoer-

silo’s, de hekken waarachter de koeien stonden en 

de drinkbakken staan nog langs de wanden van de 

deel, alsof men morgen weer met de boerderij kan 

beginnen. De stal aan de wegzijde is bestemd voor 

kleinvee, maar huisvest vooralsnog alleen een paard, 

dat aan de zuidzijde van de boerderij zijn rondjes kan 

galopperen – in wat volgens Zieglers plan een stijltuin 

zou moeten zijn. De erfafscheiding, niet meegeno-

men in het ontwerp, is grof en daardoor storend aan-

wezig, vooral rondom de poel in het midden van het 

veldje dat op last van de provincie vanwege de daar 

levende reptielen is afgeschermd tegen begrazing.

Voorbij de oude boerderij blijkt dat de satellietbeel-

den van Google Maps inderdaad al enkele jaren oud 

zijn. Op de plaats van de stal en mestsilo staan twee 

identieke gebouwen met elk zes appartementen. 

Door de positionering van deze volumes wordt een 

Het voorstel Deventer Landstad van Palmbout Urban 

Landscapes uit 2000 is een innovatief concept voor 

het landschap. Het introduceert kleinschalige woon- 

en werkplekken die voor het landschap uitpakken als 

nieuwe bronnen van vitaliteit.

De recent opgeleverde zorgboerderij Erve Oostermaet 

in Lettele, ten oosten van Deventer, van het Rot-

terdamse bureau Franz Ziegler, past naadloos in de 

gedachtegang van Deventer Landstad. De Stichting 

IJssellandschap nam het initiatief voor dit project 

met als doel het Sallandse landschap te waarborgen. 

Twaalf verstandelijk gehandicapten vinden op het erf 

onderdak en zullen het erf en een deel van het omlig-

gende landschap beheren.

Ter voorbereiding op mijn bezoek aan Erve Ooster-

maet kijk ik op Google Maps om een indruk te krijgen 

van de omgeving. Die is prachtig: het typische kamer-

landschap dat men boven Bathmen vindt. Op de satel-

lietbeelden is de oude boerderij nog te zien: het huis 

met de deel, een oude stal aan de wegzijde en nieu-

were stallen met een mestsilo verderop op het erf.

Het landschap verandert sneller dan internet kan bij-

houden. Eerst valt dat nog niet eens zo op. Wie vanaf 

Onderwerp  zorgboerderij Erve Oostermaet

Locatie  Lettele, Salland, Overijssel

Ontwerp  Franz Ziegler, bureau voor architectuur 

en stedenbouw (Franz Ziegler, Ton van Beek) i.s.m. 

Ninke Happel (HCA)

Opdrachtgever  Woonbedrijf Ieder1; Stichting 

IJssellandschap (grondeigenaar); J.P. van den Bent 

Stichting (gebruiker/huurder)

Uitvoering  Jansman bouw b.v.

Oppervlakte erf  0,97 ha

Nieuwbouw  twee appartementengebouwen 

(beide: 6 appartementen, 475 m2, 1950 m3)

Renovatie  boerderij (540 m2, 1900 m3) en 

stal (145 m2, 570 m3)

Ontwerp  2009 – 2010

Bouw  2010 – 2011

Bouwkosten  1,7 miljoen euro
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Sallands zorglandschap zoekt  
vermoeide wandelaar

Het nieuwe Erve Oostermaet, gezien vanuit het landschap.

Ontwerp voor de herinrichting van het voormalige agrarische erf tot zorgboerderij.

Het nieuwe erf is een knooppunt in een netwerk van wandelroutes. Perspectieftekening van het heringerichte erf.

Oude situatie: op de plek van de mestsilo 

en de stal staan de twee nieuwe gebouwen.

Zicht op het Sallandse landschap, tussen de gebouwen door. De eenvoud van de gevels, de zorgvuldige detaillering van het hout en de 

aansluiting van de gevels op de kap geven de woonschuur een abstract karakter.
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niet. Het had nog geen bekendheid, of er is schroom 

om het erf op te lopen. Voor de levendigheid van het 

erf zal het dan ook zeker helpen als de wandelroute 

in plaats van langs, over het erf wordt geleid, van de 

weg over de paden langs de deuren van de apparte-

menten richting het landschap en de parkeerplaatsen 

verderop langs de weg, zoals Franz Ziegler heeft 

voorgesteld. De aanzetten zijn op het erf al te vinden, 

maar het ontbreekt nog aan het verleggen van het 

oude wandelpad het landschap in. Wie gaat dat doen? 

De abstractie en geslotenheid van de appartemen-

tengebouwen versus de openbaarheid van het erf, 

dat is in de kern de complexiteit van het zorgboer-

derijconcept. Het gevaar is immers dat de bewoners 

erf gevormd. Het meest noordelijke van de nieuwe 

volumes is zo op erf gezet, bij een oude bomenrij, dat 

zich hier het zicht opent vanaf het erf op het land-

schap. Door deze situering straalt het erf dynamiek 

uit. Deze opzet voelt, gezien de knik in de weg en 

de scherpe T-splitsing ter hoogte van de boerderij, 

vanzelfsprekend. De nieuwe bebouwing valt weg 

in de bosrand, zeker ook omdat het hout waarmee 

het bekleed is, verweert en de gloed van het nieuwe 

inmiddels alleen nog zichtbaar is op de luiken bij de 

ramen. 

De vorm van de appartementengebouwen is een 

abstracte versie van de voormalige stal: een strak 

gesneden en breed volume met kap. Het geheel doet 

een feestruimte maken. Beide woonschuren zijn aan 

de buitenzijde geheel betimmerd met lokaal gekapt 

en onbehandeld hout. De bewoners kunnen hun pri-

vacy vergroten door houten luiken voor de ramen te 

schuiven. De eenvoud van de gevels, de zorgvuldige 

detaillering van het hout en de aansluiting van de 

gevels op de kap versterken het abstracte karakter 

van de volumes. 

Het erf ziet er uitnodigend uit, en is ook openbaar. 

Het is een zogenaamd Rustpunt op de internationale 

wandelroute Osnabruck–Deventer. Een plek waar 

een passant even kan zitten, maar wel zelf de koffie 

moet inschenken. Deze zomer liep het Rustpunt nog 

gesloten aan. Het scheppen van privacy op het open-

bare erf was duidelijk Zieglers doel. Een rij dichte 

deuren aan een van de lange zijden verraadt dat elk 

appartement een zelfstandige unit is. De apparte-

menten zijn opgebouwd uit dezelfde ruimten: een 

woonruimte, open keuken en een slaapkamer. De 

indeling per appartement verschilt. Twee liggen er 

geheel op de begane grond, de andere ofwel geheel 

op de verdieping, of over twee verdiepingen heen. 

De twee middelste appartementen hebben een kleine 

privébuitenruimte: een plaatsje op de begane grond, 

of een balkon aan de andere zijde. Op de begane 

grond ligt een collectieve activiteitenruimte. Van de 

zolder, die nog niet in gebruik is, willen de bewoners 

het contact met de buitenwereld verliezen, nu ze zo 

ver van de bewoonde wereld wonen. De bewoners 

worden geacht mee te werken in de kleine moestuin 

en de boomgaard. Ze maken allerlei spullen die aan 

voorbijgangers kunnen worden verkocht. Er zijn fiet-

sen waarmee ze het erf af kunnen, maar een busje is 

nodig om boodschappen te doen.

Toch is het een wenkend perspectief, in het bijzonder 

voor Erve Oostermaet, maar voor de hele ‘landstad’: 

een erf dat deel is van het landschap en een plek 

vormt waar het contact tussen bewoner en passant 

op vanzelfsprekende wijze tot stand kan komen. 

Hans Teerds

Foto’s  Harry Harsema

Erve Oostermaet in de avond.

De houten appartementengebouwen hebben een gesloten uitstraling.

Zicht vanaf de weg. De poel achter de monumentale boerderij.
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In Overijssel heeft een boerenerf een bijzondere transformatie ondergaan. Een herziene functie gaat in 

het ontwerp gepaard met de verbouw van de bestaande bebouwing en met twee nieuw gebouwde 

schuren, in een prachtig contrast van landelijkheid en rust enerzijds en strak houtwerk anderzijds.

Architect Franz Ziegler heeft iets met schuren en landelijke 

projecten. Al zijn eerste project, het O.T. Theater in  

Rotterdam (zie Het Houtblad /), is een houten  

(berkentriplex) volume met puntdak. Het is weliswaar in 

een glazen doos gehuisvest, maar de zoektocht naar oer-

vormen en rust is dan al in het werk tastbaar. We kunnen 

stellen dat het bureau al jaren aan een ruraal oeuvre bouwt. 

Vaak laat het zich inspireren door traditionele landelijke  

architectuur. Toch zijn de gebouwen eigentijds. Dit is bij 

Erve Oostermaet te zien in de vormgeving, materialisatie 

en detaillering. De ontwerpers hebben jarenlange ervaring 

met collectief en gedeeld opdrachtgeverschap. Ze kennen 

ook een uitgebreid werkveld: van grote landschappelijke 

opgaven op provincieniveau tot kleine binnenstedelijke 



Duurzaamheid is dichtbij. Inlands lariks uit de 

buurt wordt ter locatie tot geveldelen verwerkt.

Plattegronden woonschuren.

Detail gevel-dak.

Situatieschets. Legenda.

1. Bos

2. Weiland

3. Boomgaard

4. Moestuin

5. Bloementuin

6. Stal voor kleinvee

7. Gezamenlijke activiteitenruimte

8.  Nieuwe woonschuren  

(2 x 6 appartementen)

9. Parkeren

10. Oostermaatsedijk

11. Erf

12. Terras theeschenkerij

13. Dierenweide

14. Ecologische poel

15. Wandelpad

16. Onderhoudspad
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verbouwingen. De rode draad in de vertaalslag naar  

samenhang van schaalniveau, locatie en projecttype  

is de zoektocht naar eenvoud in de uitstraling.

Rust en regelmaat  Het project, bij het Overijsselse 

dorpje Lettele, is qua opzet simpel. Het bestaat uit van de 

weg af gezien (v.l.n.r. in een halve cirkel): stal en boer-

derij, beide gerenoveerd, en twee nieuwe gebouwen. In 

elk van de laatste twee zitten zes woningen voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking. In tegenstelling tot 

het boerenerf van weleer is bij dit ontwerp meteen alle 

beschikbare ruimte in beslag genomen. Op een voet van 

ongeveer  x  m is een schuur gebouwd die qua maat 

en verhouding goed aansluit bij de bestaande boerderij-

woning. Vervolgens is het ontwerp gekopieerd, gedraaid 

en nogmaals toegepast. Dit had economische redenen, al 

heeft het ook voordelen voor de aanblik van het geheel. 

Samen met de bestaande bebouwing vormen de vier  

grote schuurvormen een soort pastorale compositie die 

vanuit elke hoek bekeken vooral rust, regelmaat en stabi-

liteit uitstralen. Dit is ook van belang voor de bewoners, 

die veel houvast nodig hebben in hun leven, iets waar 

meer mensen trouwens behoefte aan hebben.

Landelijke setting  Niet toevallig is de deel van de 

boerderij een ontmoetings- en rustplaats geworden, die 

voor iedereen toegankelijk is; verder zit er in de hoeve 

een personeelswoning in. Het project staat op de route 

van een internationaal wandelpad (Deventer-Osnabrück). 

In de deel, knooppunt van verschillende stromen mensen 

en functies, worden koffie en thee aangeboden. Dit bin-

den is een belangrijk onderdeel van het werk van Ziegler. 

Het zogenaamde knooperf heeft in landelijke setting een 

verbindende functie voor de gemeenschap. Ook staat het 

flexibiliteit toe voor de bewoners, zowel in ruimte- als 

dagindeling. Ook biedt het de mogelijkheid ontspannen 

met elkaar in contact te komen.

Twee patio’s  Deze locatie heeft dus een aantal ken-

merken die vooral gericht zijn op het landelijke, op rustig 

en ruim wonen. De architectuur is sterk afkomstig van de 

archetypische boerenschuur. Met de bestaande gebou-

wen vormt het erf een herkenbare plaats in het landschap. 

Maar er is in het ontwerp een tastbare spanning tussen 

oud en nieuw. Dit wordt versterkt door ingrepen in de 

nieuwe schuren. Uit elk blok zijn op de langszijden twee 

patio’s gehouwen. Deze grote sparingen in het dakvolu-

me maken de blokken menselijk en zorgen er ook voor 

dat er licht tot diep in de panden doordringt. Langs de zo 

gevormde terrassen zijn verholen dakgoten toegepast,  

die de abstractie van de vorm benadrukken. Dit speelt 

vooral aan de kopse gevels: hier worden het massieve  

geveldeel en het dak op haast monumentale wijze met  

elkaar verbonden door een diepe regengoot.

Ambachtelijke architectuur  De strakke vorm wordt 

extra benadrukt door de uiterst precieze gevelbekleding. 

Elk blok is rondom met verticaal lariks bekleed. De in  

verstek gezaagde planken ( x  mm) zijn exact afge-

meten en bepalend voor de maat van de gevels en voor  

de plaats en grootte van de kozijnen. De delen zijn aan 

achterliggend regelwerk geschroefd. Het geheel is op  

een onderbouw van kalkzandsteen bevestigd. Zo is het 

gebouw een compositie die vanuit het houtdetail wordt 

opgebouwd, waardoor de gevoeligheid voor schone  

ambachtelijke architectuur een onopvallende maar  

belangrijke plaats inneemt in het totale ontwerp.

Prachtig vergrijzen  Het hout is afkomstig uit de  

nabijgelegen bossen: FSC-gecertificeerd inlands lariks. 

Op de meranti kozijnen na is dit verder de enige gebruikte 

houtsoort. Na het kappen heeft het een jaar op het erf te 

drogen gelegen, waarna het is gezaagd en verwerkt. Plan 

is het ontgonnen bosgebied binnen  jaar terug te laten 

groeien. Zo wordt op duurzame manier gezorgd voor de 

mogelijkheid de gevels na verloop van tijd met dezelfde 

houtsoort te vervangen. Doordat het redelijk duurzaam  

is (duurzaamheidsklasse ) en doordat het om open  

gevelbekleding gaat (tussenruimtes van  mm) waar -

door het goed droog kan waaien, is het onbehandeld  

toegepast. De planken zijn voorts afgeschuind, zodat  

regenwater ervan af loopt. Op termijn zal het lariks  

prachtig vergrijzen in het Overijssels landschap.

Dubbele functie  Onregelmatige vergrijzing is te  

zien op plaatsen waar de zon wisselende invloed heeft. 

Wanneer de lariks schuifluiken ( x  mm) worden 

dichtgezet, toont de ‘oorspronkelijke’ gevel zich. Met  

de jaren verdwijnt dit effect waarschijnlijk.

Als de puien openstaan, is goed zichtbaar hoe de gevel is 

ontworpen op zo min mogelijk onderhoud. Vanwege de 

vereiste ventilatie van het onbehandelde gevelhout zijn  

de schuifluiken ontworpen als integraal onderdeel van  

de gevel. Ze hebben een dubbele functie: zonwering en 

isolatie.



9. Parkeren

10. Oostermaatsedijk

11. Erf

12. Terras theeschenkerij

13. Dierenweide

14. Ecologische poel

15. Wandelpad

16. Onderhoudspad
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met een licht verstandelijke beperking. In tegenstelling tot 

het boerenerf van weleer is bij dit ontwerp meteen alle 

beschikbare ruimte in beslag genomen. Op een voet van 

ongeveer  x  m is een schuur gebouwd die qua maat 
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dagindeling. Ook biedt het de mogelijkheid ontspannen 

met elkaar in contact te komen.

Twee patio’s  Deze locatie heeft dus een aantal ken-

merken die vooral gericht zijn op het landelijke, op rustig 

en ruim wonen. De architectuur is sterk afkomstig van de 
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houtsoort te vervangen. Doordat het redelijk duurzaam  

is (duurzaamheidsklasse ) en doordat het om open  

gevelbekleding gaat (tussenruimtes van  mm) waar -

door het goed droog kan waaien, is het onbehandeld  

toegepast. De planken zijn voorts afgeschuind, zodat  

regenwater ervan af loopt. Op termijn zal het lariks  

prachtig vergrijzen in het Overijssels landschap.
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zien op plaatsen waar de zon wisselende invloed heeft. 

Wanneer de lariks schuifluiken ( x  mm) worden 
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ontworpen op zo min mogelijk onderhoud. Vanwege de 
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Er is een karakteristieke vorm vernieuwd zonder de balans met het bestaande te verstoren.

Binnen is de landelijkheid vrijwel afwezig. Het zijn moderne, lichte ruimtes.Detail schuifluiken.

De deel van de boerderij is een ontmoetings- en rustplaats geworden, die voor iedereen toegankelijk is.



Simpel comfort  De dakbedekking is van standaard ke-

ramische dakpannen met een golf. Deze zijn goedkoop, 

onderhoudsarm en makkelijk te vervangen. Er is ook ge-

keken naar een geheel houten dak, maar de verwijzing 

naar de oorspronkelijke bebouwing en de traditionele  

referentie wonnen het. Die keuze maakt de schuur wat 

tastbaarder en minder futuristisch. Wel helemaal van deze 

tijd zijn de luiken die voor de ramen aan de kopse kanten 

en aan de achtergevel kunnen worden dichtgeschoven. 

Deze keuzevrijheid vergroot het woongemak en de on-

afhankelijkheid van de bewoners, wat voor hen geen 

overbodigheid is. Alles staat in het teken van simpel  

comfort. De luiken gaan ’s nachts ook vaak dicht, om  

de omgeving zo min mogelijk lichtoverlast te geven.  

Kleine ingetogen rijtjes verlichtingspaaltjes wijzen hun 

de weg naar hun voordeur.

Schilderachtig licht  Binnen is de landelijkheid vrijwel 

afwezig. Het zijn moderne, lichte ruimtes. Sommige ap-

partementen zijn geheel op de begane grond; andere zijn 

bereikbaar via een trap en een kleine hal op de eerste ver-

dieping. De opzet per blok is zes voordeuren, naast elkaar 

aan een gevel, waarvan drie doorgang bieden en drie  

opgang naar de verdieping. De woningen zelf zijn van 

verschillende afmetingen (gemiddeld  m).  

De kleinere hebben een eigen buitenruimte. Elke woning 

heeft een aantal ramen met handmatig te bedienen lariks 

luiken. Wanneer ze overdag dichtstaan, lijken het zware 

lamellen. Dit zorgt in de binnenruimte voor een schilder-

achtig licht, wat mooi afsteekt bij het pittoreske beeld van 

de omgeving waar de bewoners het hele jaar op uitkijken.

Energie en functie  Het algehele streven naar duur-

zaamheid gaat bij de installaties verder. Er worden  

geothermische warmtebronnen en een warmtepomp  

gebruikt. Deze zorgen voor de verwarming en verkoeling 

van alle gebouwen. Dit is ook van esthetische invloed. 

Vanwege de warmtepomp zijn dakdoorvoeren namelijk 

niet nodig. Zo hadden de ontwerpers veel vrijheid in de 

dakvorm en kon het ontwerp heel abstract blijven.

Geheel niet-abstract is de functie. Op een boerderij  

wordt verbouwd. Omdat het erf een monument is, zijn 

boerderij en stal onder toezicht van Monumentenzorg  

gerestaureerd. Hierbij hoort ook ‘restauratie’ van de  

boerentaak. Het houden van kleinvee en het telen van 

fruitbomen wordt zo als taak overgenomen door de 

twaalf bewoners, die hiervoor een aantal groepsruimtes 

hebben gekregen in de oude boerderij.

Oervorm  Er is iets tijdloos aan de vormentaal waarmee 

het bureau werkt. Ook in andere projecten, van hartje 

Randstad tot de provincies, wordt gezocht naar een soort 

oervorm, de schuur met puntdak. Deze basis is sterk  

genoeg om veel experimenten en verbouwingen toe  

te staan. Een voorbeeld: door de regengoot achter de  

omhooggetrokken gevel te plaatsen en de dakbedekking 

wat af te korten, krijgt het schuurvolume een massieve, 

zware uitstraling. De orthodoxe oplossing - dakpannen 

iets over de gevel heen laten uitsteken - zou zorgen voor 

een overheersend dak. Maar dat is hier niet de bedoeling. 

De gekozen vorm leidt tot een zwaardere onderbouw en 

een solide maar niet overdadige uitstraling. Interessant is 

dat zo het detail van de dakrand beeldbepalend is voor  

het hele ontwerp, van gevel tot terras.

Knap werk  Het is knap werk: er is een karakteristieke 

vorm vernieuwd zonder de balans met het bestaande te 

verstoren. De oorspronkelijke verhoudingen en materia-

len zijn op veel plaatsen overgenomen. Het contrast met 

de hedendaagse uitstraling, die ontstaat door de strakke, 

bijna overmaatse detaillering in bijvoorbeeld de kopse  

gevels, leidt echter niet af van de functie en authenticiteit 

van het archetype, het haast tijdloze boerenerf.

Met dit ontwerp bewijzen de architecten dat het idee van 

de boerderijwoning nog lang meekan. Door nauwkeurig 

te kijken naar welke onderdelen ongewijzigd kunnen  

blijven en welke herzien moeten worden hebben ze  

ervoor gezorgd dat dit boerenerf zowel landelijk als  

modern is, en dat een grote houten schuur rustig maar 
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