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Typering:
De uit 1947 daterende boerderij is uitgevoerd in een aan de Delftse School verwante trant. Deze
behoudende richting in de Nederlandse bouwkunst kwam al voor de oorlog op, waarbij een sturende rol
is gespeeld door de Delftse hoogleraar M.J. Granpré-Molière. In de eerste decennia na de oorlog nam
de Delftse School in de Wederopbouw een toonaangevende positie in. De betreffende architecten lieten
zich inspireren door de ‘klassieke Nederlandse bouwkunst’, met de nadruk op bakstenen gevels en
pannengedekte daken. Door de traditionalistische vormentaal zette de Delftse School zich af tegen de
modern-functionalistische ontwikkelingen, die vooral vanaf pakweg 1960 een steeds grotere rol zouden
spelen.
Karakteristiek voor de boerderij aan de Milllingseweg is onder meer de traditionele opzet van het
voorhuis, met een afgewolfd zadeldak en veelruits ramen met luiken. Door zijn opzet is voortgeborduurd
op het historische boerderij-type en voegt het bouwwerk zich op een harmonieuze manier naar de
landelijke omgeving aan de rand van Megchelen. Het schilderachtige karakter wordt versterkt door de
combinatie van diverse afzonderlijke bouwdelen. Zo is er een tegelijk gerealiseerde en vrij hoge deel,
die dwars aan de achterzijde van het woongedeelte is gelegen en werd gecombineerd met een haaks
aansluitende schuur. Een tweede schuur – eveneens tot het historische complex behorende – ligt
vrijstaand langs de Millingseweg en is gecombineerd met de toegangspoort van het boerenerf.
Vooralsnog is het onbekend wie het ontwerp leverde (omdat de bouwdossiers in het Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers nog steeds de sporen dragen van de diverse omnummeringen die in de loop
van de tijd hebben plaatsgevonden, zijn gewoonlijk slechts recente verbouwtekeningen terug te vinden).
Historie en ligging
Het bouwwerk is gelegen aan de oostzijde van de Millingseweg, langs het straatgedeelte dat zich net
buiten de bebouwde kom van Megchelen bevindt. De Millingseweg loopt vanuit de kern van het dorp in
zuidwestelijke richting naar het buitengebied. De boerderij markeert vanuit de bebouwde kom de
overgang naar dit gebied. Het pand is gelegen op een bijbehorend terrein met erf, tuin en bijgebouwen,
en is met de voorgevel op de openbare weg gericht.
De buurtschap Megchelen liep in maart 1945 zware oorlogsschade op en kwam bij het oprukken van de
geallieerde troepen zelfs middenin de vuurlinie te liggen. Slechts vier panden bleven onbeschadigd! Na
de oorlog is door de Arnhemse architecten W. Gerretsen en C.J. Cramer in samenwerking met de
gemeente Gendringen een wederopbouwplan opgesteld, dat evenwel verschillende malen werd
herzien.
Millingseweg 7 neemt binnen de wederopbouw van het dorp een bijzondere positie in, omdat het hier
gaat om het eerste herbouwde pand. De voor wederopbouwarchitectuur zo karakteristieke
roodkeramische steen met het jaartal 1947 legt hier in de voorgevel van het woongedeelte nog steeds
getuigenis van af. Lange tijd moet het complex een min of meer eenzame positie hebben ingenomen,
aan de rand van een gehavend dorp waar de kerken weliswaar wonder boven wonder overeind waren
gebleven maar inmiddels een groot aantal houten en stenen noodwoningen stond. De lang als de
Beuvinkshof bekend staande boerderij aan de Millingseweg vormde de eerste mijlpaal in de
wederopbouw. Pas in 1960 werd het laatste pand voltooid.
Uit de recente geschiedenis van het complex dateren een in 1973 gebouwde jongveestalling en een
ligboxenstal uit 1980. Van de historische bebouwing zijn ramen, deuren en luiken in authentieke stijl
vernieuwd. Het voorhuis heeft een deels vernieuwde indeling en interieurafwerking. De bescherming
omvat alleen de hieronder beschreven historische onderdelen van het complex.
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Gebouw
Plattegrond en opbouw
De boerderij heeft een samengestelde plattegrond, in hoofdzaak overeenkomende met een T-vormig
grondplan. Het rechthoekige woongedeelte (voorhuis) aan de noordwestzijde sluit aan op een in
noordoost-zuidwestrichting gelegen deel, waarop aan de oostzijde een in het verlengde van het
voorhuis gelegen schuur aansluit. De diverse bouwdelen zijn éénlaags. Het voorhuis is voorzien van
een afgewolfd zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen en geprofileerde houten goten met
klossen. De goten zijn gecombineerd met gesmede sierbeugels en worden op de gevelhoeken
ondersteund door gemetselde consoles. Op beide zijschilden heeft het voorhuis een houten dakkapel
met een lessenaarsdak. Het metselwerk bestaat uit paarsrode baksteen in halfsteens verband, met
platvolle voegen. Donkerder gebakken steen is gebruikt voor het trasraam. De vensters en ingangen
worden beëindigd door een rollaag en hebben een in authentieke stijl vernieuwde invulling (aluminium)
en dito paneelluiken. Het bovenste deel van de luiken is uitgevoerd als een persienne.
De deel is eveneens voorzien van een afgewolfd zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen. Aan
de voorzijde is het wolfeinde naar voren doorgestoken, als een luifel boven de hier gelegen
hooizolderluiken. Aan de achterzijde is het nokeinde gecombineerd met een lichtraam (‘uilenbord’). Het
metselwerk is als voornoemd en ook hier worden de gevelopeningen beëindigd door een rollaag. De
stalvensters hebben een betonnen invulling. Deuren en luiken zijn in hout uitgevoerd. Waar zich een uit
een losse beneden- en bovenhelft bestaande staldeur bevond, is deze vernieuwd in een deur die als
één geheel is uitgevoerd, met behoud van de originele indeling met smeedijzeren gehengen.
Kap, metselwerk en detaillering van de op de deel aansluitende schuur zijn eveneens als voornoemd.
Voorhuis
Aan de voorzijde (noordwesten) wordt het complex gekenmerkt door het van een symmetrische
voorgevel voorziene voorhuis. Deze gevel heeft een breedte van twee vensterassen, met op de begane
grond twee vensters met een 6-ruits benedenraam en 3-ruits bovenlicht. De vensters zijn allebei
voorzien van luiken, en flankeren een in terra cotta uitgevoerde stichtingssteen. De steen draagt het
jaartal 1947 en toont een uit de vlammen klimmende leeuw (wederopbouwmotief). Op de verdieping zijn
er twee vensters met een middenstijl en twee 4-ruits ramen. Deze vensters hebben geen luiken.
Aan de rechterzijde ontvangt het voorhuis daglicht door twee vensters die eveneens zijn voorzien van
luiken. Het linker venster heeft twee 4-ruits benedenramen met 2-ruits bovenlichten. Het rechter venster
is vergelijkbaar, maar ditmaal met een drielichts indeling. Uiterst rechts springt de gevel ter hoogte van
een verbindingslid licht terug. Het verbindingslid bevat een zij-ingang met een deur met een 4-ruits
deurraam. Rechts hiervan twee vensters met een 4-ruits klapraam.
De linker zijgevel bevat de hoofdingang, waarvan de deur eveneens een 4-ruits deurraam bevat. Het net
als de deur vernieuwde bovenlicht heeft een 2-ruits indeling. Rechts van de ingang een venster met
luiken, twee 4-ruits ramen en twee 2-ruits bovenlichten. Links van de ingang een klein venster en een
venster met een 6-ruits raam en luiken zonder persienne-indeling. Onder dit venster bevindt zich een
kelderkoekoek. Uiterst links springt de bouwmassa fors terug. Het verbindingslid bevat hier enkele
kleine vensters. De ter hoogte van dit bouwdeel in het zicht liggende achtergevel van het voorhuis is
voorzien van een smal venster met een 4-ruits raam en een luik als zojuist genoemd. Op de verdieping
een venster met twee 4-ruits ramen.
Inwendig bleef de originele indelingsstructuur in hoofdzaak behouden, maar de woonkamers zijn
samengevoegd waardoor de suite-indeling verloren ging. Een toegangshal met trappenhuis leidt naar
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de verschillende vertrekken, waaronder een opkamer. De interieurafwerking is grotendeels
gemoderniseerd. Van de oorspronkelijke opzet resteren de houten binnendeuren met paneelverdeling
(Bruynzeel), een naar de verdieping leidende trap met een bordes en een uit houten spijlen bestaande
balustrade, en een brede houten keukenkast bestaande uit een dubbel buffet met beneden- en
bovenkastjes. De bovenkastjes hebben 9-ruits deurraampjes met een schouderboogprofiel. De
benedenkastjes hebben gesloten deuren met diagonaalstroken.
Deel
De aan de zuidwestzijde gelegen deel is opgezet met een driebeukige indeling (middenlangsdeel). Aan
de voorkant bevindt zich de in het midden gelegen deelingang die is gevat onder een korfboog met
sluitstenen. De dubbele deeldeur is opgeklampt, met smeedijzeren gehengen en ruitvormige raampjes.
Uiterst rechts en links bevindt zich een stalingang met een opgeklampte deur met smeedijzeren
gehengen. De linker ingang heeft bovendien een 3-ruits bovenlicht en wordt geflankeerd door een
venster met een 2-ruits benedenraam en dito bovenlicht. De rechter ingang wordt geflankeerd door een
stalvenster met een 2-ruits betonraam met ventilatiesleuf. Op de verdieping bevindt zich in het midden
een hoge hooizolderopening met een dubbel luik met smeedijzeren gehengen. Net als de deelingang is
deze gevelopening gevat onder een korfboog met sluitstenen. Aan de bovenzijde bevindt zich een
houten hijsbalk. Aan weerskanten van de gevelopening een klein getoogd venster met een 2-ruits
raampje.
Aan de achterzijde heeft dit bouwdeel een deelingang als voornoemd, met aan weerskanten een
stalvenster. Uiterst links een stalingang en uiterst rechts een niet origineel venster. Op de verdieping
een lage hooizolderopening met een dubbel luik met gehengen. Aan weerskanten een venster met een
2-ruits raampje.
De lengtegevel aan de zijde van het voorhuis bevat enkele ingangen met een opgeklampte deur met
gehengen. De ingangen worden afgewisseld door enkele stalvensters.
Zoals gezegd is het bouwwerk opgezet volgens het type van de middenlangsdeel, met een ruime
hooizolder. Kenmerkend voor de benedenverdieping is de opzet in beton, met stenen plafonds en ronde
betonpijlers. De pijlers accentueren de driebeukige opzet. Langs de lengtezijden bevinden zich enkele
stalruimtes. De hooizolder bestaat uit een ongedeelde ruimte met houten spanten en een onbeschoten,
maar met riet afgedekte kap. Langs de spanten bevinden zich ‘kreupele stijlen’ en haanhouten.
Schuur
De aan de noordoostzijde van het complex in het verlengde van het voorhuis gesitueerde schuur heeft
rechts aan de kopzijde een brede gewijzigde ingang. Links daarvan een getoogd venster met een 2ruits raam en dito bovenlicht. Op de verdieping een hooizolderopening met een opgeklampt luik met
gehengen. Aan de lengtezijden heeft het gebouwtje stalvensters en enkele lage staldeuren. Inwendig is
er sprake van een beneden- en bovenverdieping. Het plafond bestaat hier uit een enkelvoudige houten
balklaag. De zolder is voorzien van Hollandse spanten. Ook hier gaat het om een onbeschoten maar
met riet afgedekte kap.
Overige
Aan de zuidzijde van het terrein staat direct langs de openbare weg een vrijstaande wagenschuur. Deze
heeft een rechthoekige plattegrond, is éénlaags en heeft een schilddak met rode verbeterde Hollandse
pannen. De nokeinden zijn gecombineerd met een ventilatierooster (‘uilenbord’). Het metselwerk
bestaat uit baksteen in kruisverband en met platvolle voegen. Trasraam als voornoemd.
Aan de kopzijden is dit bouwwerk in hoofdzaak blind, met uitzondering van een ingang aan de
noordwestelijke kopzijde. Langs de straat bevat het gebouw een reeks lage getoogde vensters met een
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2-ruits indeling. Aan de op het erf gerichte lengtezijde is er sprake van een open schuur, met rechts een
afsteek.
Inwendig wordt de schuur gekenmerkt door een opzet met houten spanten (Hollands type), met schoren
en korbelen. Er is een open dakstoel met zicht op een onbeschoten maar met riet afgedekte kap.
Het erf wordt aan deze zijde van de boerderij afgesloten door een brede poort tussen gemetselde
muren met dito posten. De poort bestaat uit een (vernieuwd) dubbel draaihek in hout, met daarop de
naam KEUPERSHOF.

Reden van plaatsing
Architectuurhistorische criteria
- Het object heeft architectuurhistorische waarde als een karakteristiek voorbeeld van een
boerderijcomplex uit de periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Karakteristiek voor het aan
de Delftse School verwante ontwerp is de traditionalistische opzet, met een afgewolfde kap,
vensters met luiken en ramen met roedenverdeling. Door de combinatie met een haaks op het
woongedeelte gesitueerde deel neemt het ontwerp in de gemeente Oude IJsselstreek een
bijzondere positie in binnen het naoorlogse bestand aan agrarische architectuur.
- De boerderij vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt gekenmerkt door
een zorgvuldig samengesteld en verzorgd ontwerp, met enkele markante accenten zoals
vensters met deels als persienne uitgevoerde luiken (woongedeelte), een onder een korfboog
gevatte bedrijfsingang en een overhuifde hooizolderopening (deel).
- Zowel in de detaillering als de hoofdvorm is het bouwwerk vrij gaaf behouden gebleven, en
geeft het ontwerp een goed herkenbaar beeld van de oorspronkelijke opzet. Weliswaar is bij het
woongedeelte de detaillering van vensters en ingangen in afwijkend materiaal vernieuwd, maar
dit gebeurde zoveel mogelijk in aansluiting bij het historische karakter.
Stedenbouwkundige criteria
- Het uit een voorhuis met woongedeelte, een dwars hierop geplaatste deel met zijschuur, en een
vrijstaande schuur bestaande complex vormt een waardevol agrarisch-historisch ensemble,
waarvan de diverse onderdelen vanaf de openbare weg een in het oog vallende positie
innemen.
- Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het boerderijcomplex van belangrijke
beeldbepalende waarde.
- De situationele waarde wordt versterkt door de ligging aan de overzijde van de Hollandseweg,
vanwaaraf vooral het voorhuis met woongedeelte een belangrijke blikvanger vormt. Door zijn
ligging aan de rand van de bebouwde kom van Megchelen vertegenwoordigt het complex
oriënterende waarde.
Algemeen historische criteria
- Als het eerste na de Tweede Wereldoorlog herbouwde object in de bij de bevrijding zwaar
getroffen buurtschap Megchelen vertegenwoordigt de boerderij hoge cultuurhistorische waarde.
In deze betekenis vormt de boerderij een ijkpunt in de vroeg naoorlogse ontwikkelingen van de
buurtschap. Deze waarde wordt versterkt doordat zich in de voorgevel van het voorhuis nog
steeds een keramische gevelsteen bevindt die naar de wederopbouw verwijst.
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Door zijn opzet en vormgeving weerspiegelt het object de contemporaine ideeën over de
uitvoering van een boerderijcomplex.
Als de wederopbouw van een bestaande boerderij verwijst het complex naar een oude en voor
Megchelen belangrijke kavelgeschiedenis.
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afb. 1 Luchtopname: de te beschermen bouwdelen zijn omcirkeld.

afb. 2 Ligging aan de rand van de bebouwde kom.
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afb. 1 & 2 Zicht op het woongedeelte.
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afb. 3 & 4 Bedrijfsgedeelte (deel).
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afb. 5 & 6 Op de deel aantakkende schuur.
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afb. 7 & 8 Beneden- en bovenverdieping van de deel.
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afb. 9 & 10 Interieur van de op de deel aantakkende schuur.
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afb. 11 & 12 Langs de Millingseweg gelegen vrijstaande wagenschuur.
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afb. 13 Stichtingssteen aan de voorzijde van het woongedeelte.

afb. 14 Binnendeur in het voorhuis.
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afb. 15 Toegangspoort langs het achtererf.

afb. 16 Opname vanaf de Hollandseweg.
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