Boerderijen
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Noordoostpolder
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De Noordoostpolder, ooit bedoeld

als de graanschuur van Nederland, staat bol van de land- en
tuinbouw activiteiten.
Na de drooglegging in 1942
startte de bouw van boerderijen.
Nu telt het gebied circa 1800
boerderijen. Samen vertellen deze
boerderijen het verhaal over de
geschiedenis en de ontwikkeling
van de Noordoostpolder.

Boerderijen
Het eerste boerderijtype was de cultuurboerderij. Dit zijn grote boerderijen
met 800 hectare land die het gebied rondom in cultuur brachten. De cultuurboerderijen werden meestal gebouwd met een rieten dak. Zo vlak na
de Tweede Wereldoorlog waren dakpannen schaars. Riet was echter volop
voorhanden in de polder.
Schokbeton
Bij de bouw van boerderijen in de Noordoostpolder wordt voor het eerst
gebruik gemaakt van, in een fabriek vervaardigde elementen, het zogenaamde schokbeton. In 1949 was dit zeer vooruitstrevend. Het beton wordt
in voorgevormde bakken gegoten en door schudden (schokken) gelijkmatig over de bak verdeeld. De term schokbeton heeft dus niets te maken
met het nabijgelegen Schokland. De schokbetonelementen zijn duidelijk te
herkennen aan de uitstekende verstevigde ribben.
Veeteelt en akkerbouw
De indeling van de nieuwe polder was nauwkeurig vastgelegd. Van iedere
boerderij die gebouwd werd was bekend wat voor soort bedrijf het zou worden, akkerbouw, veeteelt of tuinbouw. Bij akkerbouwbedrijven staat de
schuur los van de woning. Bij veeteeltbedrijven daarentegen is de schuur
aan het huis gebouwd. Zo kan de boer binnendoor naar de dieren en het
melklokaal toe.

Cultuurboerderij

Veeteeltbedrijf met schuur vast aan het woonhuis
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Daken
Bij de bouw van landbouwbedrijven in de Noordoostpolder werden verschillende kleuren dakpannen gebruikt
om verschillende bedrijven te typeren. Akkerbouw- en
veeteeltbedrijven hebben rode dakpannen. Tuinbouwen fruitteeltbedrijven zijn herkenbaar aan de zwarte
dakpannen.
Afhankelijk van het aandeel veeteelt van het bedrijf
verschilt het aantal ‘schoorstenen’ op het dak van de
schuur. Eén is een volledige akkerbouwer; zes schoorstenen is een volledige veeteler. De schoorstenen
ontluchten de aanwezige stallen.
Schokbetonboerderij, ribben zijn duidelijk zichtbaar

Proefboerderij groenteteelt met zwart dak aan Neushoornweg
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