
GESCHIEDENIS
De huidige en voormalige scholtenboerderij is 
gebouwd in 1825, met wijzigingen die dateren 
vanaf 1840. De geschiedenis van de locatie 
gaat echter verder terug. De heer Van Anholt 
was namelijk in de veertiende eeuw al in het 
bezit van ‘Hof te Welschelo’. De Welsker had 
een prominente plek in de middeleeuwse  
samenleving. Het was de plek waar alle  
horigen uit de regio hun afdrachten in de  
vorm van geld, graan of vee moesten voldoen.  
Verder werd er door de ‘scholt’, de boer die  
op De Welsker woonde, recht gesproken.  
De gemeente Aalten is zeer verheugd dat het 
boerderijcomplex, dat zo’n belangrijke plek in 
de geschiedenis van De Heurne en omstreken 
inneemt, in ere wordt hersteld.

SUBSIDIE
De Welsker is sinds 2005 niet meer in gebruik 
en verkeert momenteel in slechte staat. De 
rijksmonumenten worden nu, na het verkrijgen 
van de gemeentelijke omgevingsvergunning 
en dankzij een bijdrage vanuit de subsidie

regeling ‘Erfgoed, Functioneel Gebruik’ van  
de provincie Gelderland, in de komende 
maanden grotendeels in oude staat hersteld.
De provincie Gelderland gaf in een eerder  
stadium al subsidie voor de eerste fase van 
de restauratie, waarbij de schoppe werd ge
restaureerd en verduurzaamd door Ten Haken.

ONTWERP EN VERDUURZAMING
Architectenbureau Vincenth Schreurs uit 
Aalten is, als architect zijnde, verantwoordelijk 
voor een duurzame restauratie en herbestem
ming van zowel de scholtenboerderij als de 
schoppe. In dit geval is er, na al die jaren van 
leegstand en verval, al sprake van duurzaam

heid vanwege het herstellen van de boerderij 
en een herbestemming als woning. Maar het 
rijksmonument wordt ook verduurzaamd door, 
zoveel als mogelijk, in te zetten op een goede 
isolatie met enkel biobased materialen én door 
gebruik te maken van de inzet van duurzame 
energiebronnen, zoals een bodemwarmte
pomp en zonnepanelen op het terrein.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK
Voordat het architectenbureau is begonnen 
met het ontwerpen voor het complex 
De Welsker, heeft het Gelders Genootschap 
de opdracht gekregen om het complex te 
analyseren. Middels een historische verken
ning is er een omschrijving opgesteld van de 
waardevolle onderdelen van het complex. 
De schetsplannen voor de restauratie zijn 
bespro ken in het vooroverleg met de rijks
dienst, provincie en adviescommissies. Het 
architectenbureau heeft een ontwerp gemaakt, 
waarbij het complex met respect voor de his
torie en zorgvuldige interventies een nieuwe 
waardevolle bestemming krijgt.

HISTORISCHE ELEMENTEN 
Er is voor gekozen om de huidige structuur 
van de woning met het voor en achterhuis 
zoveel mogelijk intact te laten, als ook de 
varkensschuur. Historische elementen in 
het voorhuis, voor zover in goede staat en 
authen tiek, worden gerestaureerd. Denk 
hierbij aan de tegelvloeren in de oude keuken 
en gang, de schouw in de voormalige keuken 
en klassiek timmerwerk van deuren en (sier)
betim meringen.

LANDSCHAPPELIJKE INRICHTING
Voor de inrichting van het erf en de landschap
pelijke inpassing is een plan gemaakt door 
Esselink Hoveniers. Voor een deel van deze 
beplanting is subsidie verstrekt vanuit 
de Landschapsregeling van gemeente en 
provincie. De Welsker is niet aangesloten 
op het riool. De nieuwe bewoners hebben 
gekozen voor een helofytenfilter om het 
afvalwater te zuiveren. Hierbij zorgen planten 
voor een goed leefklimaat voor bacteriën in 

de bodem. De bacteriën zetten de afvalstoffen 
uit het water om in voedingsstoffen voor zich
zelf en voor de planten. 

TOEKOMSTIGE BEWONERS
De toekomstige bewoners van De Welsker 
zijn opgelucht dat met deze belangrijke fase, 
het behoud van het boerderijcomplex is be
gonnen. Zij willen deze bijzondere plek haar 
oude glorie teruggeven.

Restauratie 
T-Boerderij 
De Welsker gestart

Aalten
Gemeente

Boerderij De Welsker krijgt een nieuwe bestemming. De monumentale boerderij wordt 
gerestaureerd, verduurzaamd en krijgt een herbestemming als woonboerderij. Deze maand 
start de tweede fase van de restauratie van scholtenboerderij De Welsker, gelegen aan 
de Spekkendijk in De Heurne. In deze fase van het project wordt het casco van het 
voorhuis, de deel en de varkensschuur omvangrijk gerestaureerd door Restauratiebedrijf 
Ten Haken uit Winterswijk. De werkzaamheden volgen op de restauratie van ‘de schoppe’; 
de veeschuur, die in 2021 reeds opgeleverd is. De casco renovatiewerkzaamheden zijn 
naar verwachting eind dit jaar afgerond.

B E T R O K K E N  PA RT I J E N

R I J K S M O N U M E N T I N  D E  H E U R N E  K R I J G T N I E U W E  B E S T E M M I N G

RIJKSDIENST CULTUREEL 
ERFGOED
De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is, samen met de provincie 
en gemeentelijke advies commissies, 
vanaf het begin betrokken geweest bij 
de beoordeling van de plannen voor De 
Welsker en het vergunningentraject voor 
de restauratie. 
De Rijksdienst biedt verschillende 
sub sidiemogelijkheden voor rijksmonu
menten, bijvoorbeeld voor onderzoeken 
naar de haalbaarheid van en verduur
zaming bij herbestemming en wind en 
waterdichtmaatregelen. Ook kent de 
RCE een Woonhuissubsidie, bedoeld 
voor particuliere eigenaren van rijks
monumenten, die een woonfunctie 
hebben. 

Meer info vindt u op cultureelerfgoed.nl

“Het is een mooie opgave om met het 
ontwerp en de restauratie De Welsker  
haar oude allure weer terug te geven.  
De uitdaging voor ons is om een 
comfortabele en leefbare woning te 
realiseren in dit grote volume.’’  
Architect Vincenth Schreurs
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“Bij de restauratie en herbestemming 
van deze bijzondere scholtenboerderij is 
ook veel aandacht voor duurzaamheid. 
Dit spreekt mij enorm aan. Zo draagt 
de provincie bij aan het behoud en de 
ontwikkeling van uniek Gelders erfgoed. 
Dat is van groot belang voor ons historisch 
besef en onze gezamenlijke identiteit.” 
Gedeputeerde Peter Drenth

“Ik ben onder de indruk van de geslaagde 
restauratie van de schoppe en zeer 
verheugd over het vervolg. Fantastisch 
voor de eigenaren dat er nu ook gestart 
kan worden met het herstel van het 
voorhuis, de deel en de varkensschuur, 
zodat de rijksmonumenten weer jaren 
mee kunnen.’’ 
Wethouder Monumentenzorg Ted Kok


