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Kennismaking met bijzondere bouwkunst en monumenten uit de wederopbouwtijd

Een nieuwe tijd! Naoorlogs erfgoed
CeesJan Frank

In het voorjaar van 2019 is het project “Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek” van start 
gegaan. De elf gemeenten in de Achterhoek hebben de handen in één geslagen om gezamenlijk 
het erfgoed uit de periode van de wederopbouw (1940-1965) in deze regio bij een breed publiek 
onder de aandacht te brengen. De gemeente Lochem besteedt tijdens Open Monumentendag op 
14 september aandacht aan het erfgoed uit de naoorlogse periode. Ter gelegenheid daarvan laat 
Land van Lochem u kennismaken met 30 bijzondere naoorlogse gebouwen en andere objecten in 
Lochem en Barchem en omgeving. 

1. Bierstraat 12 en 14, 1949-1950
Deze twee winkelpanden met bovenwoningen werden gebouwd 
na een felle brand, die de twee voorgangers verwoestte. Nr. 
12 was bestemd voor de kruidenier A.H. Bosch, nr. 14 werd de 
nieuwe bakkerij met winkel en lunchroom van bakker Gase. De 
herbouw vond plaats onder supervisie van het Ministerie van We-
deropbouw en Volkshuisvesting, naar ontwerp van architect G.K. 
Veeze. Kenmerkend is de traditionele bouwstijl, waarmee werd 
teruggegrepen op de oud-Hollandse bouwkunst. Hier uit zich dat 
in de toepassing van de schilderachtige topgevels, de ramen met 
roeden, het decoratieve smeedwerk en ambachtelijke baksteen 
en rode pannen als bouwmateriaal. De beide pandjes vormen 
een harmonisch geheel met de rest van de gevelwand.

2. Markt 18, winkelpui, 1952
In 1952 kreeg het grotendeels uit 1902 daterende winkelpand 
van boekhandel Lovink een nieuwe winkelpui in traditionalis-
tische stijl. De pui heeft een markante houten luifel aan ijzeren 
trekstangen, met daarboven een rij hoge bovenlichten met 
glas-in-lood. In de plint is fraai siermetselwerk aangebracht. Het 
geheel doet denken aan de winkelpuien, zoals die gebruikelijk 
waren in de zeventiende eeuw. De traditionele vormgeving ver-
sterkte de uitstraling van de gerespecteerde boekhandel.

Ze zijn allemaal tot stand gekomen in de periode 
tussen 1945 en circa 1965-1970, de jaren van de 
wederopbouw, die veel verandering brachten in de 
Lochemse samenleving. Oorlogsschade werd her-
steld, de grote woningnood moest worden gelenigd 
en er vonden ingrijpende vernieuwingen plaats in 
de industriële en agrarische bedrijvigheid. Er verre-
zen nieuwe gebouwen voor de gezondheidszorg, de 
nutsvoorzieningen en het onderwijs. Nieuwe bouw-
stijlen, variërend van traditioneel tot heel modern, 
bouwmateralen en efficiënte bouwmethoden deden 
hun intrede.
Onder meer de nieuwe woonbuurten op de Lochem-

se Enk en de bedrijventerreinen langs het Twenteka-
naal zijn de getuigen van deze enerverende periode. 
Maar ook elders in de stad en op het platteland 
veranderde er veel.
Deze bijdrage in Land van Lochem toont een keuze 
van sprekende en nog steeds bestaande voorbeelden 
van allerlei gebouwen, buurtjes en herinneringsmo-
numenten die het verhaal vertellen van 25 jaar weder-
opbouw1. Met behulp van het kaartje en de adressen 
kan de lezer zelf een route samenstellen. 
Veel meer over deze boeiende periode kunt u lezen in 
het boekje Lochem 1945-1970. Beelden van een kleine 
landstad in de nieuwe tijd, dat in 2007 verscheen2. 



3. Burgemeester Leenstraat 25, schakelstation, 1953
Het schakelstation werd gebouwd in opdracht van de Provinci-
ale Geldersche Electriciteits-Maatschappij PGEM. Het gebouw 
vervulde een belangrijke rol als schakel- en verdeelstation in het 
Lochemse elektriciteitsnet. Het ontwerp is van de huisarchitect 
van de PGEM, Hendrik Fels. De vormgeving van het gebouw her-
innert nog sterk aan de vooroorlogse gebouwen die Fels voor de 
PGEM ontwierp, zoals verschillende grote elektriciteitscentrales 
en transformatorhuisjes, stuk voor stuk stoere bakstenen gebou-
wen met platte daken en vaak betonnen details. 

4. Prinses Marijkelaan 16-26, Albert Hahnweg 65-83a, naoorlogse 
woningwetwoningen
Het Prinsessenbuurtje was de eerste nieuwe woonwijk die na de 
oorlog door de Lochemse Bouwvereniging werd voltooid. Uitein-
delijk werd de oude Lochemse enk voor een groot deel bebouwd 
met een uitgestrekte woonwijk, de “Nieuwbouw”. Door de wit 
geschilderde voorgevels werd de Prinsessenbuurt ook wel eens 
“Klein Soestdijk” genoemd. De meeste woningen zijn inmiddels 
gesloopt en vervangen door nieuwe. Aan de Prinses Marijkelaan 
en de Albert Hahnweg staan echter nog voorbeelden van die 
eerste naoorlogse rijtjeshuizen uit circa 1950. De woningblokken 
hebben traditionele rode pannendaken met grote schoorstenen, 
bakstenen gevels en voordeuren met kleine ruitjes en bovenlich-
ten met markante roetjes. 

5. Meindert Hobbemalaan, naoorlogse uitbreidingswijk, 1967-1968 
De Meindert Hobbemalaan en omgeving is onderdeel van de 
naoorlogse “Nieuwbouw” op de Lochemse Zuiderenk. De buurt 
bestaat uit eenvoudige blokken rijtjeshuizen in een halfopen 
verkaveling uit de late jaren 60. Bijzonder is de stedenbouwkun-
dige structuur door de toepassing van woningblokken rond grote 
rechthoekige plantsoenen, die een soort hofjes vormen, haaks 
op de doorgaande straten. De woningen zijn typerend voor de 
bouwtijd: eenvoudig, uniform, doelmatig en gerangschikt in blok-
ken van twee bouwlagen onder één pannendak. Iedere woning 
heeft een zogenaamde doorzonwoonkamer met grote ramen in 
voor- en achtergevel. Het bovenste deel van de voorgevel is wit 
geschilderd, wat de woningen een vriendelijk aanzien geeft.

6. Fonteinbeeld van Willem Berkhemer, 1961
De vroegere Rijks H.B.S. aan de dr. Cartier van Disselweg gold als 
één van de fraaiste naoorlogse schoolgebouwen in het oosten 
van Gelderland. Het complex naar ontwerp van architect J. Wie-
dijk is in 2006 helaas gesloopt. De imposante vier meter hoge 
marmeren fontein, die het schoolplein sierde, kon echter veilig 
worden gesteld. De beeldhouwer Willem Berkhemer ontwierp 
deze fontein in 1961 als pronkstuk in de zorgvuldig ontworpen 
aanleg rond de H.B.S. Tegenwoordig heeft het hoge fonteinbeeld, 
dat bestaat uit asymmetrisch gestapelde bakken van marmer, 
met daartussen “trommels” zoals bij antieke zuilen, een plaats op 
de Nieuwe Begraafplaats. 
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7. Lochemseweg 33 Barchem, Hotel Oudhof, later Kraaminternaat 
“Oudhof”, 1962
In de jaren 30 kocht de familie Rouwenhorst het pension Ons Ge-
noegen, dat geleidelijk aan werd uitgebreid en verbouwd tot een 
modern hotel-pension. De familie Oudheusden nam het pen-
sion in 1960 over, liet het in 1962 ingrijpend verbouwen en gaf 
het een nieuwe naam: Hotel Oudhof. In 1968 werd het complex 
aangekocht door de Stichting Samenwerkende Gelderse Kruis-
verenigingen, die er een “vormings- en opleidingscentrum” voor 
leerlingkraamverzorgsters vestigde. Het centrum stond bekend 
als “kraaminternaat” en omvatte naast leslokalen ook woonruim-
te voor staf en leerlingen. Een internaat is het al lang niet meer, 
maar De Oudhof staat er nog steeds. Het is een L-vormig gebouw 
met flauw hellende daken en wit geverfde bakstenen gevels.

8. Lochemseweg 27 Barchem, Groene Kruisgebouw, 1951
Het Groene Kruis is in 1900 opgericht door de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. De vereniging 
richtte zich op het verzorgen en verplegen van zieken en het 
verbeteren van hygiënische omstandigheden. In het bijzonder 
stonden de wijkverpleging, de thuiszorg en de zuigelingenzorg 
centraal. In de naoorlogse jaren ontstonden veel nieuwe lokale 
Groene Kruisverenigingen en werden vele nieuwe en modern 
ingerichte kruisgebouwen gerealiseerd. Barchem kreeg in 1951 
een eigen kruisgebouw, aan de Lochemseweg. Hoewel het al 
lang in gebruik is als woonhuis is de oorspronkelijke functie nog 
steeds afleesbaar aan het groene kruisteken in de voorgevel. Het 
Lochemse Groene Kruisgebouw stond aan de Zuiderbleek en is in 
de jaren 80 afgebroken.

9. Van Damstraat en Bosweg, Barchem, woningwetwoningen, 1950-
1954
Ook Barchem werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met 
een klein complex woningwetwoningen. Dat gebeurde aan de 
westzijde van het dorp. Aan de Van Damstraat en de Bosweg 
werden in drie bouwfasen (1950, 1951 en 1954) dubbele arbei-
derswoningen gebouwd. Het zijn voor hun bouwtijd markante 
woningen, zoals die ook in Lochem en Laren zijn gerealiseerd. De 
woningen hebben allemaal bakstenen gevels en rode pannenda-
ken. Om een beetje afwisseling in het straatbeeld te brengen is 
gevarieerd met de plaats van de voordeuren (voor- of zijgevels) 
en de bijkeuken- en schuuraanbouwen (zij- of achtergevels). 

10. Ruurloseweg 2, Barchem, De Groene Jager, 1948
Nadat het oude hotel Bosch in 1945 door oorlogshandelingen 
was vernield werden kort na de oorlog plannen gemaakt voor 
een nieuw hotel “In De Groene Jager” door architect J.D. Postma. 
Het definitieve ontwerp dateert echter uit 1948 en is van de hand 
van de bekende architect J.F. Berghoef, in samenwerking met H. 
Klarenbeek. De opdracht voor het hotel “met winkel en feest- en 
vergaderzaal” kwam van hotelier J. Bosch. Berghoef ontwierp een 
markant gebouw van twee bouwlagen met een flauw hellende 
kap in een mengvorm van traditionele en moderne stijlelemen-
ten. Heel bijzonder waren de grote tuimelramen in de zijgevel, 
nog te zien op oude foto’s van het hotel. 



11. Borculoseweg, Barchem, oorlogsmonumenten, circa 1945
Voor de hervormde kerk in Barchem staan twee monumenten ter 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De Lochemse archi-
tect G.J. Postel is de ontwerper van de markante bank, die werd 
opgedragen “aan de boeren van het zuidelijke deel van Laren 
voor hetgeen zij deden voor hun landgenooten tijdens de jaren 
1940-1945”, zo staat op de natuurstenen rand van de rugleuning 
te lezen. Vlakbij de herinneringsbank bevindt zich een tweede 
monument, een natuurstenen kolom waarop een kruis is ge-
plaatst. Het monument eert acht plaatsgenoten, die in de oor-
logsjaren om het leven zijn gekomen. De beeldhouwer, graficus, 
schilder en glaskunstenaar Pieter Starreveld heeft het monument 
ontworpen. Starreveld, geboren in 1911, volgde zijn opleiding 
aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam 
en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ook 
kreeg hij les van de bekende Arnhemse beeldhouwer Gijs Jacobs 
van den Hof. Na de Tweede Wereldoorlog ontwierp Starreveld, 
die in het verzet had gezeten, vele herdenkingsmonumenten in 
Nederland.

12. Zwiepseweg, oorlogsmonument en herinneringsbank, 1952
In 1944 ontstond op het nabijgelegen huis De Heest brand als 
gevolg van een luchtbombardement. Totale verwoesting van 
de oude havezate kon worden voorkomen door daadkrachtig 
ingrijpen van de inwoners van Zwiep. Als dank voor hun hulp en 
als herinnering aan deze gebeurtenis schonk de eigenaar van 
De Heest, de heer K. de Mol van Otterloo, deze zeshoekige her-
inneringsbank, geplaatst rond een lindeboom, aan de Zwiepse 
gemeenschap. Het “monument” werd in 1952 plechtig onthuld 
onder begeleiding van een regiment Huzaren van Boreel. De in 
het houtwerk aangebrachte tekst houdt de herinnering aan de 
gebeurtenis levend.

13. Zwiepseweg 137, wederopbouwboerderij, 1955
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de oude hal-
lehuisboerderij Rienderink in de buurtschap Langen verwoest. Bij 
de wederopbouw in de jaren 50 verrees een eenvoudige bakste-
nen woning, die in niets meer lijkt op de verdwenen hallehuis-
boerderij. Toch heeft de nieuwe woning een traditioneel karakter 
door de bakstenen gevels, de vensters met houten luiken en het 
pannendak, kenmerkend voor de vroege wederopbouwtijd. Naast 
de woning staat nog steeds een fraaie historische schuur, restant 
van het oude boerenerf. 

14. Zwiepseweg 135, boerderij, 1951
De buurtschap Langen had het zwaar te verduren in het voorjaar 
van 1945. Tijdens de hevige gevechten, die aan de uiteindelijke 
bevrijding van Lochem vooraf gingen, gingen verschillende 
boerderijen in vlammen op. Hieronder was ook de oude boerderij 
Lunsink van de familie Binsbergen, de laatste boerderij voor Lo-
chem. In 1951 vond de herbouw van de boerderij plaats. Anders 
dan bij het vlakbij gelegen Rienderink werd hier gekozen voor de 
bouw van een traditionele boerderij, qua opzet geïnspireerd op 
het oude hallehuis: woon- en stalgedeelte bevinden zich onder 
één dak, met afgeschuinde dakvlakken, zogenaamde wolfeinden, 
boven voor- en achtergevel. 
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15. Zwiepseweg 117, bankgebouw, 1947
Dit pand werd in 1947 gebouwd als vestiging van de Coöpera-
tieve Centrale Boerenleenbank Lochem. Architect G.K. Veeze was 
de ontwerper van het robuuste bakstenen gebouw. Kenmerkend 
voor de vroege naoorlogse bouwperiode is de traditionele bouw-
stijl, die geïnspireerd is op de schilderachtige Hollandse architec-
tuur uit het verleden. Hiermee werd het solide en betrouwbare 
karakter van de bankinstelling benadrukt. Markante details zijn 
het grote, met rode pannen gedekte zadeldak tussen zware 
eindtopgevels, het ambachtelijke metselwerk en de ramen met 
roeden. De voorgevel heeft links een kleine, door de dakgoot ge-
stoken, zogenaamde “Vlaamse gevel” en in het midden een grote 
vensterpartij met natuurstenen omlijsting. De voortuin wordt 
afgesloten door een bakstenen muur met poortjes.

16. Dr. Ten Bokkel Huininkweg, woonhuizen, jaren 50
In de jaren 30 werden de eerste kleine villa’s en landhuisjes aan 
de Dr. Ten Bokkel Huininkweg gebouwd, een flink aantal naar 
ontwerp van de bekende Lochemse architect G.J. Postel. Maar 
ook na de Tweede Wereldoorlog was er veel bouwactiviteit. 
Daarvan getuigen onder meer de vrijstaande woningen op nr. 
7 (1948) en nr. 20 (1950) en het dubbele woonhuis nr. 22-24 uit 
1952. De nrs. 7 en 20 zijn met hun pannendaken, roedenramen, 
dakkapelletjes, grote schoorstenen en omlijste deuren typerend 
voor de traditionele bouwtrant van de Delftse school. Het iets 
jongere dubbele huis (volgens de bouwvergunning gaat het om 
woningwetwoningen) heeft een wat modernere uitstraling door 
het flauw hellende, ver overstekende dak, de samengevoegde 
vensters en de stalen balkonnetjes.

17. Van Lutterveltplein 6-8, dubbele woning, 1957
In de jaren 50 werd aan de oostzijde van Lochem druk gebouwd. 
Er verrees ten zuiden van de Zwiepseweg een nieuwe wijk, met 
onder meer rijtjeshuizen, een nieuwe huishoudschool en een 
M.U.L.O. school. Aan het ruime Van Lutterveltplein, genoemd naar 
Remmet van Luttervelt, burgemeester van Lochem van 1929 tot 
1942 en van 1945 tot 1949, kwam naast de M.U.L.O. een opval-
lend, modern dubbel woonhuis te staan. Het werd in 1957 ont-
worpen door het architectenbureau van G.K. Veeze en F.J. Twijn-
stra uit Lochem. De bouwstijl, met traditionele én heel eigentijdse 
elementen, is typerend voor de wederopbouwperiode. Opvallend 
zijn het geknikte dak, de grote schoorstenen en de houten afwer-
king van de voorgevel, die contrasteert met het rode en het wit 
geverfde metselwerk.

18. Hugo de Grootlaan 1-21, Johan de Wittlaan 11, 12-16, Thorbec-
kelaan 17, rijtjeshuizen, 1955
In januari 1955 werd de vergunning aangevraagd voor het bou-
wen van een aantal eengezinswoningen, garages en schuren aan 
de Hugo de Grootlaan, de Johan de Wittlaan en de Thorbecke-
laan. Vergelijkbare huizen staan ook aan de Johan van Olden-
barneveltlaan. De woningen werden in blokjes van twee of drie 
gebouwd. De vormgeving is traditioneel, wat kenmerkend is voor 
de woningbouw uit deze periode in Lochem: bakstenen gevels, 
zadeldaken met gemetselde schoorstenen en gesmoorde dak-
pannen. De vensters zijn voorzien van ramen met roedenverde-
ling en boven de ingangen bevinden zich grote houten luifels aan 
ijzeren trekstangen. Bijzonder zijn de grote woonkamervensters. 
De kozijnen daarvan springen iets naar voren op kleine houten 
klosjes.



19. Zwiepseweg 60-68, Zwiepsehof, appartementengebouw, 1967
Op de plek van de imposante villa Beau Regard, ooit de woning 
van Lochems burgemeester Tjepke Haitsma Mulier, werd in 
1967 een voor die tijd uiterst modern appartementengebouw 
gerealiseerd, met in totaal 21 flatwoningen. De Zwiepsehof 
was bestemd voor ouderen. Voor deze doelgroep werden in de 
naoorlogse jaren uiteenlopende woonvoorzieningen gebouwd. 
Eén daar van was het verzorgingstehuis De Berkelhof aan de 
Zwiepseweg. In de nieuwe woonbuurten verrezen blokjes bejaar-
denwoningen, zoals aan de Dillenburg en de Prins Clauslaan. 

20. Van Hogendorplaan, woningen, jaren 50
De bebouwing van deze laan dateert uit de periode 1955-1960 
en bestaat uit geschakelde eengezinswoningen en zogenaamde 
duplexwoningen. De bouwstijl is een mix van traditioneel en mo-
dern, ook wel “shakehands” genoemd. Aan de westzijde van de 
laan staan de woningblokjes telkens schuin op de openbare weg 
georiënteerd, wat een speels straatbeeld oplevert. De duplexwo-
ningen aan de overzijde bestaan uit beneden- en bovenwonin-
gen, een bijzonder type in Lochem. 

21. Bosweg 1, Huize Sint Jozef, 1951
In 1917 begonnen de Zusters Franciscanessen een rusthuis, ge-
naamd Sint Jozef in de Villa Antoinetta op de hoek van de Bar-
chemseweg en de Bosweg. De villa werd in de jaren 20 uitgebreid 
met een nieuwe vleugel en een kapel, naar ontwerp van architect 
G.J. Postel. In 1951 en in 1964 werd het rusthuis flink verbouwd 
en uitgebreid, waarbij de vleugel van Postel vrijwel geheel werd 
vervangen. Het tegenwoordige Sint Jozef toont zich dan ook als 
een naoorlogs gebouw, in de traditionalistische bouwstijl van de 
Delftse School. Bijzonder element is de ruime ingangspartij met 
de natuurstenen omlijsting. 

22. Molenbelt, eengezinswoningen en bungalows, jaren 60
De Molenbelt is een kleine naoorlogse woonwijk die bestaat uit 
een buurtje met karakteristieke rijtjeshuizen en een gedeelte met 
grote vrijstaande bungalows op ruime kavels, merendeels uit de 
jaren zestig. De rijtjeshuizen zijn eengezinswoningen in kleine 
haaks op elkaar geplaatste blokjes. Dit patroon herhaalt zich vier 
keer en noemen we een zogenaamde stempel. Hebben deze 
woningen nog een traditionele uitstraling door de pannendaken, 
de bungalows ogen een stuk moderner door de strakke vormge-
ving en de platte daken. Ze liggen in grote tuinen. Het buurtje is 
de moderne naoorlogse variant van villapark Berkeloord uit het 
begin van de vorige eeuw.
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23. Rozenweg 6-8, 11-13, Kastanjedwarsstraat 2-4, 6-8, woningwet-
woningen, 1947
Deze vier blokjes van telkens twee kleine woningen zijn de eerste 
woningwetwoningen, die kort na de Tweede Wereldoorlog in 
Lochem werden gebouwd door de Lochemse Bouwvereniging. 
Ze staan vlak bij elkaar in het buurtje dat zich vanaf het begin van 
de twintigste eeuw ten oosten van het centrum van Lochem had 
ontwikkeld. De huizen passen in schaal en vormgeving goed bij 
de oudere bebouwing. De bakstenen gevels, rode pannendaken 
met schoorstenen en kleine dakkapellen zijn kenmerkend voor 
de vroeg naoorlogse traditionele woningbouw.

24. Nieuweweg 18, Sint Jozefkerk, 1957
In Lochem is de Rooms-katholieke Sint Jozefkerk het enige kerk-
gebouw uit de vroege naoorlogse periode. Het gebouw toont 
mooi de ontwikkeling van de moderne kerkarchitectuur uit die 
tijd. Traditie en vernieuwing gaan hand in hand. De Jozefkerk is 
opgezet als een ruime moderne functionele zaalkerk met half-
vrijstaande klokkentoren. In de juist traditioneel gemetselde 
bakstenen gevels zijn subtiele siermetselwerkdetails verwerkt. 
Bijzonder zijn de mooie glas-in-loodramen en de uitgebouwde 
ingangspartij met zorgvuldig gedetailleerde houten deuren. 
Architect P. Starmans bouwde in de jaren 50 en 60 verschillende 
katholieke kerken in het bisdom Utrecht, waaronder de Sint 
Isidoruskerk in Utrecht en de Martinuskerk in Doorn. De Lochem-
se kerk staat op een groot terrein met bestraat voorplein en tuin.

25. Nieuweweg 12, kleine villa, 1952
Deze woning dateert uit 1952 en werd gebouwd aan de Nieuwe-
weg. Het huis is een mooi voorbeeld van de na de oorlog sterk 
veranderende opvattingen over de bouw van representatieve 
woonhuizen in de Lochemse villawijk. In alle opzichten is het een 
behoorlijke stijlbreuk met de klassiek wit gepleisterde villa’s uit 
het einde van de negentiende eeuw. Traditionele elementen als 
het dakoverstek en het balkon hebben hier een moderne verta-
ling gekregen. De houten dakrand wipt omhoog en het balkon is 
van beton en heeft decoratieve ronde gaten. De houten gevelbe-
kleding zien we ook bij het dubbele woonhuis aan het Van Lutter-
veltplein. Het betreft vermoedelijk een ontwerp van het Lochem-
se architectenbureau Veeze en Twijnstra. 

26. Kanaalweg 4-6, Poederpakhuis De Berkelstroom, jaren 50
In het begin van de jaren 50 ontwierp architect Gerrit Feenstra in 
opdracht van de Coöperatieve Melkproductenfabriek “De Berkel-
stroom” een nieuw poederpakhuis. Op deze locatie stond al sinds 
1905 het complex van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkin-
richting (CMZ). In 1965 ging “De Berkelstroom” op in de Coberco. 
Feenstra (1890-1985) was zeer bedreven in het ontwerpen van 
zuivelfabrieken in het noorden en oosten van Nederland, waaron-
der vele fabrieken voor de Geldersch-Overijsselsche Bond van Co-
operatieve Zuivelfabrieken. Het Lochemse poederpakhuis is een 
imposant zes bouwlagen tellend gebouw, opgetrokken in beton 
en baksteen. De betonnen verdiepingsvloeren zijn zichtbaar in de 
bakstenen gevels. Markante details zijn de kleine raampjes en de 
boven elkaar gelegen laad- en losluiken.



27. Goorseweg 13, silotoren, circa 1950
Een baken in het landschap is deze hoge silotoren, die in de 
naoorlogse periode werd gebouwd door de afdeling Technische 
Dienst van de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging
“Centraal Bureau van het Nederlandsch Landbouw-Comité” G.A. 
te Rotterdam. De toren staat strategisch langs de belangrijke 
rijksweg naar Twente én aan het Twentekanaal, waar de overslag 
plaats vond. Het imposante gebouw heeft een uiterst functionele 
en moderne opzet en bestaat uit een in de buitengevels zicht-
baar gelegen betonskelet. Markant zijn de grote stalen roeden-
ramen in het bovenste deel van de toren. De vullingen zijn van 
baksteen en licht gepleisterd. Het gebouw is een mooi voorbeeld 
van de grootschalige modernisering van de agrarische sector na 
de Tweede Wereldoorlog. 

28. Mogezompsebrug, 1957
De Mogezompsebrug over het Twentekanaal is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verwoest. Het heeft vele jaren geduurd eer 
er weer een vaste oeververbinding kwam. Tot 1958 was er een 
eenvoudig pontje, dat vooral werd ingezet om de schoolkinderen 
uit de Armhoede, die naar school gingen in Nettelhorst, over te 
zetten. In 1957 werd begonnen met de bouw van een nieuwe 
vaste brug, een stalen brug met een betonnen rijdek. 

29. Lochemsebrug, 1948-1949
In de Tweede Wereldoorlog kregen de verschillende betonnen 
bruggen over het Twenthekanaal het zwaar te verduren. Ook 
de Exelsebrug en de Lochemsebrug, de markante uit 1931-1932 
daterende betonnen boogbruggen bij Lochem, werden ver-
woest. De Exelsebrug werd in iets vereenvoudigde vorm in beton 
hersteld, maar ter hoogte van de Stationsweg kwam een stalen 
vakwerkbrug te liggen. De brug werd in 1948-1949 gebouwd. De 
vakwerkbrug ontleent zijn dragende vermogen aan een stalen 
vakwerkconstructie aan beide zijden van het wegdek. Die stalen 
constructie is opgebouwd uit vormvaste driehoekige delen, die 
de constructie de noodzakelijke stevigheid geven. 

30. Larenseweg 19-33, eengezinswoningen, jaren 50
In 1952 en 1953 werden aan de Larenseweg in twee bouwfasen 
12 geschakelde eengezinswoningen gebouwd, in twee blokjes 
van drie en drie blokjes van twee. In de bouwvergunning wordt 
gesproken over de bouw van arbeiderswoningen. De woningen, 
vermoedelijk een ontwerp van architect Veeze, oogden destijds 
heel modern door de flauw hellende en boven de voor- en achter-
gevel iets opgewipte zadeldaken en de wit geverfde muurdelen, 
die ze de huizen een fris aanzicht geven. Het ontwerp valt op 
door de kleurcontrasten en de zorgvuldig over de gevels ver-
deelde vensters, in verschillende vormen en afmetingen. Steeds 
terugkerende details zoals de bakstenen schoorstenen, de verti-
cale bakstenen hoekdammen en de vensters brengen ritme in het 
gevelbeeld.
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(Endnoten)
1  Belangrijke bronnen zijn de bouwdossiers van de gemeente Lochem, raadpleegbaar via bouwdossiers.erfgoedcentrumzut-
phen.nl/bouwdossiers en de inventarisatie van naoorlogse bouwkunst ten behoeve van de Cultuurhistorische waardenkaart van de ge-
meente Lochem. Voor enkele Barchemse objecten is gebruik gemaakt van het artikel “Rondje bijzonder erfgoed in de kern van Barchem. 
Korte wandeling langs monumenten en karakteristieke panden”, in: Land van Lochem. Tijdschrift van het Historisch Genootschap Lochem / 
Laren / Barchem, Jaargang 15, no.2, juli 2016, p.18-23, en de publicatie Bosch, J. (1982), Barchem in oude ansichten deel 2. Zaltbommel.
2  CeesJan Frank (2007), Lochem 1945-1970. Beelden van een kleine landstad in de nieuwe tijd, Zaltbommel. 

Foto’s: auteur, periode 2007-2019, met uitzondering van nr. 8: historische ansichtkaart, collectie auteur.

Kent u jeugddrumband Succes nog?

Erick Haarman is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over 
de Lochemse jeugddrumband Succes.
Heeft u informatie, verhalen of foto’s? Neem dan contact op met Erick, 
via e.haarman@hetnet.nl of het emailadres van de redactie:
redactie@hglochem.nl.


