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De lezing over ''Boerderijen in Nederland op het snijpunt van 3 provincies'' stond op de het
programma van 2020, maar moest geannuleerd worden in verband met de heersende
pandemie.
Onzekere tijden breken echter weer aan. Het coronavirus blijft uiterst actief. Toch hopen wij als
Activiteiten Commissie dat ook de derde lezing gehouden kan worden, uiteraard met de
noodzakelijke maatregelen.
Toon Peters, gewaardeerd lid van de societeit, schetst met zijn expertise op het gebied van
bouwen en bouwhistorie een beeld van de boerderijen in Nederland met extra aandacht
voor de regio. Het is een passie van Toon om zich bezig te houden met dit thema. Hí kan er
boeiend over vertellen.

Zelf zegt hij hierover:
'Het boerderijtype is voor een belangrijk deel bepaald door de bodemsamenstelling en de
gezinsgrootte.
De kop van Noord-Limburg is, voor wat betreft de duiding van boerderijn, een bijzonder
interessant gebied. De invloeden van 3 provincies komen hier samen en zijn nog duidelijk
waarneembaar.

Als zoon van een agrariër met een gemengd bedrijf in Malden makte ik al vroeg met de bouw
in aanraking. Immers vanaf de oorlog was ook bij mij thuis de schaalvergroting aan de orde
en dat betekende dat met regelmaat de architecten en aannemers over de vloer kwamen
Mijn bouwkundige opleiding benoem ik achteraf als de beste en mooiste route'.

Wie is Toon Peters?

Vanaf de LTS timmeren heeft hij in de avonduren Opzichter I en Opzíchter II gehaald.
Aansluitend volgde hij de uitvoerders- en aannemersopleiding.
Hij is lid van het Platform Bouwhistorie bij het RCE in Amersfoort. Gedurende zijn hele
actieve periode heeft hij steeds praktijk en theorie aan elkaar kunnen koppelen.
Vanuit de ’grote’ aannemerij is hij in 1990 voer zichzelf begonnen met Peters Bouwkundig
Adviesbureau. ln 2018 heeft ing. Wouter Stríen het bedrijf overgenomen.
In de beginjaren was hij actief met keuringen en opleveringen en aansluitend met werk voor
de verzekeraars en met ondersteuning voor advocatuur en rechtspraak.
Naarmate de schaalvergroting in de landbouw toenam behoorde ook het begeleiden van de
transitíe van boerderij naar woonboerderij tot zijn expertise.
Gedurende die periode ontstond hij hem de interesse ln historische boerderijen.

Aanvang lezing 20:00 uur
Inloop vanaf 19:30 uur

