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PERSBERICHT (embargo tot 15 januari 2014) 

Rijksmonument met sloop bedreigd! 

 Voor de oplossing van een spoorwegknelpunt ten noorden van Zwolle lijkt een Rijksmonument 
gesloopt te moeten worden. Het moet niet gekker worden is de mening van het bestuur van de 
Vrienden van de Stadskern Zwolle. Gemeente en Provincie moeten de minister van 
infrastructuur en milieu er toe brengen dat een oplossing voor het knelpunt gevonden wordt 
waarbij het monument, een boerderijcomplex, behouden blijft.  

 
Ten noorden van Zwolle gaat de komende reeks van jaren gewerkt worden aan het oplossen van een 
spoorwegknelpunt. De treinen van en naar Groningen, Leeuwarden en Emmen zitten elkaar nu ter 
hoogte van Herfte in de weg. Nu Rijk en Provincies eind 2013 een forse som, ordegrootte kwart 
miljard, bereid zijn uit te trekken voor de oplossing worden de contouren van de plannen duidelijk. 
Die komen voor Herfte neer op een verdubbeling van het baanvak ter plaatse van 2 tot 4 sporen en 
de aanleg van 'dive under', een tunnelbak voor de lijn naar Emmen.  
 
Prorail wil die tunnelbak aanleggen op de plaats van het bestaande spoortracé richting Emmen. Om 
de dienstregeling met Emmen tijdens de bouw gaande te houden legt Prorail naast de geplande 
tunnelbak een tijdelijk baanvak aan. Dat hulpspoor loopt voor zover wij als bestuur nu weten dwars 
door een bijzonder gaaf 19e eeuws boerderijcomplex, gelegen aan de Valkenbergweg 2 met de 
status van rijksmonument*. Als de tunnelbak gereed is, wordt het hulpspoor opgeruimd en rest de 
herinnering aan een gesneuveld rijksmonument. 
 
De Vrienden van de Stadskern Zwolle vinden bovenstaande een onverteerbare gedachte. Prorail is 
zonder twijfel in staat een oplossing te bedenken waarbij het rijksmonument behouden kan blijven. 
De Vrienden roepen daarom zowel de gemeente Zwolle als de Provincie Overijssel op om er bij de 
minister op aan te dringen dat t.z.t. een tracébesluit wordt genomen waarbij het boerderijcomplex 
behouden blijft.  
 
De gemeenteraad van Zwolle is door middel van de informatienota nummer PU1312-0098 van 11 
december jl. van de komende ontwikkelingen op de hoogte gebracht. In die nota komen ook een 
serie 'aandachtpunten' aan de orde. Bij de 'dive-under Herfte' wordt ondermeer vermeld: "Aandacht 
voor Valkenbergweg nr.2 (Rijksmonument) één van de oudste en gaafste boerderijen van Zwolle. Dit 
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pand zal het meeste geraakt worden door de ontwikkelingen." Naar de mening van de Vrienden een 
nogal omfloerste beschrijving van de beoogde sloop, waar makkelijk overheen gelezen kan worden.   
Van het gemeentebestuur van Zwolle verwachten De Vrienden maximale inzet richting minister en 
Prorail voor een definitieve uitwerking van de plannen waarbij dit rijksmonument behouden blijft!         
 
Zwolle, 13 januari 2014 
 
Voor nadere informatie: 
 
Ronald V. van den Berg 
bergstapel@xs4all.nl 
0572 391694 

In de registers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt het rijksmonument 
'Boerderijcomplex Herfte' aan de Valkenbergweg 2 als volgt beschreven:   
 
Boerderij: 1873 (bedrijfsdeel), 1878 (voorhuis) 
19e eeuwse (XIXc-d) BOERDERIJCOMPLEX, bestaande uit hoofdgebouw, waarvan het dwarsgeplaatste 
woonhuis jaartalankers 1878 draagt en het bedrijfsgedeelte jaartalankers 1873; oudershuis met 
bedrijfsgedeelte; en grote schuur. Het hoofdgebouw wordt gedekt door een rieten schilddak met 2 
schoorstenen met borden (woonhuis) en een wolfdak met uilebord en schoorsteen met bord (bedrijfsgedeelte 
met middenlangsdeel). Het woonhuis is uitgerust met 4 licht getoogde 12-ruitsschuifvensters met luiken; 
onder- en bovendeur met bovenlicht; 2 liggende zoldervensters; 1,5 steens strekken boven de vensters; 
staafankers; vierruiters in de zijgevels; ca. 40 cm. hoge spatrand. Het bedrijfsgedeelte is uitgerust met 
stalvensters in de zijgevels; in de achtergevel twee mestdeuren, twee vensters met gietijzeren rondboogjes 
met vorktraceringen; boven alle 0,5 steens rollagen; 1 steens rollagen boven de lichtgetoogde baanderdeuren, 
de steunberen aan de linkerzijgevel zijn van jongere datum. Het oudershuis wordt gedekt door een rieten 
wolfdak met windveren langs de geveltop; is uitgerust met 1 lichtgetoogd 12 ruitsschuifvenster waarboven 1 
steens strekken; strokendeuren; stalvensters met gietijzeren rondboogjes met vorktracering (boven alle 0,5 
steens rollaagjes) met kleinere baanderdeur; waarboven 1 steens strekken; staafankers. De bijhorende grote 
schuur wordt gedekt door een rieten wolfdak en heeft een grotendeels met hout beschoten voor- en 
achtergevel; inrijdeuren; staldeuren en stalvensters.  
 

 
 


