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Boerderij van het Jaar 2014 

 

Inleiding  

Om de Utrechtse boerderijen onder de aandacht van een groter publiek te brengen wordt ieder jaar 
een Boerderij van het Jaar gekozen. Deze wedstrijd wordt door Landschap Erfgoed Utrecht en de 
Boerderijen Stichting Utrecht samen georganiseerd.  

De Boerderijenstichting Utrecht (BSU) heeft het behouden van de karakteristieke verschijningsvorm 
van de Utrechtse boerderijen en hun erven als doelstelling. Zij doet dit onder andere door het geven 
van voorlichting aan particulieren. Boerderijbewoners  –  zowel boeren als niet-boeren -  kunnen bij de 
BSU terecht voor advies over bouwkundige zaken, verbouwing, restauratie, herbestemming en 
subsidiemogelijkheden. De BSU beschikt over deskundige vrijwilligers die als regionale adviseurs 
adviezen uitbrengen. 

Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor zowel boerderij, erf als landschap en is de spil in het 
netwerk voor de zorg voor boerderij en erf in de provincie Utrecht. Bij LEU werken deskundigen die 
kunnen adviseren over vrijwel alle veranderingen in het landelijk gebied die invloed hebben op de 
ruimtelijke kwaliteit. Van herbestemming tot vergroten van het agrarisch bouwblok, van de inrichting 
van erf tot streekeigen beplanting in de tuin kunt u bij LEU advies krijgen, waarbij de ruimtelijke 
kwaliteit steeds voorop staat.  

Op de websites www.utrechtseboerderijen.nl en www.landschaperfgoedutrecht.nl vindt u meer 
informatie over BSU en LEU. 

Met een feestelijke ceremonie wordt de uitverkoren boerderij in het zonnetje gezet. Tevens is de 
verkiezing van de Boerderij van het Jaar een blijk van erkenning voor de inzet van de winnaar en zijn 
familie om de boerderij en het erf met respect voor het verleden in stand te houden. Onze waardering 
wordt uitgedrukt in een gedenksteen, die in de boerderij van de winnaar wordt ingemetseld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utrechtseboerderijen.nl/
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/
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Beoordelingscriteria 

Welke boerderijen  komen  in  aanmerking  voor  de  onderscheiding  ‘ Boerderij van het Jaar’? 

 

Dat zijn: 

- agrarische bedrijven 

- aanverwante bedrijven, zoals kwekerijen of maneges 

- boerderijen met een nieuwe functie  

- boerderijen die in de provincie Utrecht liggen 

- boerderijen die in goede bouwkundige staat verkeren  

 

Gehanteerde selectiecriteria 

Architectuurhistorische criteria 
- authenticiteit: is er nog veel authentiek materiaal aanwezig: zoals gebintenstructuur, 
       oorspronkelijke (of goed gerestaureerde) roeden verdeling in de ramen, schouwen,  
       tegeltableaus, etc. 
- gaafheid: is de architectonische eenheid bewaard gebleven. Er mogen niet teveel verstorende 

elementen aanwezig zijn (dakkapellen, serres) 
 

Bouwhistorische criteria 
 

- is de bouwhistorie van de boerderij af te lezen (zijn er bouwsporen van voorgangers of eerdere 
bouwfasen) 

 
Landbouwhistorische criteria 

- zijn er nog elementen aanwezig die vroegere agrarische gebruiken en werkwijzen laten zien (b.v. 
karnmolen, boenstoep, groepen met koestanden, paardenstal met krib en ruif) 

 
 
Ensemblewaarden 

- wordt de boerderij omgeven door authentieke bijgebouwen (hooiberg, schuren, boenstoep, 
buitenplee, kippenhok, etc.) 

- vormt de boerderij met bijgebouwen, erfinrichting en erfbeplanting een eenheid 
- heeft schaalvergroting of herbestemming de samenhang tussen boerderij, erf en landschap 

aangetast (geen nieuwbouwschuur pal voor de boerderij) 
 

Landschappelijke criteria 
- bevindt de boerderij zich in een authentiek landelijke omgeving (geen storende nieuwbouw in de 

directe omgeving, zichtlijnen, zicht op de boerderij, zicht vanuit de boerderij) 
- de directe omgeving van de boerderij: het erf. Zijn hier nog authentieke groene elementen aanwezig 

zoals boomgaard, moestuin. 
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Werkwijze 

Tijdens een rondrit langs alle aangemelde boerderijen heeft de jury de boerderijen bekeken, het 
ensemble van boerderij, bijgebouwen en erf beoordeelt en gezien hoe het geheel in het landschap ligt. 
Daarbij is ook gelet op de gaafheid en de authenticiteit van bijvoorbeeld de gevels en het dak, op 
eventuele sporen van de bouwgeschiedenis of de aanwezigheid van karakteristieke elementen op het 
erf. Steeds zijn  foto’s  genomen.  Op  grond  van  al  deze  informatie  is  uitvoerig  beraadslaagd  over  de  
nominaties.  

De jury was plezierig verrast door het aantal en de over het algemeen goede tot zeer goede kwaliteit 
van de aangemelde boerderijen. De kwaliteit lag dicht bij elkaar, hetgeen de keuze  van de vier 
genomineerde boerderijen voor de jury niet eenvoudig maakte. Mede door de hoge kwaliteit is 
besloten om de genomineerde boerderijen deze keer niet specifiek te koppelen aan één van de vijf 
selectiecriteria.  

De genomineerden zijn een tweede keer bezocht, waarbij van te voren een afspraak is gemaakt met 
de eigenaren. Voor een zorgvuldige afweging en haar eindoordeel dient de jury immers ook het 
interieur te kunnen bekijken.  

 

 De genomineerden zijn: 

1. Slotzicht in Haarzuilens – wonen 
 
2. Wagendijk 16  in Kockengen -  wonen en hobbyboer 

3.    Acht is meer dan Duizend in Woerden – Kaashandel en wonen 

4.    De Engh in Driebergen – wonen  en hoveniersbedrijf 

  

Uit het juryrapport van De Engh:  

 

‘.. Op de scheiding van de hoge, bosrijke Utrechtse Heuvelrug en het lage, agrarische Kromme 
Rijngebied vormt het een prachtig verbindend element tussen de verschillende landschapstypen. Erf, 
tuin en hoogstamboomgaard werken door hun kwaliteit, en naadloze aansluiting bij de omgeving, mee 
aan de hoge ensemblewaarde van het geheel… Het complex bestaat uit een aantal goed op elkaar 
afgestemde, en geprojecteerde, onderdelen. Het klassieke boerenbedrijf is getransformeerd tot 
hoveniers/landschapsverzorgingsbedrijf. Bijzondere waardering is er voor de wijze waarop deze 
transformatie is uitgevoerd… Grote waardering heeft de jury voor de wijze waarop het geheel is 
geconserveerd en aangepast aan het huidig gebruik, met respect voor de historie. Maar ook met open 
oog voor het heden, gezien de daglichtvoorziening in het woongedeelte en de zonnepanelen op het 
bijgebouw….’   
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1. Boerderij Slotzicht 
Thermatenweg 2, Haarzuilens 

Slotzicht staat net buiten de wal van het dorpje Haarzuilens en in het verlengde van de as van de 
oprijlaan aan de achterzijde van kasteel De Haar.  Het is de bouwstijl die Slotzicht interessant maakt. 
Deze voormalige melkveehouderij heeft namelijk een kasteelachtige allure gekregen van de architect 
Jacques van Straaten. Van Straaten was naar verluidt een leerling van de neogotische grootmeester 
Pierre Cuypers, de architect van kasteel De Haar. Beide bouwwerken zijn in dezelfde tijd gebouwd en 
dateren uit het laatste decennium van de negentiende eeuw. Opdrachtgever van Slotzicht was 
volgens de huidige eigenaar echter de boer, niet – zoals de jury vermoedde -  kasteelheer graaf Van 
Zuylen van Nyevelt. De vorm van de boerderij wil met  onder andere haar entree onder voorname 
arcaden, een trapgevelachtige opbouw van de voorgevel en rode kruisen in het blauwe pannendak,  
onmiskenbaar   de indruk van een voorname kasteelboerderij  vestigen. Datzelfde doen de vele 
architectonische details, zoals de drie in de voorgevel gemetselde zuilen uit het wapen van de familie 
Van Zuylen, de luiken in de kleuren van het kasteel, de bijzondere details in het metselwerk en de 
getoogde rollagen onder de vensters. Pas op de deel herinnert een deel van de koestal met de hilt 
erboven nog aan de oorspronkelijke functie van melkveebedrijf. De hooiberg met drie betonnen 
staanders en de wagenschuur met hoge dubbele deuren zijn daarnaast eveneens als sporen van de 
landbouwgeschiedenis bewaard gebleven.  

Op Slotzicht wordt gewoond, niet meer geboerd. De nieuwe functie is in het oude gebouw gepast, in 
plaats van andersom. Nieuwe onderdelen zoals de keuken zijn in een moderne vorm in de ruimte 
geplaatst, waardoor duidelijk een onderscheid zichtbaar is tussen het oude oorspronkelijke en het 
nieuw toegevoegde. Vaak is een oplossing gekozen waarbij nieuwe toevoegingen zijn uitgevoerd in 
moderne materialen en het oude is behouden. De houten scheidingswand met glas- in- lood panelen 
is een voorbeeld van de zorgvuldigheid waarmee het huis aan de nieuwe functie is aangepast met 
behoud van het kenmerkende oude.  

 De erfinrichting en tuinaanleg zijn sober en daardoor passend bij een boerderij. De boerderij ligt 
landschappelijk mooi. Aan de gracht op de buitenwal van het dorp, kijkt men vanuit het voorhuis uit op 
het park van het kasteel en vanuit het achtererf op het weidse, groene polderlandschap.  

Al deze factoren -  afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang - maken Slotzicht naast een 
interessante en atypische boerderij tevens een geslaagd voorbeeld van herbestemming en een 
voorbeeld voor toekomstige boerderijverbouwers. 
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2. Boerderij Wagendijk 16, Kockengen 
 

Deze karakteristieke langhuisboerderij is een rijksmonument. In het register staat er als beschrijving 
dat het om een 18-eeuws  monument  gaat,  dat  eertijds  de  functie  had  van  “boerderij,  molen  en  bedrijf”.   
 
Het erf bestaat nu uit de boerderij met zomerhuis, een hooiberg pal achter de boerderij en nog een 
aantal bijgebouwen, als garage en opslag.  
Alle gebouwen die deel uitmaken van het erf zijn mooi achter elkaar gelegen en versterken de 
zichtlijnen in het landschap. Het doorzicht naar achteren is heel mooi, zeker ook door de 
aanwezigheid van de Kockengense wipmolen op de achtergrond. Aan de voorkant ligt de boerderij 
aan de Wagendijk en – aan de andere kant van de dijk -, de wetering, die naar het Utrechtse afwatert. 
Aan de noordkant van de boerderij ligt het karakteristieke kerkhofje van Kockengen.  
Aan die kant van de boerderij is een waterpartij (met een eigen reiger) en wat (fruit-)bomen.  
 
De voorkant en de zijkanten van de boerderij, zeker de zuidoost kant, zijn gaaf. Aan de noordelijke 
zijgevel is de geschiedenis en het voormalig gebruik af te lezen. Het boenhok aan het water staat 
weliswaar niet meer over het water maar past mooi in de gevel. De muur is een geschiedenisboek op 
zich.  
 
Het erf heeft de structuur van een boerenerf. Dat wil zeggen, vóór is het netjes, opgeruimd en 
aangeharkt en achter is het vooral een werk-erf. Het geheel is zeker achter wat rommelig en sommige 
bijgebouwen  zijn  vele  malen  ‘uitgestukt’.  Daarbij  is  veel  verschillend  plaatmateriaal  gebruikt.   
  
Het zomerhuis is opgeknapt en wordt als een zelfstandige woning verhuurd. Het is een mooie, heldere 
ruimte geworden waar weinig van de oude elementen meer zichtbaar zijn. Het zomerhuis is aan de 
voorkant wit gepleisterd en het dak is voorzien van dakplaten, praktisch maar ietwat detonerend bij het 
monument.  
 
De hooiberg is voor opslag en moet nog worden opgeknapt. Dat geldt ook voor de deel die in gebruik 
is als paardenstalling en hobbyruimte. De oude gebinten zijn intact en het plafond is rijkgeschakeerd 
door de vele typen balken waarvan sommigen wit gekalkt zijn. De vloer verraadt de ondergrond: ze 
helt behoorlijk af. De achtergevel is op een onverantwoorde manier door de vorige eigenaar 
vervangen nadat de oude gevel was ingestort. Niets is meer herkenbaar van de oude indeling. Dat is 
jammer.  
 
De keuken is de loop van de jaren geheel vernieuwd en past goed bij de algehele indruk van de 
boerderij:  er  zijn  oude  elementen  zoals  de  oude  ‘staander-met-kram  voor  de  agressieve  koe’  - en 
onderdelen die vervangen zijn, soms wel, soms minder goed gelukt. De haardpartijen zijn niet heel 
oud maar passen goed in het geheel.  
De overige vertrekken hebben een mooi sfeer en zijn plezierig ingericht. Boven is de inrichting basaal. 
Afgetimmerde wanden verdelen de zolder waar de oude balken en gebinten zichtbaar zijn.  
 
Toen de eigenaar 30-40 jaar geleden de boerderij ging verbouwen, was de kelder voor het grootste 
gedeelte volgestort en was het niet meer mogelijk alles uit te graven. Dat betekent dat van de oude 
functionele ruimtes als kaasmakerij en opslag niets meer over is. Aan de buitenkant zijn de ramen in 
de gevel daarvan nog de getuigen.  
 
Samengevat, het gehele complex verdient niet de aanduiding mooiste boerderij van Utrecht maar 
misschien  wel  het  compliment  de  ‘gewoonste’  boerderij.  Dat  wil  zeggen, ze is door de eigenaar met 
liefde aangepakt met de intentie om die geheel in oude glorie te herstellen maar tijd, prioriteit, geld en 
soms ook kennis maken dat er delen zijn die helemaal, andere die gedeeltelijk gerestaureerd zijn en 
weer andere die nog helemaal opgeknapt moeten worden. Het verhaal is nog niet af en de vraag is of 
het ooit af komt. Ook dat is kenmerkend voor het levensverhaal van een boerderij.  
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3. Boerderij  ‘Acht  is  meer  dan  duizend’ 
Rietveld 90, Woerden  

 
De boerderij 
Als  een  parel  ligt  boerderij  ‘Acht  is  meer  dan  1000’  te  stralen  in  het  landschap  langs  de  Oude  Rijn  
tussen Woerden en Bodegraven. Ze ligt daar al eventjes, al sinds 1679 om precies te zijn. Het jaartal 
staat  vermeld  op  één  van  de  smeedijzeren  muurankers.  ‘Acht  is  meer  dan  1000’  is  een  
langhuisboerderij in Hollandse renaissance stijl, opgetrokken in verschillende kleuren baksteen. In de 
voorgevel zijn op de begane grond - van links naar rechts - drie zesruits schuifvensters geplaatst, een 
paneeldeur met een groot bovenlicht en een klein negenruits opkamer venster. Er zijn geen luiken en 
deze zijn er voor zover bekend ook nooit geweest. Op de verdieping zien we twee 
kruisvensterkozijnen met halve luiken en roedenvensters en op zolder een rond venstertje. Boven de 
vensters en de voordeur zijn sierlijke ontlastingsbogen gemetseld met hardstenen aanzet- en 
sluitstenen. Dit is ook het geval bij de twee vensters op de verdieping. Langs de dakrand zijn in de 
voor- en achtergevel zogenaamde boerenvlechtingen aangebracht. Behalve als sierelement hebben 
deze ook een functie: ze versterken de randen van het metselwerk. De zijgevels zijn in gele 
ijsselsteentjes opgetrokken en bevatten meerdere oorspronkelijke openingen, waaronder een origineel 
kelderraam met zogenaamde diefijzers. De boerderij heeft een hoog, geheel met riet gedekt, dak met 
betrekkelijk kleine wolfseinden. Het gebouw is in de jaren zeventig van de vorige eeuw volledig in 
verval geraakt. De familie Van Bemmel kocht de boerderij in 1980 en heeft, in nauwe samenwerking 
met monumentenzorg en architect Bob van Beek, de boerderij zeer grondig gerestaureerd. Veel van 
het voorbereidende werk – zoals het bikken van stenen -  is daarbij zelf gedaan. Bij de restauratie is 
ook de deel, de voormalige veestalling, voor bewoning geschikt gemaakt. In het gebouw zijn nog veel 
authentieke elementen bewaard gebleven, waaronder een schouw met fraaie tegeltableaus, een 
bedstede met sierlijst en verschillende oorspronkelijke oude vloeren. De boerderij is een 
Rijksmonument. 
 
Erf, bijgebouwen en huidig gebruik 
Voor de boerderij staan twee karakteristieke leilindes, deze zijn gemeentelijk beschermd. Het sierlijke 
houten (!)  toegangshek is circa vijfentwintig jaar geleden nieuw gemaakt, waarbij een vergelijkbaar 
hek op een oude afbeelding van de boerderij als voorbeeld heeft gediend. Een grindpad loopt van dit 
hek langs de boerderij naar het achterterrein. Naast de boerderij bevindt zich een kleine hoogstam 
boomgaard. Boerderij en erf hebben geen agrarische functie meer, hoewel de activiteiten van de 
familie Van Bemmel wel een nauwe relatie met de agrarische sector hebben. Ook de voormalige 
veeschuur  op  het  achtererf  heeft  de  monumentale  status.  ‘Acht  is  meer  dan  1000’  is  de  opvallende  
naam van deze boerderij, van meer boerderijen overigens.  ‘Acht’  is  een  heel  oud  woord  dat  onder  
andere  ‘oplettendheid’  en  ‘opmerkzaamheid’  betekent.  Het  komt  bijvoorbeeld  voor  in  het  commando  
‘Geef  acht!’  (‘let  op!’),  maar  ook  als  onderdeel  van  het  woord  ‘aandacht’.  Volgens  de  zegswijze ‘acht  is  
meer dan duizend’  is  oplettendheid  dus  meer  waard  dan  een  groot  geldbedrag  van  – in dit geval – 
duizend gulden.  
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4. Boerderij  ‘De  Engh’ 
Engweg 50,  Driebergen 

 
Dit gave, in uitstekende staat verkerende, complex nestelt zich in de omarming van enerzijds de 
verstedelijkte bebouwing van Driebergen en een kloosterbos, anderzijds van de ruimtelijkheid van de 
Langbroekerwetering. Op de scheiding van de hoge, bosrijke Utrechtse Heuvelrug en het lage, 
agrarische Kromme Rijngebied vormt het een prachtig verbindend element tussen de verschillende 
landschapstypen. Erf, tuin en hoogstamboomgaard werken door hun kwaliteit, en naadloze aansluiting 
bij de omgeving, mee aan de hoge ensemblewaarde van het geheel. Een zeer recente aanwinst van 
aangrenzend terrein (boomgaard en schapenweide) zal deze waarde nog verder versterken. 

Het complex bestaat uit een aantal goed op elkaar afgestemde, en geprojecteerde, onderdelen. Het 
klassieke boerenbedrijf is getransformeerd tot hoveniers/landschapsverzorgingsbedrijf. Bijzondere 
waardering is er voor de wijze waarop deze transformatie is uitgevoerd. Met vrijwel volledig behoud 
van authenticiteit en van de zichtbare bouwsporen welke refereren aan het verleden. Zowel in woon- 
als bedrijfsgedeelte.  

Het betreft o.a. een monumentaal dwarshuis boerderij gebouwd in 1876 op de fundering van de 
voorganger uit 1755. Het achterhuis dateert uit 1910. De erker aan de rechterzijde uit 1914, die aan 
de linkerzijde is van zeer recente datum. Het voorhuis is opgetrokken in een classicistische stijl van 
eenvoudige voornaamheid en bestaat uit 2 bouwlagen, beide met vijf raamtraveeën en hoek lisenen. 
De kopgevels hebben zinken deklijsten. Het pannendak met blauw gesmoorde kruispannen heeft een 
geprofileerde  gootlijst.  Bijzonder  zijn  de  twee  ‘trompe  l’oeil’  ramen  op  de  bovenverdieping  met  
opgeschilderd venster. Zowel voorhuis als bedrijfsgedeelte zijn in het recente verleden aangepast aan 
het huidige gebruik. Met de meeste zorgvuldigheid uitgevoerd en met behoud en hergebruik van 
kenmerkende onderdelen. 

Het ensemble bestaat verder uit een grote bakstenen schuur ook gedekt met kruispannen. 
Oorspronkelijk bestemd voor jongvee en werktuigen en behoudens de inrichting nog volledig in 
originele staat en doet nu dienst als werktuigenberging. Een aangebouwde veranda/tuinhuis en de 
inmiddels aangebrachte zonnepanelen doen geen afbreuk aan de authenticiteit. 

De hooiberg op de oorspronkelijke, juiste, plaats maakt deel uit van het geheel. Hij is opgebouwd uit 
betonnen roeden met het daarbij behorende originele lierwerk. Gedekt met een plaatstalen kap en is 
op zeer acceptabele manier aangepast aan het gebruik als werktuigenberging maar zou met kleine 
moeite zo weer kunnen functioneren. 

 De uit de 18e eeuw daterende schaapskooi is een verwijzing naar de oorspronkelijke bedrijfsvoering 
toen de Heuvelrug nog vrijwel onbebost was, toen heide en ruige grond ruim aanwezig waren en 
schapen voor wol en mest zorgden. De kooi was ondertussen ernstig vervallen en is, recent onder 
architectuur en op voorbeeldige wijze gerestaureerd en geschikt gemaakt voor een kantoorfunctie. 

De erfverharding van hoofdzakelijk straatstenen, lindebomen aan de zuidzijde, een jonge hoogstam 
boomgaard en een ruime tuin die naadloos aansluit op het omringende weidegebied versterken de 
waarde van het geheel. De zeer verzorgde uitstraling werkt hier ook aan mee. 

Grote waardering heeft de jury voor de wijze waarop het geheel is geconserveerd en aangepast aan 
het huidig gebruik, met respect voor de historie. Maar ook met open oog voor het heden, gezien de 
daglichtvoorziening in het woongedeelte en de zonnepanelen op het bijgebouw. O.i. juiste mix. 
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5.   Boerderij  ‘Van der Horst’   
       Maarssenbroeksedijk Oost 38, Breukelen      

Al zes generaties lang boert de familie Van der Horst op deze krukhuisboerderij in het weidelandschap 
tussen Breukelen en Maarrsenbroek. De zevende generatie staat nu weer klaar om het melkveebedrijf 
in de toekomst over te nemen. De bouwgeschiedenis van deze rietgedekte boerderij gaat terug tot in 
de zeventiende eeuw (1625 wordt genoemd), toen het een langhuisboerderij was. De gebinten en de 
hilt op de deel zijn nog aanwezig. In de jaren zestig van de twintigste eeuw is er een aanbouw met 
een plat dak in de oksel van de ‘kruk  ‘  gebouwd.  Opvallend detail is dat dat het voorhuis een witte 
spatplint heeft in plaats van de gebruikelijke zwarte of grijze kleur.  De boerderij ligt tamelijk onbeschut 
in het open weidelandschap eromheen.  
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6.    Boerderij Boomrijk 
       Zandpad 53, Breukelen 

Boomrijk is in 1833 als woonhuis gebouwd door de toenmalige heer Van Gunsterstein, die het voor de 
verhuur bestemd had. In 1917 werd het huis verbouwd en kreeg het de huidige voorgevel. Bij die 
verbouwing werd ook de stal achter het huis gebouwd. Voor- en achterhuis werden vanaf dat moment 
apart verhuurd: het achterhuis aan een veehouder/pachter; het voorhuis aan twee gezinnen. Dit zal 
verklaren  waarom  op  het  dak  van  Boomrijk  drie  schoorstenen  staan  in  plaats  van  ėėn  zoals  
gebruikelijk is. Sinds een verbouwing in 1949 woont er één gezin op Boomrijk. Boomrijk is een 
witgepleisterde boerderij van het langhuistype met brede, geblokte hoeklysenen en een rieten 
zadeldak. De decoratieve elementen en de indeling van de voorgevel geven deze vrij kleine boerderij 
een zekere monumentaliteit. Een brug met aan weerszijden de pilaren van een negentiende -eeuws 
toegangshek geeft toegang tot het erf. In de as van de werf staat links achter de boerderij een 
zomerhuis.  
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7.    Boerderij  Blommenhove 
       Meentweg 37, Eemnes 

De Meentweg is het verlengde van de Wakkerendijk: twee boerderijlinten met aan één zijde 
voornamelijk achttiende en negentiende eeuwse boerderijen die via de Eempolder kijken richting de 
vroegere Zuiderzee. In dit oude lint wordt de rijksmonumentale langhuisboerderij op nummer 37 al 
sinds 1850 bewoond door de familie Blom. In de boerderij wonen nu drie gezinnen; toch heeft 
Blommenhove nog steeds een deels agrarische bestemming. De symmetrische  voorgevel is 
tuitvormig, met in het midden een deur met aan weerszijden een  fraai schuifvenster. Links en rechts 
in de voorgevel zitten twee kleine schuifvensters. Aan de zuidzijde van het rieten dak zit een 
opvallende dakdeel dat met rode pannen gedekt is. Deze ´pannenlap´ is kenmerkend voor de 
boerderijlinten in Eemnes en diende als opvang van regenwater omdat het grondwater vlakbij de 
Zuiderzee te zout was om te drinken en in te wassen. Een hoogstamboomgaard en meidoornhagen 
maken het zorgvuldig onderhouden en fraai gelegen ensemble helemaal af.  
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8.   Hoeve  ‘Op hoop van beter’ 
      Meentweg 75, Eemnes  
    

Deze langhuisboerdij ligt in hetzelfde boerderijlint als Blommenhove, en is als achttiende eeuwse 
boerderij de oudste van de twee. Een andere overeenkomst tussen de twee is de ´pannenlap´ in het 
rieten dak, zij het dat hier blauwe in plaats van rode pannen gebruikt zijn. De naam ´Op hoop van 
beter´ heeft ze gekregen tijdens een periode van veepest in de negentiende eeuw. De indeling van de 
voorgevel met in het midden twee schuifvensters, helemaal links een laag venster en rechts een 
opkamervenster met daaronder een kelderlicht met diefijzers, is karakteristiek. Bijzonder zijn de twee 
halve luiken van de middelste vensters. In de zijgevel waar vroeger inrijdeuren zaten, is het dak gelift 
en is nu de ingang. De boerderij met haar boerenvoortuin en hooiberg met vier staanders, ligt prachtig 
in het landschap. 
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9.   Boerderij  ‘Wolfsstede' 
      Wakkerendijk 88, Eemnes 
 
De Wakkerendijk is het belangrijkste dorpslint van Eemnes. Haar veertiende eeuwse voorganger was 
een ontginning as, die de grens van de staten van Holland en ´t Sticht bepaalde en herhaaldelijk 
verhoogd werd na overstromingen van de Zuiderzee. Nog slechts een enkele boerderij aan de 
Wakkerendijk dateert uit de zeventiende eeuw, waaronder Wolfsstede. Bijzonder is dat het bouwjaar 
1652 nog op een balk in het woonhuis schijnt te staan en dat de indeling met veel originele details nog 
gaaf en intact is. De symmetrische voorgevel met tuit is afgewerkt met vlechtingen. In de zijgevel 
zitten mest- en inrijdeuren en in het rieten dak een is ´pannenlap´ gezet met rode pannen. Er wordt op 
Wolfstede niet meer geboerd. De veeschuur achter de boerderij dateert uit 1851 en heeft, evenals de 
andere gebouwen, een woonbestemming. Achter op het erf staan twee recente hooibergen en op de 
perceelgrens staat een rij eiken. De eikenrij kadert het erf en de voortuin in en draagt ontegenzeggelijk 
bij aan het karakter van dit gave ensemble.  
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10.   Boerderij  ‘Baron van Wassenaar’ 
        Gerverscop 9, Harmelen 
 
De Gerverscop is een middeleeuwse ontginningsdijk en de naam is ontleend aan Gerver of Gerbert, 
de naam van de koper = cope. De Baron van Wassenaar ligt aan de noordzijde van dit ongeschonden 
voorbeeld van een middeleeuws copelandschap en heeft diverse voorgangers en namen gehad. De 
huidige eigenaar heeft een melkveebedrijf plus een laboratorium voor onderzoek naar dierenwelzijn. 
De buitenkant van de huidige boerderij dateert uit 1898, de toenmalige indeling is verdwenen. De 
langhuisboerderij heeft een rieten dak met wolfseinden, beide zijgevels bevatten een opgelicht deel. 
Aan de nagenoeg symmetrische indeling van de voorgevel met details als vlechtwerk, de 
ossenbloedrode plint, hardstenen elementen in de segmentbogen met siermetselwerk en de 
cartouches met het jaartal, is af te lezen dat hier sprake moet zijn geweest van een rijke 
opdrachtgever. Uit diverse bronnen, waaronder de gevelsteen met het wapen van de Ridderlijke 
Duitse Orde, blijkt dat de Duitse orde de boerderij in 1897 onder architectuur heeft laten bouwen. 
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11.   Boerderij  ‘De Winter’ 
        Teckop 9, Kamerik 
 
De naam Teckop is een verbastering  van  Teke’s    of  Taeke’s  cope.  Een cope is een lange, smalle 
strook grond die in de middeleeuwen ter ontginning gekocht werd door particulieren. Verkopers waren 
vaak kapittels of de bisschop van Utrecht, want in de middeleeuwen had de katholieke kerk het 
grootste deel van Utrecht in bezit. Teckop is een bijzonder voorbeeld van een ontginningslint, waar 
aan beide zijden aan de weg of de wetering de boerderijen op de kop van het perceel liggen, met 
afgravingssloten ertussen in. De brede en lage boerderij De Winter met zijn bijgebouwen, leilinden en 
grote kastanjes langs de sloot, vormt een gaaf erfensemble in dit landschap.  

De  Winter  is  met  ‘  de  zomer’,  ‘de herfst ‘en ‘ de lente’, ooit eigendom geweest van dezelfde familie. 
Het voorhuis is gemetseld met handgevormde bakstenen en heeft vlechtingen langs de dakrand en 
een rieten dak met wolfseind. De ingang is in de linkerzijgevel, de kelder heeft een venster in de 
rechterzijgevel. 

  

 

 

 



20 
 

12.   Boerderij  ‘Voldoening’ 
         ’s  Gravensloot  34,  Woerden 
  
De weg  en  de  polder  ten  noorden  van  de  weg  heten  allebei  ’s  Gravensloot en behoren tot de vroegere 
gemeente Kamerik. De stad Woerden heeft zich uitgebreid tot aan de zuidzijde van  de  ’s  Gravensloot.  
De Voldoening ligt aan het boerderijlint ten noorden van de weg. De polder erachter is nog open, het 
lint is nogal dicht bebouwd in een grote diversiteit van woningtypes en bouwmassa’s.  Het voorhuis van 
de deze langhuisboerderij heeft een pannendak en is hoger dan het rietgedekte achterhuis. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel met vier schuifvensters en een engelenraam, heeft een fraaie 
detaillering door het glas-in-lood in de bovenlichten, de makelaar en het gele siermetselwerk. Links 
van de boerderij staat een lange, lage Verschuur met kaasmakerij en boenhok er aan gebouwd. Voor 
het huis staan leilinden in perken met buxushagen; links van de boerderij is boomgaard.  
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13.   Boerderij  ‘Ossenwaard’ 
         Molenspoor 6, Werkhoven 
  
Op de kadastrale kaart uit 1832 komt al een molenspoor voor als toegangspad naar de hofstede 
Ossenwaard. De boerderij heeft nog steeds een agrarische bestemming. Behalve melkveehouderij 
maakt men er kaas, is de oude bakoven in het zomerhuis hersteld en is er een klein museum. De 
huidige boerderij Ossenwaard is in het begin van de negentiende eeuw gebouwd op fundamenten van 
een voorganger. De T- boerderij heeft zijn hoofdvorm behouden; in het metselwerk zitten sporen van 
oude vensters en in de rieten kap van het voorhuis zitten twee schoorstenen en twee vrij recente 
dakkapellen. De voorgevel met de rood-groene luiken oogt statig. 
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14.   Boerderij De Steenen Kamer 
        Nedereindseweg 561, IJsselstein 

Deze T-boerderij met zijn monumentale voorhuis kent een lange en bijzondere geschiedenis uit 
verschillende bouwperiodes. De jury heeft waardering voor de restauratie ervan. In het voorhuis 
bevindt zich een zogenaamde ‘stenen  kamer’.  Dit is een van de oudste woonvormen in Nederland, 
hetgeen erop duidt dat hier in de vijftiende of zestiende eeuw een versterkt huis moet hebben 
gestaan. Aan deze stenen kamer zijn later een voorhuis en een deel gebouwd, waarbij de deel jonger 
is dan het voorhuis. De stenen kamer ligt als opkamer boven een kelder met een tongewelf. In de  
linkerzijgevel van het woonhuis-  destijds de achtergevel van de stenen kamer-  zit op de plaats van 
de vroegere deur naar de kelder een keldervenster. Een trap leidt naar een dubbele deur met aan 
weerszijden een kloostervenster. De stenen kamer is recentelijk in twee woningen gesplitst. Het 
voorhuis is witgepleisterd en heeft een zadeldak onder een rood pannendak, terwijl het achterhuis met 
blauwe pannen is gedekt. Ook overigens is de samenhang tussen voor – en achterhuis verdwenen; 
hetgeen ook geldt voor de beide erven.  

 

 

 

Uit M.I.P. Utrecht, IJsselstein, 1989 
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15.   Boerderij  Zeldzaam  
        Bunsinglaan 14, Zeist 
        
Zeldzaam is een relatief jong, gaaf en a-typisch boerderijcomplex dat in 1924 onder architectuur 
gebouwd is en kenmerken van de Amsterdamse school vertoont. Bewoners van het hoofdhuis waren 
destijds vier vrijgezellen broers uit het boerengeslacht Van der Haar; nu woont er een gezin dat 
tuinieren als hobby heeft. De opvallende - hoge, grote, groene - houten schuur naast het woonhuis 
was multifunctioneel en deed tegelijkertijd dienst als koeienstal, wagenschuur en fruitzolder. Het is 
een bijzonder en gaaf ensemble met veel architectonische details uit de bouwtijd, dat fraai in het 
landschap ligt. De fruitboomgaard houdt de herinnering aan de vroegere fruitteelt in deze streek 
levend.  
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