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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN  

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Gebouwd als bejaardenpension, relatie met 

voorwaarden Wederopbouw. Gelegen op landgoed 

Den Treek-Henschoten. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Gebouwd in tuinaanleg van voorganger en relatie 

met andere gebouwen op het terrein in opdracht 

van dezelfde familie. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Gebouwd als bejaardenpension. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan de voor Leusden belangrijke 

families De Beaufort en Röell en relatie met 

landgoed Den Treek-Henschoten. Vernoeming naar 

voormalig erf Schutterhoef. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Traditionalistisch pand, bijzonder als laat 

(naoorlogs) voorbeeld van een Engels landhuis dat 

vooral populair was bij welgestelde families in de 

jaren tussen circa 1910- en 1930. 

 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Vroeg werk van J.B. Baron van Asbeck, landelijk 

bekend vanwege (N.H.) kerkontwerpen en later 

restauratiearchitect. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Zorgvuldige vormgeving, karakteristieke 

hoofdvorm, indeling, detaillering en materialisering. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Materiaalgebruik (baksteen, riet) en indeling 

(roedenramen, paneeldeuren, persiennes) zijn 

karakteristiek voor dit type panden. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

‘Hoofdmoment’ binnen complex en ingepast in 

oudere tuinaanleg en zichtbaar vanaf 

Arnhemseweg 8-10 2 Pagina 4 van 568



 

 

3 
 

 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Arnhemseweg. Duidelijk herkenbaar als 

hoofdgebouw ten opzichte van de als dienstwoning 

herkenbare chauffeurswoning annex garage. 

Gelegen aan aftakking van privéweg / oprijlaan 

met hekpijlers met de naam Schutterhoef. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Opvallende ligging schuin ten opzichte 

van Arnhemseweg; goed zichtbaar 

komend vanuit het noorden. Herkenbare 

visuele en hiërarchische relatie met 

voormalige chauffeurswoning annex 

garage. 

b. Onderdeel van landgoederenreeks die 

karakteristiek is voor Leusden op grens 

Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Ligging in oudere tuinaanleg, relatie met 

voormalige chauffeurswoning annex 

garage (Arnhemseweg 4-6-8). Hekpijlers 

aan beide zijden van de oprijlaan. Relatie 

met Klein Schutterhoef (Arnhemeseweg 

2, rijksmonument)  

b. Hoofdmoment van het complex. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- 

en/of interieur; 

Het landhuis is volledig gaaf en extern nooit 

verbouwd. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of 

constructieve gaafheid; 

Het landhuis is volledig gaaf en extern nooit 

verbouwd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Het landhuis is bijzonder vanwege zijn functie als 

bejaardenpension, wat niet direct aan het exterieur 

afleesbaar is maar wel herkenbaar op oude 

plattegronden van het interieur (interieur valt 

buiten het onderzoek). 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Inpassing in een in fasen tot stand gekomen 

complex in opdracht van één familie. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Het landhuis is gebouwd ter plaatse van een 

afgebrande voorganger en ingepast in een oudere 

tuinaanleg met oudere bijgebouwen. Hekpijlers met 

de naam Schutterhoef markeren de toegangswegen 

tot het complex. Het is daardoor als één gaaf en 

herkenbaar geheel op te vatten.  

6. in relatie tot de structurele Als onderdeel van de verspreide agrarische en 

Arnhemseweg 8-10 3 Pagina 5 van 568



 

 

4 
 

 

en/of visuele gaafheid van 

de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

woonhuisbebouwing die de Arnhemseweg van 

oudsher kenmerkt. 

Het landhuis is een herkenbaar onderdeel in de 

landgoederenstructuur van Leusden, aan deze zijde 

van de gemeente aansluitend op de 

landgoederenzones van de Utrechtse Heuvelrug. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid of karakteristiek  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Zeldzaam vanwege oorspronkelijke functie als 

bejaardenpension. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Van belang als visueel hoofmoment binnen het 

gegroeide ensemble.  

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristiek bouwtype / bouwstijl (Engels 

landhuis) passend binnen de architectuur van de 

landgoederenzone. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

 

GEGEVENS  

  

Naam object Schutterhoef 

Oorspronkelijke functie bejaardenpension 

Huidige functie wonen 

Typologie landhuis 

Stijl/stroming Traditionalistisch, Engelse landhuisstijl 

Bouwtijd 1948, besluit B&W d.d. 15-06-1948 

Relevante wijzigingen Geen exterieurwijzigingen, interne verbouwing 

1989 

Architect(en)/ontwerper(s) ir. W. De Bruijn en ir. J.B. baron van Asbeck, 

architecten en stedenbouwkundigen te Utrecht 

Opdrachtgever M.S.H. Douarière  Röell-de Beaufort 

Bouwkundige karakteristiek Tweelaags landhuis, baksteen met rieten kap, op 

rechthoekige plattegrond met laag doorlopende 

zijschilden. Hoofdentree in zuilenportiek met luifel. 

Vensters met roeden en persiennes, paneeldeur, 

balkon achterzijde en dakkapellen uit de bouwtijd. 

Hoge schoorstenen. Toegang tot kelder in kopse 

gevel links. Het huis is gebouwd als 

bejaardenpension maar typologisch te duiden als 

Engels landhuis. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die Eerste steen van de voorganger van het pand 
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onderdeel zijn van het monument ingemetseld naast de voordeur ‘deze steen is 

gelegd door Pieter Jan Hendrik en Willem Hendrik 

Röell 14 augustus 1919’. Foto van de eerste steen-

legging in 1919: Leusden Toen 2007 nr. 3 

Groen Restanten oude tuinaanleg 

Bijgebouwen Bijgebouwen als genoemd in MIP niet meer 

aangetroffen, hoofdgebouw vormt nog steeds een 

mooie eenheid met voormalige garage, 

chauffeurswoning, vooral gezien vanaf 

Arnhemseweg. 

Stedenbouwkundige ligging In bocht van privé-weg en oprijlaan, schuin ten 

opzichte van Arnhemseweg gelegen. Goed 

zichtbaar vanuit noordelijke richting. Twee stel 

hekpijlers met naam Schutter Hoef aan beide 

zijden van oprijlaan direct aan Arnhemseweg.  

De Arnhemseweg werd in 1827 aangelegd als 

straatweg van Amersfoort naar Arnhem.  

Geschiedenis Gebouwd als bejaardenpension ter vervanging van 

het in juli 1945 door brand verwoeste huis Groot 

Schutterhoef uit 1919. Groot Schutterhoef werd 

gebouwd in opdracht van Jhr. A.M.A.J. Röell door 

Heijmerink en Nollen. De oude villa heeft kort voor 

de Tweede Wereldoorlog enige tijd dienst gedaan 

als Montessorischool. De chauffeurswoning annex 

garage van het verwoeste huis zijn nog aanwezig 

(Arnhemseweg 4-6-8), de oude tuinaanleg is nog 

deels herkenbaar, vooral de vijver.  

Tijdens de oorlog werd Groot Schutterhoef 

gevorderd door de Duitse bezetter en daarna 

huisvestte het Canadezen.  

De eerste bouwaanvraag voor nieuwbouw verleend 

in 1946 met Rijksgoedkeuring (verband met 

Wederopbouwtijd. Met enige wijzigingen werd de 

vergunning definitief in 1948. Een voorwaarde voor 

het verkrijgen van een vergunning dat het huis aan 

meerdere gezinnen onderdak zou bieden. Dat werd 

opgelost door het in appartementen te verdelen, 

als rusthuis voor ouderen. 

In 1934 werd door mw. Röell op het terrein ten 

noordwesten het Noorse houten huis gebouwd, 

met de naam Klein Schutterhoef (rijksmonument). 

  

Het huis Schutterhoef is een vroeg werk van Jan 

Baron van Asbeck, een belangrijk architect die in 

de jaren 50 vooral bekend werd om zijn (NH) 

kerkontwerpen (bv Paaskerk Amstelveen 

Wederopbouw topmonument) en later landelijke 

faam verwierf als restauratiearchitect (Slot Zeist, 

Sparrendaal Driebergen, Slot Zuylen, paleis het 

Loo, ontwerp Eikenhorst Wassenaar).  

 

De huisnamen binnen het complex, Schutterhoef 

Groot Schutterhoef en Klein Schutterhoef, 

verwijzen naar de manier waarop gesplitste erven 

hun namen in Leusden verkregen. De naam 

Schutterhoef verwijst naar een oude 

boerderijplaats die al in 1536 wordt genoemd. De 
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‘schutter’ of opzichter van de marke van de 

Leusderberg, ving ofwel ‘schutte’ onder andere de 

onbeheerde schapen op de meentgronden. Ook 

wordt in de bronnen vermeld dat er sprake was 

van een ommuurde hoeve waar mensen 

beschutting konden zoeken tijdens een reis. 

 

Maakt deel uit van Stichting Den Treek –

Henschoten. 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele hoofgebouw Arnhemseweg 10 en de 

hekpijlers aan de Arnhemseweg.  

Chauffeurswoning annex garage in de toekomst 

eventueel beeldbepalend pand. 

De tuinaanleg is deels overwoekerd en 

verwaarloosd, maar wel kenmerkend en horend tot 

de geschiedenis. De vijver zou door de familie zelf 

gegraven zijn. Tuinen niet mee genomen in 

onderzoek. Nader te overleggen. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo 

Wevers,  

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 48-725, herbouwen 

landhuis Schutterhoef BV 89-294; BV 38-417 

verbouwen garage BV 51-1114 BV-98-198 

vervanging stal 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

p. 50 

Nr. 5 Leusden Toen, 23e jaargang nr. 3, augustus 2007, 

open monumentendagnummer, p. 13,14 

Arnhemseweg 10, Schutterhoef 

Nr. 6 Historische Kring Leusden, Leusden Toen, 2011 

augustus, Drie objecten genomineerd voor de 

erfgoedprijs (De Hopschuur, ’t Brinkje en Groot 

Schutterhoef) 

Nr. 7 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004, pp. 17-19, 

Schutterhoef  

Nr. 8 www.vanasbeck.nl  

Nr. 9 Wikipedia over familie Van Asbeck en Johannes 

Bernardus van Asbeck 

Nr. 10 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker 

B. Giesen-Geurts 

Nr. 11 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 

 

  

Arnhemseweg 8-10 6 Pagina 8 van 568



 

 

7 
 

 

 

 
 

 
 

Arnhemseweg 8-10 7 Pagina 9 van 568



 

 

8 
 

 

 
 

 
 

Arnhemseweg 8-10 8 Pagina 10 van 568



 

 

9 
 

 

 

      

Arnhemseweg 8-10 9 Pagina 11 van 568



 

Arnhemseweg 9, Hoeve Ruitenbeek 
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Arnhemseweg 14, Klein Schutterhoef 
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Arnhemseweg 19-21 
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Arnhemseweg 22-24 
 
 

 
Foto geo oblique, SlagboomenPeeters juli 2018 
 
 
 

Bouwjaar  : 1924 
Bouwtype  : woonhuis, middenstandswoning (dubbel) 
Oorspronk. functie : wonen 
Huidige functie  : wonen 
 
Gevels; materialen : Handvorm baksteen 
Vensters; deuren : Vierruits roedenvensters met luiken (nr 22)  
Dakvorm  : Afgewolfd kruisvormig zadeldak met uitspringend middenstuk in de  
     westgevel onder vorm van mansarde: dak bedekt met rode pannen 
Omschrijving  : Dubbel woonhuis in 1924 ontworpen door E.J. Schreuder.   
     Gelegen aan parallelweg langs de Arnhemseweg, door een voortuin 
     ervan gescheiden. Latere aanpassingen zoals dakkapellen. 
Motivering  : als uitdrukking van een functie, als deel van een gegroeide  
     structuur 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Arnhemseweg 23 Leusden 

 

Postcode:    3832 GH 

 

Datum waardestelling:  28 februari 2008 en 1 april 2014 

 

Datum foto’s:   18 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers  
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Gelegen op landgoed Den Treek-Henschoten en 

voormalige pachtboerderij van Den Treek. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Gebouwd in opdracht van Simon van Walcheren, lid 

van de rechtbank van Amersfoort.  

 

Vernoeming naar voormalige boerderijplaats 

Schutterhoef en het iets zuidelijker gelegen 

ensemble Schutterhoef. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Geen informatie over ontwerper. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Het betreft een karakteristieke rietgedekte 

langhuisboerderij van forse omvang met een 

bijzondere detaillering van de voorgevel verwant 

aan landgoedboerderijen en duidend op ‘rijk’ 

opdrachtgeverschap. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

De detaillering met gepleisterde nis in de voorgevel 

is opvallend en past bij de vele 

landgoedboerderijen die Leusden rijk is. In 

oorsprong ruitvormige roedenverdeling in 

voorgevel die de driehoekige vormen versterkte. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Hoofdgebouw van voormalig boerenerf, nu 

hoofdgebouw van zorgboerderij. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Mede door bijzondere detaillering en 

forse omvang opvallende boerderij en 

erf aan dit deel van de Arnhemseweg. 

b. idem als a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Waardevolle dispositie van hoofd- en 

nieuwe bijgebouwen die de sfeer en 

opbouw van een historisch erf oproepen. 

b. Passend in het reguliere patroon met 

hoofdgebouw in de lengte-as van het 

perceel op de kop van de kavel. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De langhuisboerderij is gaaf qua hoofdvorm en 

gevelindeling en alleen in details gewijzigd ten 

opzichte van de bouwtijd. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Vrijwel geheel gaaf behouden, uitgezonderd 

invulling van een aantal deuren en (dak)ramen. 

Herstel rechter zijgevel naar situatie zoals vóór 

1964. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Mede door ontwerpkeuzen voor nieuwe 

bijgebouwen geheel herkenbaar als oud boerenerf. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Nieuwe bijgebouwen vormen een waardevolle 

nieuwe tijdlaag. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Herkenbaar als boerenerf in zijn oude en huidige 

functie. Hooiberg met houten roeden passende 

keuze voor dit erf, tuinmuurtje met ezelsrug sinds 

vermoedelijk jaren 60. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

Als onderdeel van de verspreide agrarische en 

woonhuisbebouwing die de Arnhemseweg van 
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van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

oudsher kenmerkt op overgang van Utrechtse 

Heuvelrug en Gelderse Vallei nabij 

landgoederenzone. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Schuren en bebouwing van 2008 en later, 

tuinmuurtje met ezelsrug. 

V Zeldzaamheid of karakteristiek  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Zeldzame detaillering van voorgevel met nis. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Karakteristiek voorbeeld van een langhuisboerderij 

die kenmerkend is voor het agrarisch verleden van 

Leusden en kenmerken van landgoedboerderij die 

duiden op ‘rijk’ opdrachtgeverschap. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden 2011 

wegens zorgvuldige herbestemming tot 

zorgboerderij. 

 

GEGEVENS  

  

Naam object Groot Schutterhoef (sinds 2009) 

Oorspronkelijke functie agrarisch tot circa 2000 

Huidige functie zorgboerderij vanaf 2009 

Typologie langhuisboerderij 

Stijl/stroming traditioneel met invloed neo-stijlen in detaillering  

Bouwtijd 1847 

Relevante wijzigingen 1964: twee raamkozijnen in rechter zijgevel en 

vervanging van de ruitvormige roeden in de 

voorgevel door roeden met rechte hoeken;  

2008-2009: (vergunning verleend 8 maart 2008) 

verbouwing tot woon-zorgcomplex waarbij onder 

andere mestdeuren vervangen door glas en in de 

rechter zijgevel de vensters uit 1964 zijn 

verwijderd en door een klein venster vervangen 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend  

 

Opdrachtgever Simon van Walcheren 

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij onder rieten dak met iets 

verhoogd voorhuis en bijzondere indeling en 

detaillering van de voorgevel met grote 

keperboogvormige nis (portiek), geflankeerd door 

driehoekige zolderlichten. Invloed van neo-stijlen. 
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In top van de nis gietijzeren cirkelvormig licht. 

Dakkapel in wolfseind. Kelderlicht linker zijgevel. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing. 

Groen Niet van toepassing. 

Bijgebouwen Zesroedige hooiberg met rieten kap en houten 

roeden. Bakstenen tuinmuurtje met ezelsrug. 

Wooneenheden bij de zorgboerderij, verwant aan 

boerenschuren.  

Stedenbouwkundige ligging Hoofgebouw met nok haaks op Arnhemseweg, 

voortuin, rechts oprit met boom. Bijgebouwen 

gepositioneerd als schuren op een boerenerf. 

De Arnhemseweg werd in 1827 aangelegd als 

straatweg van Amersfoort naar Arnhem. 

Geschiedenis De oorspronkelijke opdrachtgever Simon van 

Walcheren was lid van de rechtbank van 

Amersfoort. Waarschijnlijk betreft dit de zoon van 

het Tweede Kamerlid Simon van Walcheren van 

Wadenoyen en Johanna Antonia Pigeuad, eigenares 

van landgoed Nimmerdor in Amersfoort. 

De boerderij is lange tijd pachtboerderij van 

landgoed Den Treek geweest en heeft tot 

omstreeks 2000 als boerderij dienst gedaan. Lang 

werd de boerderij bewoond door de familie van 

Dam. D.A. Van Dam was opdrachtgever voor de 

verbouwing in 1964. Zijn aannemer was P. 

Bouman uit Amersfoort. 

De wens van Stichting Philadelphia om een 

zorgboerderij van Arnhemseweg 23 te maken 

paste in het beleid van de gemeente voor 

herbestemming van leegkomende boerderijen en 

nieuwe landgoederen. De zorgboerderij werd in 

2009 in gebruik genomen en was één van de 

genomineerden voor de Erfgoedprijs Leusden in 

2011. 

De naam Groot Schutterhoef is niet de 

oorspronkelijke naam van de boerderij maar is 

afgeleid van het Schutterhoef-ensemble iets 

zuidelijker aan de overzijde van de Arnhemseweg. 

Het in 1945 afgebrande huis Groot Schutterhoef 

dat in 1948 door de nieuwbouw van huis 

Schutterhoef werd vervangen, verwijst naar een 

oude boerderijplaats die al in 1536 wordt 

genoemd. De ‘schutter’ of opzichter van de marke 

van de Leusderberg, ving ofwel ‘schutte’ onder 

andere de onbeheerde schapen op de 

meentgronden. Ook wordt in de bronnen vermeld 

dat er sprake was van een ommuurde hoeve waar 

mensen beschutting konden zoeken tijdens een 

reis. 

Maakt deel uit van Stichting Den Treek 

Henschoten.  

De opvallende indeling van de voorgevel maakt dit 

tot een bijzondere boerderij die verwant is met de 

bijzondere vormgeving van landgoedboerderijen. 

De opdrachtgever kwam zelf uit een familie van 

landgoedeigenaren. 
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Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele hoofdgebouw (de langhuisboerderij). 

Hooiberg nader te onderzoeken. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo 

Wevers,  

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden, BV-64-180 Verbouwen 

woonhuis en bouwen hooiberg en diverse 

bijgebouwen tussen 1966 en 1988, BV-07-359 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 

76 

Nr. 5 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

p. 50 

Nr. 6 Historische Kring Leusden, Leusden Toen, 2011 

augustus, Drie objecten genomineerd voor de 

erfgoedprijs (De Hopschuur, ’t Brinkje en Groot 

Schutterhoef) 

Nr. 7 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker 

B. Giesen-Geurts 

Nr. 8 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
Nr. 9 Jury-rapport erfgoedprijs Leusden 2011p. 4 

Nr. 10 Oldenburgers Historische Tuinen, Nimmerdor te 

Amersfoort: buitenplaats en landgoedbos, 

Cultuurhistorisch overzicht. Aanbevelingen voor 

Bosbeheer 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Arnhemseweg 33 

 

Postcode:   3832 GH Leusden 

 

Datum beschrijving:   1 maart 2014 en 1 april 2014 

 

Datum foto’s:   18 maart 2104 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG VOOR 

DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische 

waarde: belang van het 

object/complex 

 

1. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsma

tige en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve 

waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Ontworpen door en woonhuis van de plaatselijk en 

regionaal bekende bouwkundige J.A. Pothoven Azn., die 

stamde uit een familie van bouwkundigen en architecten. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van 

het object/complex 

 

1. voor de geschiedenis 

van de architectuur 

en/of bouwtechniek; 

Voorbeeld van een kleinschalig Engels landhuis (type 

cottage) met expressieve baksteentoepassingen. 

2. voor het oeuvre van 

een bouwmeester, 

architect, ingenieur of 

kunstenaar; 

Onderdeel van het oeuvre van de plaatselijk en regionaal 

bekende bouwkundige J.A. Pothoven Azn.. 

3. wegens de 

hoogwaardige 

esthetische kwaliteit 

van het ontwerp 

In hoofdvorm, gevelindeling en detaillering zorgvuldig 

ontworpen met veel oog voor details en materialisering, 

passend bij de typologie van een Engelse cottage. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Expressieve toepassing van baksteen in verschillende 

kleuren. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen 

exterieur en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als 

essentieel 

(cultuurhistorisch, 

functioneel en / of 

architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel 

van een complex 

Niet van toepassing. 

2. a. bijzondere, 

beeldbepalende 

betekenis van het 

object voor het 

aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere 

betekenis van het 

complex voor het 

aanzien van zijn 

omgeving, wijk, stad 

of streek;  

Direct gelegen aan de Arnhemseweg op kruispunt met de 

voor de historische geografie van Leusden zeer belangrijke 

Heiligenbergerbeek. 

3. a. bijzondere 

betekenis van het 

complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit 

van de bebouwing in 

relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en 

in relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, 

wegen, wateren, 

bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere 

betekenis van het 

object wegens de 

wijze van verkaveling/ 

inrichting/ 

voorzieningen. 

Niet van toepassing. 

  

IV Gaafheid en 

herkenbaarheid: belang 

van het object/complex 

 

1. wegens de 

architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van 

ex- en/of interieur; 

Zeer gaaf bewaard, er hebben geen externe wijzigingen 

plaats gevonden sinds de bouwtijd. Typologische 

herkenbaar als Engelse cottage. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of 

constructieve 

gaafheid; 

Zeer gaaf bewaard, er hebben geen externe wijzigingen 

plaats gevonden sinds de bouwtijd. 

3. als nog goed 

herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

Herkenbaar en nog altijd in gebruik als woonhuis. 
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belangrijke historische 

functie; 

4. wegens de 

waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- 

en/of gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van 

het gehele ensemble 

van de samenstellende 

onderdelen (hoofd- en 

bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg 

e.d.) 

Ligging op perceel is gelijk aan situatie in de bouwtijd.  

6. in relatie tot de 

structurele en / of 

visuele gaafheid 

gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke 

omgeving 

Als onderdeel van de verspreide agrarische en 

woonhuisbebouwing die de Arnhemseweg van oudsher 

kenmerkt. 

Onderdelen zonder 

monumentale waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex 

wegens absolute 

zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, 

typologisch of 

functioneel opzicht; 

Het pand is tamelijk zeldzaam in zijn verschijningsvorm als 

zorgvuldig vormgegeven cottage met bijzondere aandacht 

voor de materialisering in de zeer expressieve baksteen 

toepassing. Het sluit goed aan bij de landgoedarchitectuur 

in de regio. 

2. uitzonderlijk belang 

wegens de relatieve 

zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer 

van de onder I t/m III 

genoemde onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek 

voorbeeld van een 

object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het 

verleden weerspiegelt 

en daardoor 

karakteristiek is voor 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving. 

Niet van toepassing. 

Receptiegeschiedenis, 

prijzen e.d. 

Onbekend. 
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GEGEVENS  

  

Naam object Niet van toepassing. 

Oorspronkelijke functie woonhuis 

Huidige functie woonhuis 

Typologie landhuis 

Stijl/stroming Traditioneel, cottagestijl 

Bouwtijd 1931 

Relevante wijzigingen Voor zover bekend exterieur ongewijzigd sinds de 

bouw. 

Architect(en)/ontwerper(s) J.A. Pothoven Azn. 

Opdrachtgever J.A. Pothoven Azn. 

Bouwkundige karakteristiek Cottage (klein landhuis verwant aan Engelse stijl), 

T-vormige plattegrond, souterrain en één bouwlaag 

onder overkragende rieten kap met forse 

schoorstenen, expressieve toepassing van rode en 

gele baksteen, souterrain met gemetselde bogen 

erker, veranda met kolommen, roedenramen, 

dakkapel en balkons uit de bouwtijd van het pand. 

Hoofdentree in linker zijgevel in achterhuis. 

 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Niet van toepassing 

Stedenbouwkundige ligging Door voortuin met stenen muurtje en hoge haag 

van de Arnhemseweg gescheiden en gelegen met 

de nok van het voorhuis evenwijdig daaraan. 

Bijzondere ligging ter plaatse van kruising 

Arnhemseweg met Heiligenbergerbeek. 

De Arnhemseweg werd in 1827 aangelegd als 

straatweg van Amersfoort naar Arnhem. 

Geschiedenis Het pand betreft het eigen woonhuis van de 

bouwkundige Jan Adrianus Pothoven (1874-1957). 

Voor zover bekend hebben er na de bouw nooit 

externe wijzigingen aan het pand plaats gevonden. 

In 1964 werd bij Arnhemseweg 33 een paardenstal 

gebouwd voor de toenmalige eigenaar H.D. van de 

Wetering. De aanvrager van de paardenstal was 

….Pothoven (voorletters niet goed leesbaar), de 

aannemer G. Schreuder. J.A. Pothoven Azn. was in 

1957 overleden, dus het moet de volgende 

generatie betreffen. 

Het huis heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gediend als uitkijkpost voor het verzet. Na de 

oorlog werd het huis geconfisqueerd door de 

burgemeester en zijn gezin en moest architect 

Pothoven het huis verlaten. Later kwam het weer 

in handen van de familie, die het huis vervolgens 

heeft verkocht. De bekende actrice Annemarie 

Oster heeft ook enige tijd in het huis gewoond.  

 

De Pothoven’s vormen een regionaal tot landelijk 

bekende bouwkundigen- en architectenfamilie. J.A. 
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Pothoven (Azn.) was naast zijn werk als 

bouwkundige ook werkzaam als beeldhouwer en 

houtsnijwerker. Hij maakte onder andere 

houtsnijwerken in huize De Boom, dat ontworpen 

was door zijn vader A. Pothoven. Ook hij onder 

burgemeester A.J. de Beaufort werkzaam als 

gemeentearchitect. 

 

De dubbele woning Arnhemseweg 29-31 werd 

eveneens door J.A. Pothoven Azn. ontworpen en 

gebouwd op zijn eigen grond. De verbouwing van 

de NH kerk in Maarsbergen wordt ook aan hem 

toegeschreven. De voormalige bewaarschool 

Ooievaarshorsterweg 5 uit 1910 is van de hand 

van A. Pothoven en Zn. Zn. staat voor de zoon, 

J.A. Pothoven Azn. ontwerper van Arnhemseweg 

33. 

Overige Op 18 maart 2014 één foto gemaakt van zijgevel 

vanaf openbare weg, eigenaar daarna verzocht om 

op perceel foto te maken vanwege haag, geen 

toestemming gekregen.  

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele woonhuis. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo 

Wevers,  

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 64-043, in gele 

boekje vermelding van dossier BV 2565 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Leusden Toen, 23e jaargang nr. 3, augustus 2007, 

open monumentendagnummer, pp. 17, 18 Jan 

Pothoven Adriaanszoon (1874-1957) en pp. 23,24 

Arnhemseweg 33 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker 

B. Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 

Nr. 7 www.hetnieuweinstituut,nl (voorheen NAi) 
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Arnhemseweg 37 
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Arnhemseweg 44-46,48-50, 52 

 

 

Beschrijving 

Twee dubbele woonhuizen en een enkel woonhuis uit het interbellum. Eénlaags gebouw op 

een samengestelde plattegrond onder een samengestelde hoge kap. Erkers, schoorstenen. 

Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Twee dubbele woonhuizen en een enkel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente 

Leusden, vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige 

waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  

- Het ensemble als voorbeelden van een (dubbel) woonhuis uit het interbellum; 

- De voor de periode kenmerkende samengestelde volumes met een markante kap; 

- De historische en ruimtelijke samenhang tussen de gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan een parallelweg van de Arnhemseweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, hoofdvorm, 

gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Arnhemseweg 48-50 
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Arnhemseweg 74 
 
 
 

 
 
Betonnen bruggetje lijkt op obliek van 2015 te zijn verdwenen 
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Arnhemseweg 78, De Burgwal 
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Arnhemseweg 80 
 
 
 

 
 

Arnhemseweg 80 Pagina 39 van 568



Arnhemseweg 84 
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Arnhemseweg 84a-86 
 
 
 

 

Arnhemseweg 84a-86 Pagina 46 van 568



Arnhemseweg 85 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij waarschijnlijk uit de 19de of vroeg-20ste eeuw. Eénlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak. Voorgevel met vensters met glas-in-

loodramen, strek en luiken. Getoogde staldeuren en –ramen onder een ontlastingsboog. Enkele 

vensters zijn vernieuwd. Vrijstaande schuur onder een zadeldak en met gevelopeningen van 

verschillend formaat en type aan de voorzijde. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar architectuurhistorische, 

cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  

 

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van een 

langhuisboerderij onder een wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het aangrenzende agrarische 

landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de hoofdvorm, de 

gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Arnhemseweg 88 
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Arnhemseweg 89-91 
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Arnhemseweg 93 
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Arnhemseweg 95, De Mof 
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Arnhemseweg 97-97a 
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Arnhemseweg 99 
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Arnhemseweg 101 
 
 
 

 
 

Arnhemseweg 101 Pagina 54 van 568



Asschatterweg 23, Marcuskerk 

  

Beschrijving 

In 1962-63 gebouwd als hervormd kerkelijk centrum naar ontwerp van de landelijk 

opererende architect David Zuiderhoek (1911-1993) en kort daarna uitgebreid. Eenlaags 

gebouw met gevels van gele baksteen en nadien gedeeltelijk witgepleisterd. Een hogere 

gevel met smalle, overhoeks geplaatste vensters en een schuin opgaand dak ter hoogte van 

het liturgisch centrum. Kleine klokkentoren. Verbouwingen in 1999 en 2016. 

Waardestelling 

Kerk van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
 
- Het pand als voorbeeld van een kerk uit de wederopbouwperiode; 
- De kerk als voorbeeld van het oeuvre van architect D. Zuiderhoek; 
- De esthetische kwaliteiten van het gebouw met zijn markante volume, afwisseling 

tussen open en gesloten geveldelen en bijzondere vensterpartijen. 
- De kerk als bijzondere uitdrukking van de historische religieuze ontwikkelingen in 

Leusden; 
- De relatieve gaafheid en herkenbaarheid van het in fases tot stand gekomen gebouw. De 

oorspronkelijke functie is nog goed herkenbaar. 
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Asschatterweg 38 

 

 

Beschrijving 

Voormalige langhuisboerderij met een kern uit waarschijnlijk het begin van de 20ste eeuw. 

Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt zadeldak. 

Symmetrisch ingedeelde voorgevel met grote vensters in het midden en een kleine aan 

weerszijden. Diverse wijzigingen in de loop der tijd, waaronder vernieuwde vensters en 

dakpannen. 

Waardestelling 

Boerderij van beperkt belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het aangrenzende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 

de Asschatterweg; De beeldbepalende ligging aan de Asschatterweg; 
- De beeldbepalende ligging aan een open voortuin aan de Asschatterweg; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen. 
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Asschatterweg 40 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij waarschijnlijk uit het begin van de 20ste eeuw. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde 

voorgevel met grote vensters in het midden en een kleine aan weerszijden. Diverse 

wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het aangrenzende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 

de Asschatterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Asschatterweg 42 
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Asschatterweg 46 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg  

Beschrijving 

Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een samengesteld zadeldak. 

Tegen de westzijde een aanbouw. Hooiberg met vier roeden. Herbouwde delen en 

uitbreidingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met hooiberg van beperkt algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege 

haar architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap. De boerderij staat op een locatie waar al sinds de eerste helft van de 19de 
eeuw een boerderij staat; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 
de Asschatterweg; 

- De door latere wijzigingen en herbouw van de boerderij beperkte gaafheid en de 
herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de hoofdvorm, de gevelindeling, de 
detaillering en de bouwmaterialen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Asschatterweg 48 

 Deze foto is aangeleverd door de gemeente.  

Beschrijving 

Woonhuis en schuur uit de periode 1934-38. Eenlaags gebouw onder een hoog, met 

pannen gedekt zadeldak. Schuur onder een met pannen gedekt zadeldak. Diverse 

wijzigingen en uitbreiding in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woning uit het interbellum; 
- Het eenvoudige volume met de kenmerkende kap; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang tussen de woning en de schuur; 
- Het pand als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 

de Asschatterweg;  
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, de hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de 
bouwmaterialen. 

 

Asschatterweg 48 Pagina 60 van 568



Asschatterweg 50, Brinkhorst 

 

Deze foto is aangeleverd door de gemeente. 

Beschrijving 

De hoeve Brinkhorst wordt al in 1633 vermeld. Langhuisboerderij. Eenlaags gebouw op 

een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak. Asymmetrisch 

ingedeelde voorgevel. Symmetrisch ingedeelde achtergevel met grote en kleine 

staldeuren, vensters en hijsluik. Diverse aanpassingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij op een historisch erf; 

- Het traditionele volume van een langhuisboerderij met wolfdak; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het aangrenzende 

agrarische landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen 

aan de Asschatterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie en de 

hoofdvorm. 
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Asschatterweg 52, Groot Brinkensteijn 

 

Deze foto is aangeleverd door de 

gemeente. 

Beschrijving 

Boerderij uit 1956. Het agrarische erf is echter veel ouder. Woonhuis onder een met rode 

pannen gedekt zadeldak. Eenlaagse schuur met roedenverdeelde vensters, een vlaamse 

gevel en een met rode pannen gedekt wolfdak. Tot woning verbouwd, ouder bakhuis 

onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Drie-roedige hooiberg. Aangepast en 

uitgebreid in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouw op een historisch erf; 

- De voor de wederopbouwboerderijen kenmerkende traditionele vormgeving en 

materiaalgebruik; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het aangrenzende 

agrarische landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen 

aan de Asschatterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie en de 

hoofdvorm, ondanks latere wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn 

er weinig behouden gebleven. 
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Asschatterweg 56 
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Asschatterweg 60 
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Asschatterweg 66 
 
 
 

 
 
 

vierkante kapberg is er nog; vijfhoekige kapberg is ergens tussen 2008-2010 verdwenen 
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Asschatterweg 71-73 
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Asschatterweg 74 
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Asschatterweg 76 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1953. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een 

met rode pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte met omlijste entreepartij en gekoppelde 

ramen, veelal met bovenlichten en luiken. Bedrijfsgedeelte met stalramen. Schuur met 

rechtgesloten deuren en stalramen onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Hooiberg 

met drie roeden. Verbouwd 

Waardestelling 

Boerderij met schuur en hooiberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 

Deze waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouw met schuur en 
hooiberg; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele 
volume van een langhuisboerderij met wolfdak; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 
landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 
de Asschatterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Asschatterweg 207 
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Asschatterweg 209 

 

 

 
Beschrijving 
Woonhuis uit 1949. Eenlaags pand op een rechthoekige plattegrond. Tussen twee 
schoudergevels een met rode pannen gedekt zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. 
Grote vensters met luiken in de voorgevel; ingang en kleinere vensters in de zijgevels. 
Diverse malen gewijzigd en uitgebreid. 

Waardestelling 
Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een woning uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouw kenmerkende sobere en traditionele vormgeving, volume en 

materiaalgebruik; 
- De woning als onderdeel van het ensemble van meerdere historische panden aan de 

Asschatterweg;  
- De beeldbepalende ligging aan de Asschatterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 

 
Toevoegingen op waardestelling van Jojanneke Clarijs: 

 Eigendom van stichting De Boom 
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Asschatterweg 211 

 

 

Beschrijving 

Boerderij uit 1947. Eenlaags pand op een rechthoekige plattegrond. Gevels in 

kettingverband gemetseld. Een met grijze pannen gedekt zadeldak met de nok haaks op de 

straat. Grote vensters en sierankers in de symmetrisch ingedeelde voorgevel; ingang en 

kleinere vensters en stalramen in de zijgevel. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele vormgeving, 

volume en materiaalgebruik; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- Het pand als onderdeel van het ensemble van meerdere historische gebouwen aan de 

Asschatterweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Asschatterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Asschatterweg 213 

 

 

Beschrijving 

Transformatorhuisje onder een flauw zadeldakje uit 1922. Een in 1968 tot woonhuis 

verbouwd wijkgebouw van vóór 1922. Witgepleisterd, eenlaags pand op een rechthoekige 

plattegrond met links een aanbouw en rechts een serre. Grote vensters. Een met Tuiles du 

Nord gedekt zadeldak met de nok haaks op de straat. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Wijkgebouw en transformatorhuisje van beperkt algemeen belang voor de gemeente 

Leusden, vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige 

waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een transformatorhuisje uit het interbellum en een in 1968 
tot woonhuis verbouwd wijkgebouw; 

- Het voor transformatorhuisjes kenmerkende kleine en eenvoudige volume; 
- Het transformatorhuisje als uitdrukking van de infrastructurele ontwikkelingen in de 

gemeente, namelijk die van de elektriciteitsvoorziening; 
- De panden als onderdeel van het ensemble van meerdere historische gebouwen aan de 

Asschatterweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Asschatterweg; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, de hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen van het 
transformatorhuisje. De door latere wijzigingen beperkte gaafheid van het tot woonhuis 
verbouwde wijkgebouw; de voormalige functie van wijkgebouw is niet meer herkenbaar. 
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Asschatterweg 215 
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Asschatterweg 217 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg  

Beschrijving 
Langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij onder een met rode 
pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte met symmetrisch ingedeelde voorgevel met ingang 
en gekoppelde ramen. Wijzigingen en uitbreidingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouw; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele 

volume van een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 

de Asschatterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Asschatterweg 219 
 
 
 

 
 
 
 
Architect Langenhorst 
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Asschatterweg 223 
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Asschatterweg 233, De Riet 
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Asschatterweg 235 

 

 

Beschrijving 
Twee evenwijdig gesitueerde langhuisboerderijen van verschillende ouderdom. Eenlaagse 
boerderijen op een rechthoekige plattegrond onder een wolfdak, de één gedekt met riet en 
de ander met grijze pannen. Beide met meerruits vensters en luiken in het woongedeelte. 
Voorste boerderij met stalramen met ventilatiesleuf. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderijen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- De panden als voorbeelden van een langhuisboerderij uit verschillende perioden; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De panden als onderdeel van het ensemble van meerdere historische gebouwen aan de 

Asschatterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Asschatterweg bij 225 

 

 

Beschrijving 

Schaapskooi. Eenlaags pand op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen en riet 

gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde voor- en achtergevel met enkele en dubbele 

deuren en betonnen vensters. Diverse vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Schaapskooi van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische schaapskooi; 
- De voor agrarische gebouwen kenmerkende sobere vormgeving en traditioneel 

materiaalgebruik; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- Het pand als onderdeel van het ensemble van meerdere historische gebouwen aan de 

Asschatterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
- De relatieve zeldzaamheid: er zijn weinig historische schaapskooien behouden gebleven. 
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Bolderikhof 18, schaapskooi Gr. Krakhorst 

 

 

Beschrijving 

Schaapskooi die mogelijk uit de zestiende eeuw dateert. Eenlaags pand op een 

rechthoekige plattegrond met afgeschuinde hoeken. Ingang aan beide kopse zijden. Het 

wolfdak is gedekt met riet. In het interieur zijn mogelijk nog eiken krommers met gekraste 

telmerken aanwezig. Recent hersteld. 

Waardestelling 

Schaapskooi van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische schaapskooi; 

- De voor agrarische gebouwen gebruikelijke sobere vormgeving en traditioneel 

materiaalgebruik. De schaapskooi heeft een zeer kenmerkend volume; 

- De schaapskooi als herinnering aan de voormalige agrarische functie van het 

omringende gebied; 

- De beeldbepalende ligging aan de Bolderikhof; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen. 

- De relatieve zeldzaamheid: er zijn weinig historische schaapskooien behouden 

gebleven. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Burg. de Beaufortweg 2-4  

 

Postcode:    3833 AD Leusden 

 

Datum beschrijving:   1 maart 2014 en 1 april 2014 

 

Datum foto’s:   cyclomedia en google earth 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als woning van Stichting De Boom en 

landgoederengeschiedenis van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Gelegen op een oude boerderijplaats van Landgoed 

Lockhorst. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Nr. 4 was lange tijd de woning van wijkzuster van het 

Groene Kruis en nr. 2 betreft het in Leusden bekende 

schildersbedrijf Van Raaij. Van Raaij was mede-

oprichter van het Groene Kruis 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke familie 

De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en enkele 

burgemeesters waarnaar ook de weg ook is genoemd. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bouwtype kleine villa / chalet in destijds populaire 

Chaletstijl. 

 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Mogelijk een ontwerp van aannemer E.J. Schreuder 

die tekende voor verschillende panden in de 

omgeving.  

Eén van de vele panden in eigendom van de 

landgoedeigenaren van Leusden die verbouwd werden 

door architect M.J. Klijnstra uit Amersfoort. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Karakteristieke hoofdvorm, gevelindeling en veel 

aandacht voor detaillering. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Veel aandacht voor detaillering met steekkappen, 

banden, lijsten, schoren vorstkam, pirons etc. , 

kenmerkend voor de bouwtijd waarin neostijlen 

(chaletstijl) populair waren, zeker in 

landgoedarchitectuur. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

 Hoort bij Stichting De Boom. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Geen onderdeel van een complex. 

b. Geheel vrij ligging, van veraf zichtbaar, aan 

zichtas op huis Heiligenberg. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Niet van toepassing. 

b. Niet van toepassing. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of herkenbaarheid 

van ex- en/of interieur; 

Het chalet (kleine villa) is qua hoofdvorm zeer gaaf 

en qua gevelindeling en detaillering gaaf behouden en 

recent ten dele weer in oude staat terug gebracht. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

zie IV 1. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische functie; 

herkenbaar als dubbele woning. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Niet van toepassing. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Het betreft één van de oudste, mogelijk het oudste 

huis aan dit deel van de Burg. de Beaufortweg in een 

relatief onaangetaste en nog zeer herkenbare 

omgeving is gelegen. 
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Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Typologisch als chalet zeldzaam tot zeer zeldzaam 

voor Leusden. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Als onderdeel van Stichting De Boom deel uitmakend 

van de landgoederengeschiedenis van Leusden. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Onbekend. 

 

 

GEGEVENS  

  

Naam object Madellage 

Oorspronkelijke functie Wonen (dubbel) 

Huidige functie Wonen (dubbel) 

Typologie Kleine villa / chalet 

Stijl/stroming Chaletstijl, neostijlen 

Bouwtijd 1902 

Relevante wijzigingen 1948: Interne wijziging en enkele aanpassingen aan 

vensters en deuren.  

verm. jaren 60: Grote dakkapel in zuidschild, precieze 

datering onbekend.  

2002: Vergunning verleend voor een renovatie en 

verbouwing. In 2013 is een renovatie uitgevoerd. 

Architect(en)/ontwerper(s) Uitgevoerd en mogelijk ontworpen door E.J. Schreuder 

Opdrachtgever Familie Van Raaij 

Bouwkundige karakteristiek Witgepleisterd pand van anderhalve bouwlaag hoog op 

vierkante plattegrond gedekt met een afgeknot 

tentdak met steekkappen, rode kruispannen, 

vorstkam en pirons, v.v. van details met kenmerken 

van chaletstijl (banden. lijsten, bewerkte schoren, 

wenkbrauwen met diamantkop). T-vensters met 

luiken, paneeldeur, zolderlichten met 

keperboogvormige bovenzijde, bewerkte schoren, 

makelaar. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing. 
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Groen Niet van toepassing.  

Bijgebouwen Niet van toepassing. 

Stedenbouwkundige ligging Opvallend pand, geheel vrijstaand gelegen aan zichtas 

op huis Heiligenberg, omgeven door weilanden. Deel 

uitmakend van de verspreide bebouwing die vanaf het 

begin van de 20e eeuw langs deze weg tot stand 

kwam, in het deel dat nog zijn landelijk setting buiten 

de bebouwde kom van Leusden heeft behouden. 

Het westelijke deel van de Burg. de Beaufortweg 

hoorde in oorsprong hoorde tot de tuinaanleg van 

landgoed Heiligenberg en werd in 1947 vernoemd 

naar de burgemeesters uit de voor Leusden 

belangrijke familie De Beaufort.  

Geschiedenis Één van de oudste huizen langs deze weg. Hiervoor 

stond er een boerderij genaamd Madellage, die in 

1810 (of 1840, twee verschilleden dateringen 

gevonden) in handen was gekomen van de Baron van 

Hardenbroeck van Lockhort en werd gevoegd bij het 

landgoed Heiligenberg. 

Het huidige pand Madellage werd 1902 gebouwd 

nadat in 1901 een brand de voorganger (boerderij) 

met de naam Madellage had verwoest. Opdrachtgever 

was meesterschilder en rijtuigschilder Van Raai. Hij 

liet het werk uitvoeren door aannemer E.J. Schreuder, 

die mogelijk ook het ontwerp tekende. De familie van 

Raaij woonde op nr.2, op nr. 4 woonde tot er tot ca. 

1925 de familie Budding. Daarna kwamen er enkele 

zusters diaconessen van het Groene Kruis te wonen en 

de wijkzuster. Schilder Van Raaij was mede-oprichter 

van het Groene Kruis. Tijdens de mobilisatie van 1939 

woonden de staf van het 16e Regiment Infanterie in 

het huis.  

Burg. de Beaufortweg 4 werd in 1948 (met 

goedkeuring van het Provinciaal bureau voor 

Wederopbouw) intern verbouwd naar ontwerp van 

architect M.J. Klijnstra uit Amersfoort. Deze werkte 

veel voor de landgoedeigenaren in de omgeving. Er 

werden o.a. enkele vensters en deuren gewijzigd. 

Opdrachtgeefster was Mej. A.A. De Beaufort, ofwel 

‘Juffrouw Annie’ eigenaresse van landgoed De Boom.  

In nr. 2 bleef tot ver in de jaren 60 de familie Van 

Raaij wonen. 

Op enig moment is er een grote dakkapel in het 

zuidschild aangebracht, vermoedelijk in de jaren 60.  

In 2002 is een vergunning verleend voor een 

renovatie en wijziging van het pand waarbij van het 

pand naar ontwerp van Vd Berg architecten uit 

Utrecht waarbij onder andere een veranda aan de 

achterzijde werd toegevoegd en de grote dakkapel is 

vervangen door drie kleine dakkapellen. In 2013 heeft 

een renovatie van het pand plaats gevonden waarbij 

onder andere de pleisterlaag is vernieuwd. (Mogelijk 

betreft dit de uitvoering van het plan uit 2002). Er 

staat een nieuw, in stijl passend smeedijzeren hek 

rond het huis.  

 

Madellage maakt deel uit van de in 1948 opgerichte 
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Stichting De Boom. De Stichting werd opgericht door 

Jonkvrouwe Anna Aleida de Beaufort, die in de 

volksmond ‘juffrouw Annie’ werd genoemd. De Boom 

is ontstaan uit een verdeling van het bezit van Willem 

Jan de Beaufort (huize Den Treek) in 1866. De Boom, 

t Hek en Middelbroek ging naar Arnoud Jan de 

Beaufort burgemeester van Leusden van 1892 tot 

1913. Het bezit breidde uit met (pacht)boerderijen, 

woningen, (landbouw)grond en bos, waardoor een 

landgoed van circa 1000 ha ontstond.  

Stichting De Boom kwam in 1960 in bezit van alle 

goederen van mej. De Beaufort, exclusief het huis De 

Boom. dat werd na haar overlijden in 1975 in de 

Stichting opgenomen.  

Overige Geen toestemming eigenaar tot betreden erf, geen 

foto’s gemaakt. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele huis. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden, 2BV 02-248, BV 48-70 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. van 

Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 80 

Nr. 5 J.M. Schouten, Leusden in vertellingen, Zaltbommel 

1977 p. 57- Bijna honderd jaar schilderen in Leusden 

en p. 101 Madellage geheel verloren  

Nr. 6 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004 p. 99 

Nr. 7 Leusden Toen, 02-09-1995 pp. 6-14 

Nr. 8 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 9 Google Maps / Streetview, cylomedia 01-05-2013 

Nr. 10 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, p. p. 

64 (over mej. A.A. de Beaufort) 

 

Burgemeester de Beaufortweg 2-4 6 Pagina 87 van 568
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Burgemeester de Beaufortweg 12, Princenhof 

 

 

Beschrijving 

Boerderij uit de wederopbouwperiode, gebouwd op de plek van een voorganger. Eenlaagse 

boerderij op een T-vormige plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. 

Roedenverdeelde vensters onder een rollaag of strek. Achtergevel met getoogde 

gevelopeningen. Vrijstaande schuren onder met pannen gedekt zadeldak. Hooiberg met drie 

betonroeden en kap van golfplaten. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met hooiberg en schuren van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege haar architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 

Deze waarden zijn gelegen in:  

- Het ensemble als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele vormgeving 

en materiaalgebruik; 
- De boerderij als herinnering aan de (voormalige) agrarische functie van het omringende 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging in een bocht van de Burgemeester de Beuafortweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Burg. de Beaufortweg 61 

 

Postcode:    3833 AE Leusden 

 

Datum beschrijving:   2 maart 2014 en 1 april 2014 

 

Datum foto’s:   19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van groot belang voor de plaatselijke geschiedenis 

als (met zijn voorganger) ruim een eeuw 

dokterswoning van het oude dorp Hamersveld. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Hoorde tot oude kern van het dorp Hamersveld. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld. 

Als dokterswoning van Hamersveld en vanwege de 

in 1970 als klein protest bedoelde naamgeving bij 

opheffing van de oude dorpsnaam Hamersveld.  

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristieke villa voor de periode rond 1900. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Ontwerp van de landelijk bekende architect J.C. 

Wentinck. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Zorgvuldig ontworpen met aandacht voor detail 

met elementen in neo-stijlen (chalet en neo-

classicisme) 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Karakteristieke detaillering. 

5. wegens de bijzonder 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Niet van toepassing. 
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2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Deel van de verspreide historische 

villabebouwing aan dit deel van de Burg. 

de Beaufortweg, relatie met het 

voormalige gemeentehuis nr. 63. 

Opgenomen in nieuwbouwwijk uit 

Wederopbouwtijd waarbinnen belangrijk 

historisch object. 

b. Niet van toepassing 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Niet van toepassing. 

b. Onderdeel van historische lintbebouwing. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of herkenbaarheid 

van ex- en/of interieur; 

Zeer gaaf bewaard karakteristiek villa-ontwerp. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Zowel in hoofdvorm, gevelindeling als detaillering 

vrijwel geheel gaaf bewaard. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische functie; 

De villa heeft een zeker grandeur die past bij een 

dokterswoning. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Het toegangshek dateert mogelijk nog ut de 

bouwtijd. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Samen met het voormalige gemeentehuis van 

Hamersveld (nr. 63) een zeer belangrijke ensemble 

binnen de overblijfselen van historisch waardevolle 

bebouwing aan de Burg. de Beaufortweg en in oud 

Hamersveld. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het object/complex 

wegens absolute zeldzaamheid 

Zeldzaam als voormalige dokterswoning van 

Hamersveld en als één van de weinige villa’s van 
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in architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

dit type binnen Leusden. 

2. uitzonderlijk belang wegens de 

relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of typologie 

uit het verleden weerspiegelt 

en daardoor karakteristiek is 

voor de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Het huis is als dokterswoning nog steeds bekend bij 

bewoners van oud Hamersveld en heeft daarmee 

een grote emotionele waarde. 

  

GEGEVENS  

  

  

  

Naam object Klein Hamersveld 

Oorspronkelijke functie wonen 

Huidige functie wonen 

Typologie villa 

Stijl/stroming Invloed neostijlen (chalet en neo-classicisme) 

Bouwtijd 1904 

Relevante wijzigingen Voorheen voorzien van luiken en een balkonhek op 

de serre. Mogelijk ooit nieuwe pannen 

(oorspronkelijk kruispannen?). Aanbouw met plat 

dak linkerzijde, verbouwingsdatum onbekend.  

Architect(en)/ontwerper(s) Architect J.C. Wentink (Johannes Cornelis 1879-

1960) uit Schalkwijk. 

Aannemer H.J. Schreuder uit Hamersveld 

Opdrachtgever Niet geheel duidelijk, volgens MIP en Leusden op 

de kaart in 1904 Burgemeester de Beaufort, 

volgens Schouten dokter Cramer.  

Het voormalige koetshuis werd in 1915 gebouwd in 

opdracht van (dokter) H. Visscher. 

Bouwkundige karakteristiek Villa van twee verdiepingen hoog, op kruisvormige 

plattegrond, gepleisterd met sluitstenen banden en 

lijsten, onder twee haaks op elkaar staande 

afgewolfde zadeldaken gedekt met rode en blauwe 

Tuiles du Nord en pirons; risaliet aan voor- en 

achterzijde met houten topgevel, steekkap met 

bewerkte windveer; getoogde schuifvensters, 

sluitstenen, serre uit de bouwtijd van het pand. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Gevelsteen  met opschrift  september 1904. 

Opschrift op het hek Dulcius ex Asperis (‘het 

aangename komt voor uit het moeilijke’). 

Groen Kastanjeboom ter rechterzijde. 
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Bijgebouwen IJzeren (toegangs)hek. Opschrift van oorsprong 

niet horend bij de villa maar al vele decennia 

aanwezig. 

Koetshuis met paardenstal met opvallende gebogen 

dakpartij uit 1915 is inmiddels gesloopt. 

Bouwkundige is E.J. Schreuder, opdrachtgever de 

heer H. Visscher.  

Stedenbouwkundige ligging De villa ligt aan de straat met de nok evenwijdig 

aan de weg, daarvan gescheiden door een kleine 

voortuin met inrit rechts. Voorheen stond links 

achter het pand het bijzondere koetshuis.  

Deel uitmakend van de verspreide bebouwing die 

vanaf het begin van de 20e eeuw langs deze weg 

tot stand kwam, nu opgenomen binnen de 

bebouwde kom van Leusden in vroege naoorlogse 

Wederopbouwwijk.  

Gelegen naast het voormalige gemeentehuis van 

Hamersveld, Burg. de Beaufortweg 63. Schuin 

tegenover het gemeentehuis uit 1956. 

De weg is in 1947 vernoemd naar twee 

burgemeesters uit de voor Leusden belangrijke 

familie De Beaufort.   

Geschiedenis De villa is gebouwd op de plaats van de voormalige 

boerderij Klein Hamersveld. Deze werd omstreeks 

1855 in gebruik genomen als dokterswoning door 

dokter Bernard Broedelet, die 37 jaar als huisarts 

werkzaam was in Leusden. Hij stond bekend om 

zijn liefdadigheidswerk. De boerderij ging bij een 

brand in 1904 verloren. De toenmalige bewoner 

was huisarts dr. Samuel Cramer, die er als vrijgezel 

samen met zijn broer woonde. De naast gelegen 

kliniek en stal bleef bij de brand behouden. 

Vervolgens werd de huidige villa gebouwd naar 

ontwerp van architect J.C. Wentinck door aannemer 

H.J. (Jan) Schreuder. Schildersbedrijf van Raaij van 

de Burg. De Beaufortweg 4 verzorgde de 

schilderwerken. De bronnen spreken elkaar tegen 

aangaande het opdrachtgeverschap. Zowel  

Burgemeester de Beaufort als dr. Cramer worden 

genoemd. Dokter Cramer lijkt het meest 

waarschijnlijk. Indien burgemeester de Beaufort 

dan betreft het Jhr. A.J. de Beaufort die van 1892 

tot 1913 burgemeester was.  

In 1909 gaat het huis in eigendom over naar dokter 

H. Visscher, die in 1915 opdracht geeft tot de 

verbouw van het koetshuis met paardenstal 

(gesloopt). Onder dr Visscher wordt het Groene 

Kruis opgericht. De wijkverpleegster woonde aan 

Burg. de Beaufortweg 2. Schilder van Raaij van 

Burg. de Beaufortweg 4 was mede-oprichter van 

het Groene Kruis. 

De opvolger van dokter Visscher kreeg bij zijn 

aantreden in 1920 te maken met een noodlottig 

ongeval van een voerman, die met zijn hoofd tegen 

de muur sloeg tijdens het inrijden van het 

koetshuis.  

Tussen circa 1924 en 1940, is het huis in eigendom 
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geweest van burgemeester Jhr. J.K.H. de Beaufort 

(burgemeester van 1913-1947), die het weer aan 

de diverse huisartsen verhuurde, zodat het tot ver 

in de jaren 60 doktershuis bleef.  

Bij het ontstaan van de gemeente Leusden verviel 

de naam Hamersveld. Als klein protest koos  de 

toenmalige dokter Lantink er bewust voor zijn huis 

weer de oude naam Klein Hamersveld te geven, ter 

herinnering aan zowel de oude boerderij als de 

voormalige dorpskern die bij het ontstaan van de 

nieuwe gemeente Leusden in 1969 werd 

opgeheven. 

Overige Op oude foto’s is zichtbaar dat het huis vrij in een 

tuin was gelegen, verder van de weg dan nu het 

geval is. 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele villa; het hekwerk nader te bezien. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 15-091,  

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

p. 39 

Nr. 4 J.M. Schouten, Leusden in vertellingen, 1977 p. 21-

29, Klein Hamersveld van nu en haar bewoners 

Nr. 5 Leusden Toen, 29e jaargang nr. 3, september 2013, 

Dorpsdokters in Hamersveld 1850-1984. door 

Danielle Vader-Reinsma, 23-27  

Nr. 6 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004 pp. 82, 83 Het 

dokterhuis 

Nr. 7 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 8 www.leusdenopdekaart.nl, Klein Hamersveld 

Nr. 9 Google Maps / Streetview, cylomedia 29-04-2013 

Nr. 10 www.hetnieuweinstituut,nl (voorheen NAi) 

Nr. 11 Wikipedia gemeente Leusden 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van groot belang voor de plaatselijke geschiedenis 

als voormalig gemeentehuis van Leusden in het 

oude dorp Hamersveld. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Hoorde tot oude kern van het dorp Hamersveld. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld. 

Voormalig gemeentehuis van Leusden in de 

voormalige dorpskern Hamersveld. De 

Burgemeester de Beaufortweg is vernoemd naar de 

twee burgemeesters De Beaufort (Jhr. A.J. en Jhr. 

J.K.H.) die opvolgend tussen van 1892 tot 1947 in 

dit gemeentehuis hebben gewerkt.  

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Voorbeeld van een plattelandsgemeentehuis in 

karakteristieke typologie met zekere grandeur door 

keuze voor neoclassicistische stijlkenmerken. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Zorgvuldig ontworpen met aandacht voor detail en 

kenmerken van neo-classicisme 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Karakteristieke materialisering en detaillering. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

Niet van toepassing. 
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en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Deel van de verspreide historische 

villabebouwing aan dit deel van de Burg. 

de Beaufortweg, relatie met het 

voormalige gemeentehuis nr. 63. 

Opgenomen in nieuwbouwwijk uit 

Wederopbouwtijd waarbinnen belangrijk 

historisch object. Tevens 

ensemblewaarde met net nabij gelegen 

gemeentehuis Hamersveldseweg 2-2a uit 

1956. 

b. Niet van toepassing 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Niet van toepassing. 

b. Onderdeel van historische lintbebouwing, 

nabij kruispunt met de Hamersveldseweg 

in de kern van oud Hamersveld. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Zeer gaaf bewaard eenvoudig 

plattelandsgemeentehuis van een karakteristiek 

type. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Zowel in hoofdvorm als gevelindeling gaaf bewaard 

of hersteld, detaillering redelijk gaaf. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Het pand is herkenbaar als gemeentehuis, veel 

plattelandsgemeentehuizen uit deze periode 

hebben een vergelijkbare typologie. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

niet van toepassing. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

Samen met de voormalige dokterswoning (nr. 61) 

een zeer belangrijk ensemble binnen de 
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van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

overblijfselen van historisch waardevolle bebouwing 

aan de Burg. de Beaufortweg en in oud Hamersveld. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Eén van de voormalige gemeentehuizen van de 

vroegere gemeenten waaruit Leusden in 1969 is 

samengesteld. Voor Leusden uniek. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristiek voorbeeld van een 

plattelandsgemeentehuis uit de tweede helft van de 

19e eeuw.  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Het pand is als voormalig gemeentehuis bekend bij 

bewoners van oud Hamersveld en deel van de 

historische identiteit binnen de naoorlogse 

Wederopbouwwijk waarin het is gelegen. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Gemeentehuis Leusden 

Oorspronkelijke functie gemeentehuis 

Huidige functie geen (staat leeg na renovatie in afwachting van 

nieuwe functie) 

Typologie herenhuis, (plattlands)gemeentehuis 

Stijl/stroming invloed neoclassicisme 

Bouwtijd 1880 

Relevante wijzigingen Voorheen voorzien van een houten klokkentorentje 

en vensterluiken.  

1948 en 1968: Uitbouwen aan achterzijde; in 1968 

bij in gebruik name als dependance gemeentehuis 

Leusden;  

1984: verbouwing tot sportschool 

1986: verbouwing sportschool 

2013: renovatie t.b.v. nieuwe functie 

Architect(en)/ontwerper(s) Voor zover de gegevens strekken een ontwerp van 

timmerman Van den Boogaard.  

Opdrachtgever Gemeente Leusden. 

Bouwkundige karakteristiek Voormalig gemeentehuis (type herenhuis). 

Rechthoekige plattegrond, anderhalve bouwlaag 

met gebroken schilddak onder geringe 

hellingshoek, nieuwe pannen. Kleine uitbouw aan 
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rechterzijde. Opgetrokken in baksteen met 

gepleisterde neoclassicistische elementen zoals 

banden, lijsten, blokpilasters, kroonlijst, dakkapel 

met klauwstukken, paneeldeur met omlijsting; T-

vensters en hardstenen stoep.  

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Voorheen gevelsteen boven de voordeur, nu glazen 

bovenlicht. 

Links naast de hoofdentree opschrift:  

De eerste steen gelegd door G.J. Baron van 

Hardenbroek van Ammerstol, burgemeester van 

Leusden, den 12.den juni 1880. 

Groen Niet van toepassing. 

Bijgebouwen Niet van toepassing. 

Stedenbouwkundige ligging Het pand ligt aan de straat met de nok evenwijdig 

aan de weg, daarvan gescheiden door een ondiepe 

voortuin. Deel uitmakend van de verspreide 

bebouwing die vanaf het begin van de 20e eeuw 

langs deze weg tot stand kwam, nu opgenomen 

binnen de bebouwde kom van Leusden in vroege 

naoorlogse Wederopbouwwijk.  

Gelegen naast de voormalige dokterswoning van 

Hamersveld, Burg. de Beaufortweg 61 en 

tegenover het gemeentehuis uit 1956. 

De weg is in 1947 vernoemd naar twee 

burgemeesters uit de voor Leusden belangrijke 

familie De Beaufort.  

Geschiedenis Gebouwd in 1880 vermoedelijk naar ontwerp van 

timmerman G. van den Boogaard in een 

kenmerkende stijl en typologie van veel 

plattelandsgemeentehuizen in die tijd. Op de 

verdieping woonde aanvankelijk de 

gemeenteveldwachter. De entree van de 

veldwachterswoning was aan de achterzijde. 

Het pand deed tot 1956 dienst als gemeentehuis. 

In dat jaar werd aan de overzijde van de straat het 

nieuwe gemeentehuis van architect Oosterbaan 

geopend (Hamerveldseweg 2-2a). In 1968 werd 

het gemeentehuis aan de Beaufortweg verbouwd 

tot dependance. De bijgebouwen die in de loop van 

de jaren op het perceel zijn verrezen werden 

gesloopt bij de verbouwing tot sportschool in 1984. 

In 2013-2014 is het pand geheel gerenoveerd en 

krijgt het een nieuwe functie.  

Overige Uit rekeningen van schilder Van Raaij (woonachtig 

Burg. de Beaufortweg 2) bleek dat deze het 

onderhoud deed aan de voormalige klokkenstoel op 

het dak van het gemeentehuis. Deze is op 

sommige oude foto’s nog te zien. De klok werd 

geluid bij brand. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele voormalige gemeentehuis. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo 

Wevers, Leusden, geschiedenis en architectuur, 
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Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 68-076, en in gele 

boekje dossier 2273 (verbouwing 1948?) 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

p. 25 en 31 

Nr. 5 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004 pp. 80-82 

Gemeentehuis 

Nr. 6 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker 

B. Giesen-Geurts 

Nr. 7 www.leusdenopdekaart.nl, voormalig 

gemeentehuis Leusden 

Nr. 8 Google Maps / Streetview, cyclomedia 29-04-2013 

Nr. 9 Wikipedia gemeente Leusden 

  

 

 

  

Burgemeester de Beaufortweg 63 6 Pagina 105 van 568

http://www.leusdenopdekaart.nl/


 

 

7 
 

 
 

 
 

Burgemeester de Beaufortweg 63 7 Pagina 106 van 568



 

 

8 
 

 
 

 

Burgemeester de Beaufortweg 63 8 Pagina 107 van 568



 

 

9 
 

 
 

 

 

Burgemeester de Beaufortweg 63 9 Pagina 108 van 568



Buurtweg 2-4 
 
 
 

 
Motivering:  Als deel van een aanleg (3), vanwege de detaillering (1) 
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Buurtweg 3 

 

 

Uitsnede bouwtekening BV 1954-1410  

Beschrijving 

Achtkantige houten duiventoren, opgemetselde onderbouw in gebruik als tuinkamer. 

Tentdak met grijze oud-hollandse pannen 

Waardestelling 

hoge waarde 
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De Biezenkamp 2 

 

 

Beschrijving 

Woonhuis uit de jaren 1920. Eenlaagse woning op een rechthoekige plattegrond met een 

aanbouw aan de westzijde. Ingang in de oostelijke zijgevel. De vensters zijn voorzien van 

geglazuurde bakstenen lekdorpels, glas-in-lood bovenlichten, soms luiken en een 

afsluitende strek. De mansardekap is gedekt met grijze tuiles du nord. Diverse wijzigingen 

in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woning uit het interbellum; 

- De esthetische kwaliteiten van het ontwerp, met een markant volume en grote 

raampartijen; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische bebouwingslint aan de 

Hamersveldseweg; 

- De beeldbepalende ligging aan De Biezenkamp in het centrum van Leusden; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

wijzigingen. 
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Dodeweg 6, Leusderend 
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Dodeweg 7, Kwewada 
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Dodeweg 8, de Queeste 
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Dodeweg 16-17, 21-23 

 
 

 
Nummering in omschrijving klopt niet, nr 19 Woudreus is gesloopt 
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Dodeweg bij 19, Monument wereldvrede 
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Doornseweg 13a 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg  

Beschrijving 

Ensemble van militaire gebouwen. Dienstwoning annex kantine: houten barak met dubbele 

deur, meerruits ramen en een met bitumen gedekt zadeldak. De dienstwoning aan de linker 

zijde is na de oorlog afgebroken. Houten loods onder zadeldak voor de productie van 

schietschijven voor de schietoefeningen op de Leusder Heide, met aangebouwde, 

naoorlogse bakstenen dienstwoning. Beide barakken zijn van dezelfde architect en uit 

dezelfde periode als de barakken van Kamp Amersfoort. Bakstenen gasmasker-

oefengebouwtje (MOR) met een ver overstekend platdak. Bakstenen bijgebouw. Treinrails 

naar de Leusder Heide. 

Waardestelling 

Ensemble van militaire gebouwen van groot algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege zijn architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 

Deze waarden zijn gelegen in:  

- De barakken en het MORgebouw als voorbeeld van de militaire bijgebouwen uit de 
mobilisatieperiode en de woning en het bakstenen bijgebouw als voorbeeld van militaire 
bijgebouwen uit de wederopbouw; 

- De voor bijgebouwen en de wederopbouwperiode kenmerkende sobere vormgeving en 
materiaalgebruik; 

- Het ensemble als bijzondere uitdrukking van ontwikkelingen in de militaire geschiedenis, 
met name als herinnering aan de mobilisatie voorafgaand aan de tweede wereldoorlog; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de gebouwen onderling en die van 
het ensemble met het nabijgelegen militaire terrein, het militaire oefenterrein op de 
Leusder heide en Kamp Amersfoort; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke situering, de functie, 
de hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen van de 
gebouwen, ondanks latere wijzigingen. 

- De hoge zeldzaamheidswaarde van de barakken op hun oorspronkelijke locatie. Ze zijn 
vergelijkbaar met de barakken die in Kamp Amersfoort hebben gestaan en die daar niet 
meer aanwezig zijn. 
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Doornseweg 28, De Heihut 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Driftakkerweg 8 

 

Postcode:    3833 AB Leusden 

 

Datum beschrijving:   4 maart 2014 en 1 april 2014 

  

Datum foto’s:   24 maart 2014, cyclomedia en google earth 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Dit boerenerf bezat van oudsher een herenkamer 

voor de landsheer. Mogelijk oude kern in voorhuis.  

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype, geen standaardtype 

langhuisboerderij. Verschillende bouwfasen (1887 

en ouder). Veeschuur (1887) rijk gedetailleerd.  

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Geen informatie over ontwerper 

 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Rijk en zorgvuldig gedetailleerd voorhuis in 

neogotische stijl uit einde 19e eeuw, maar 

waarschijnlijk met (veel) oudere kern. Achterhuis 

en schuur uit 1887.  

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Voorhuis met zeer rijke detaillering met invloeden 

neogotiek en neorenaissance, verwant aan 

landgoedboerderijen. Bijzondere details zoals 

keperboogvormige bovenlichten, wenkbrauwen, 

Oegstgeester pannen en vorstkammen, 

hoekpilasters en kantelen. Achterhuis 

neorenaissance kenmerkenschuur met gekleurde 

baksteentoepassingen. 

Schuur met neorenaissance en chaletkenmerken 

met o.a. banden, bloklijsten en makelaar. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Hoofgebouw van het erf met karakteristieke 

dispositie ten opzichte van bijgebouwen. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Hoewel niet zichtbaar vanaf openbare 

weg van belang als onderdeel van 

agrarische bebouwing en ligging in het 

oude wegenpatroon van Leusden. 

b. idem als a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. De ligging van hoofd- en bijgebouwen ten 

opzichte van elkaar zijn kenmerkend voor 

een historisch boerenerf. 

b. Niet van toepassing. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De langhuisboerderij met schuur zijn qua 

hoofdvorm en gevelindeling zeer gaaf tot gaaf 

behouden. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De veeschuur en het achterhuis zijn geheel gaaf 

behouden uit 1887. Voorhuis zie IV 4. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Herkenbaar als historisch gegroeid boerenerf met 

de respectievelijke functies van elk bouwdeel. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Het hoofdgebouw is opgebouwd uit verschillende 

bouwfasen. Mogelijk is er sprake van een (zeer) 

oude kern in het voorhuis, een restant van de 

voormalige herenkamer. Bouwhistorisch 

interessant. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Waardevol ensemble van hoofgebouw, veeschuur en 

leilinden. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

Als onderdeel van de verspreide historische 

agrarische bebouwing aan de Driftakkerweg, die 

vooral van belang is als deel van de oude 
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landschappelijke omgeving wegenstructuur en nu direct naast de snelweg. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Zeldzame combinatie van boerderij en schuur uit 

deels dezelfde bouwtijd (1887) en voorhuis met 

mogelijk zeer oude kern. Zeldzame bouwstijl en 

detaillering van het voorhuis. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Karakteristiek voorbeeld van een langhuisboerderij 

die kenmerkend is voor het agrarisch verleden en 

de landgoederengeschiedenis van Leusden. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. onbekend. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object De Driftakker  

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen en bedrijf 

Typologie langhuisboerderij 

Stijl/stroming Traditioneel en invloeden neorenaissance en 

neogotiek 

Bouwtijd 1887, kern mogelijk ouder, info eigenaar 16e eeuw; 

er stond voorheen een boerderij met herenkamer 

op deze plek. 

Relevante wijzigingen 1977: voormalige houten veranda aan rechterzijde 

‘versteend’ t.b.v. douche en wc. Er staan nog 

zesruits vensters op de tekening van het voorhuis. 

Volgens gele MIP-boekje uitgebreid in 1979.  

2012-2013: geheel gerenoveerd met nieuw 

pleisterwerk en deels herstel van details zoals 

pannen en vorstkammen. 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Opdrachtgever onbekend  

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij bestaande uit smal voorhuis en 

breed achterhuis, anderhalve bouwlaag op 

rechthoekige plattegrond. Houten veranda onder 

lessenaarsdak aan linkerzijgevel, uitbouw daar 

tegenover aan rechterzijgevel.  

Voorhuis gedekt gesmoorde oegstgeester pannen 

en voorzien van vorstkammen, achterhuis 

rietgedekt. Gecementeerde gevels met zeer 
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opvallende en bijzondere voorgevel met kenmerken 

van neogotiek en neorenaissance. Banden, lijsten, 

kantelen en vensters venster met keperboogvormig 

bovenlicht, rode strekken met sluitsteen. Entree 

met stoep in linker zijgevel en ter plaatse van de 

veranda. Voorhuis mogelijk van oude datum 

(voormalige herenkamer?), maar kennelijk ook in 

1887 aan mode van de tijd aangepast 

Achterhuis voorzien van mestdeuren in zijgevels, 

gietijzeren stalramen en achtergevel diverse 

gietijzeren stalramen en achterbaander met 

jaartalsteen 1887. 

 

Ter rechterzijde evenwijdig aan de boerderij een 

grote veeschuur met zadeldak met gesmoorde oud-

Hollandse pannen, risaliet (hooizolder) met 

steekkap. Evenwichtige gevelindeling met getoogde 

deuren en ramen. Voor een schuur opvallend rijke 

detaillering verwant aan neorenaissance zoals 

makelaars, bloklijsten en gekleurde 

ontlastingsbogen. Jaartalsteen 1887.Opgeklampte 

deuren uit de bouwtijd. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Jaartalsteen 1887 in zowel achtergevel boerderij als 

linker zijgevel van de veeschuur, boven de 

baanderdeuren. 

Groen Leilinden. 

Bijgebouwen Veeschuur en hooiberg. 

Stedenbouwkundige ligging De boerderij staat aan de Driftakkerweg, die 

parallel ligt aan de A28 en kruist met het 

Valleikanaal. 

De boerderij ligt net ten zuiden van het kanaal. Het 

hoofdgebouw staat met de nok haaks op de weg en 

de voorgevel naar de weg toegekeerd. Het betreft 

een erf met hoofd- en bijgebouwen waaronder een 

veeschuur uit 1887. Het erf wordt door weiland, 

tuin en hoog opgaand groen van de weg 

gescheiden.  

De bebouwing aan de Driftakkerweg bestaat uit 

verspreid gelegen bedrijven en enkele oude 

boerderijen waaronder de Mossel die tot één van de 

oudste nog bestaande boerderijen van Leusden 

wordt gerekend.  

De weg is genoemd naar een voormalige boerderij 

De Driftakker, welke naam later is gegeven aan 

Driftakkerweg 8a, die in het verleden De Akker 

werd genoemd.  

Geschiedenis Het erf ligt ter plaatse van de oude boerderijplaats 

Ten Akker, die aan de toenmalige Modderbeek was 

gelegen, die later werd vergraven tot het 

Valleikanaal. Uit een bron uit 1880 blijkt dat de 

boerderij een herenkamer voor de landheer had. 

Mogelijk is de kern van de herenkamer in het 

huidige voorhuis behouden. Er lijkt in ieder geval 

sprak van verschillende bouwfasen. Opvallend is 

ook de hoge ligging met stoep van de hoofdentree 

entree. De boerderij heeft een jaartalsteen 1887 in 
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de achtergevel en is toen in ieder geval verbouwd 

en laat de voor die tijd kenmerkende stijlinvloeden 

van neogotiek en neorenaissance zien. Het is 

bijzonder dat de detaillering bij een boerderij zo rijk 

is uitgevoerd. Meestal zien we dit bij 

landhuisboerderijen, waarvan er in Leusden ook 

veel aanwezig zijn.  

De grote schuur terzijde van de boerderij dateert 

ook uit 1887. Ook daarin is er opvallend veel 

aandacht voor de detaillering.  

Op het erf zijn diverse bijgebouwen verrezen. De 

boerderij zelf is gewijzigd in 1977 en 1979 en 

recent gerenoveerd.  

Overige Bouwhistorisch onderzoek zou meer inzicht kunnen 

geven in de (bouw)geschiedenis van de boerderij, 

die mogelijk een zeer oude kern bezit. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele hoofdgebouw (langhuisboerderij met 

voor- en achterhuis) en de veeschuur aan de 

rechterzijde van het erf. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 77-145, in gele 

boekje wordt ook dossier 1375 genoemd. Tevens 

aanvragen voor kippenschuren en in 1970 voor een 

varkensstal. 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2011, deel 1. p. 

58 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01052013 

Nr. 7 www.nederlandinbeeld.nl 
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Emelaarseweg 9a-b 
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Emelaarseweg 10-10a 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij met een kern mogelijk uit de 19de of vroeg-20ste eeuw. Eenlaagse boerderij 

op een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak. Voormalig 

bedrijfsgedeelte met stalramen en –deuren en symmetrisch ingedeelde achtergevel. Delen 

van de gevels, ramen, deuren, dakkapellen en de aanbouw zijn van meer recente datum. 

Vrijstaande schuur onder met riet gedekt wolfdak. Bakstenen gevels met stalramen en 

houten topgevels. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen aan 

de Emelaarseweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Emelaarseweg 11, Emelaar 
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Emelaarseweg 12 
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Emelaarseweg 15, Slot Emelaar 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij blijkens de gevelsteen vernieuwd in 1920. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak. De gevelopeningen, 

binnenmuren en kapconstructie zijn in de loop der tijd gewijzigd. 

Waardestelling 

Boerderij van beperkt algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 

- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij onder een wolfdak; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen 

aan de Emelaarseweg; 

- De door latere wijzigingen zeer beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, de hoofdvorm en de bouwmaterialen. 
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Emelaarseweg 16 
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Emelaarseweg 18 

 

 

Beschrijving 

Eenlaagse langhuisboerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt 

wolfdak. Gepleisterde zuidgevel met roedenverdeelde vensters met luiken. Uitbreiding 

aan de oostzijde onder een met riet gedekt, samengesteld zadeldak. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 

- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen 

aan de Emelaarseweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Emelaarseweg 21 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1941. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder 

een met rode pannen gedekt wolfdak. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met een 

rollaag boven de vensters en ter hoogte van het trasraam. Diverse wijzigingen in de loop 

der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouw; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het 

traditionele volume van een langhuisboerderij met wolfdak; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het ensemble van meerdere historische boerderijen 

aan de Emelaarseweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Emelaarseweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Emelaarseweg 22 
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Emelaarseweg 23 
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Engweg 2 
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Hagenouwselaan 1a 
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Hagenouwselaan 7, Groot Hagenauwen 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hamersveldseweg 2-2a 

 

Postcode:   3833 GP Leusden 

 

Datum beschrijving:  5 maart 2014 en 1 april 2014 

 

Datum foto’s:  19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Gebouwd vanwege de samenvoeging van de 

gemeenten Leusden en Stoutenburg in 1955. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Als eerste gemeentehuis van de samengevoegde 

gemeenten Leusden en Stoutenburg, 

gesymboliseerd in de gevelsteen boven de 

hoofdentree. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Herkenbaar als bouwtype gemeentehuis. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onderdeel van het oeuvre van architect Jan 

Oosterbaan en zijn vrouw de kunstenares die de 

gevelsteen boven de hoofdentree ontwierp 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Het betreft een zeer zorgvuldig ontworpen pand in 

een voor de vroege Wederopbouw kenmerkende 

stijl gebouwd, met een op het eerste gezicht 

traditionele vormentaal met klokkentoren, 

herkenbare raadzaal en dergelijke, maar ook met 

toepassing van ‘moderne’ materialen zoals glas en 

beton. Opvallend metselwerk in verschillende 

blokvormen waardoor de gevels een zeker reliëf 

krijgen. Functies zijn aan buitenzijde afleesbaar 

aan vorm, omvang en indeling van de volumes. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zie II 3.  

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. De functies zijn wel duidelijk afleesbaar 

aan het ontwerp. In grote lijnen betreft dit een 

hoog hoofdvolume waarin hoofdentree, hal en 

raadzaal en kleinere, lage aanbouwen met 
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kantoorruimten. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Betreft één gebouw samengesteld uit verschillende 

volumes. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Zeer beeldbepalend gelegen op hoek 

Hamersveldseweg en Burg. De 

Beaufortweg en ensemblewaarden met 

zowel het oude gemeentehuis Burg. de 

Beaufortweg 63 en dokterswoning nr. 61, 

als onderdeel van nieuwbouwwijk uit 

vroege wederopbouwperiode.  

b. idem onder a. Tevens centrale ligging 

voor zowel inwoners van voormalige 

gemeente Hamersveld als voormalige 

gemeente Stoutenburg. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Deels behouden voormalig voorplein en 

plantsoen. 

b. Niet van toepassing. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Het pand is zeer gaaf behouden qua hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Het pand is zeer gaaf behouden qua hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Het voormalige gemeentehuis is volledig gaaf 

bewaard en herkenbaar in zijn typologie.  

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 
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5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Niet van toepassing. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Het gemeentehuis maakt deel uit van de vroege 

naoorlogse nieuwbouwwijk waarin het destijds is 

gebouwd. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Eén van de voormalige gemeentehuizen van 

Leusden, het enige gemeentehuis uit de 

Wederopbouwperiode. Voor Leusden uniek. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Typologisch herkenbaar en karakteristiek voorbeeld 

van gemeentehuis.  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Onbekend. 

  

 

 

GEGEVENS  

  

Naam object Voormalig gemeentehuis Leusden 

Oorspronkelijke functie gemeentehuis 

Huidige functie Kantoren, diagnostisch centrum 

Typologie gemeentehuis 

Stijl/stroming Wederopbouw, kenmerken Delftse School 

Bouwtijd 1955 

Relevante wijzigingen Vergunning verleend bij besluit van 4 juni 1955, 

eerste steen in september van dat jaar. 

2006: deels verbouwd tot diagnostisch centrum, 

verbouwing tot kantoorgebouw 

Architect(en)/ontwerper(s) Ir. J.H. (Joop) Oosterhuis te Amersfoort  

De aannemer was Aannemersbedrijf Erven J.F.P. 

Jansen NV uit Nieuw Vennep 

Opdrachtgever Gemeente Leusden 

Bouwkundige karakteristiek Gemeentehuis uit 1956 in kenmerkende sobere 

stijl van de eerste periode van naoorlogse 
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Wederopbouw. Samengesteld uit een aantal 

rechthoekige bouwvolumes van één of twee 

bouwlagen, gemetseld in rode baksteen, onder 

licht hellende zadeldaken die zijn gedekt met 

blauwe verbeterde Hollandse pannen. Bijzonder 

baksteenwerk met blokvormige patronen in 

verschillende formaten. Stalen ramen met 

geometrische roedenverdeling. Het venster van de 

raadzaal is geaccentueerd door een zware 

betonnen lijst en stalen zuiltjes. Betonnen ramen in 

souterrain. Frans balkon. Hoofentree met stoep; 

glasdeuren in een portiek met luifel, omgeven door 

een stalen zij- en bovenlicht. Boven de hoofdentree 

een in een betonlijst gevatte monumentale 

gevelsteen / wapensteen. Dakkapel met schuine 

zijden, aangebracht om vlag te kunnen uithangen. 

Betonnen (klokken)torentje aan de achterzijde. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Kunstwerk (geglazuurd kleurig keramiek) in de 

vorm van een monumentale ‘gevelsteen’ naar 

ontwerp van de veelzijdige kunstenares Suze 

Oosterhuis - van der Stok (1917-1989). Centraal 

het wapen van de voormalige gemeenten 

Stoutenburg en Leusden, dat wordt omgeven door 

symbolen en figuren die verwijzen naar het 

agrarische karakter dat de gemeente destijds nog 

sterk kenmerkte. De kunstenares was de 

echtgenote van de architect. 

 

Eerste steen rechts van de hoofdentree met de 

tekst: de eerste steen gelegd door burgemeester 

M.J.E. Kwint op 29 september 1955. 

M. Kwint was burgemeester van Leusden tussen 

1947 en 1956. 

Groen Plantsoen en tegelplein aan de voorzijde dateert 

deels uit de bouwtijd. 

Bijgebouwen Niet van toepassing.  

Stedenbouwkundige ligging Gelegen op de hoek van de Hamersveldseweg en 

Burg. de Beaufortweg in het hart van de oude kern 

Hamersveld. Ensemble met het oude gemeentehuis 

Burg. de Beaufortweg 63 en de voormalige 

dokterswoning op nr. 61. 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen. Het hart van de weg wordt 

gevormd door de oude dorpskern Hamersveld waar 

een aantal belangrijke historische bouwwerken te 

vinden is zoals de beide voormalige 

gemeentehuizen, de dokterswoning, de RK kerk en 

school etc. 

Het gemeentehuis ligt in de eerste nieuwbouwwijk 

van Leusden die in de jaren 50 werd gebouwd en 

kenmerkend is voor de Wederopbouwperiode. 

Centrale ligging voor de inwoners uit beide 
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voormalige gemeenten van destijds.  

Geschiedenis Het gemeentehuis kwam tot stand in 1955-1956 

als gemeentehuis voor Leusden en Stoutenburg. 

Het gemeentehuis van Leusden aan de 

Hamersveldseweg 2-2a werd aanvankelijk 

verlaten, maar in 1968 weer als dependance in 

gebruik genomen. Het gebouw aan de 

Hamersveldseweg 2-2a deed dienst tot 1983, toen 

het werd verlaten voor de nieuwbouw van aan t Erf 

naar ontwerp van architect Heiderijk. Het pand is 

al die tijd nagenoeg ongewijzigd gebleven en werd 

in 2006 in gebruik genomen als diagnostisch 

centrum en kantoren. 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele gemeentehuis zoals dat in 1955-1956 

tot stand is gekomen. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo 

Wevers, Leusden, geschiedenis en architectuur, 

Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 55-1466, BV 06 32A 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

Zaltbommel 1997 p. 28 en 29 

Nr. 5 Google Maps / Streetview, cyclomedia 29-04-2013 

Nr. 6 Wikipedia burgemeesters van Leusden en 

gemeente Leusden 

Nr. 7 www.leusdenopdekaart.nl 

Nr. 8 www.explore.rkd.nl 
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Hamersveldseweg 7 

 

 

Beschrijving 

Woonhuis uit 1936. Eenlaagse woning op een min of meer rechthoekige plattegrond 

onder een hoge, met gesmoorde pannen gedekt zadeldak met gebroken dakvlakken. 

Voorgevel met sierlijke uitkraging, erker en rondboogvormige ingang. Diverse 

wijzigingen en uitbreidingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woning uit het interbellum; 

- De esthetische kwaliteiten van het markante volume, de evenwichtige 

voorgevelindeling en enkele bijzondere details als de schouders, erker en 

ingangspartij; 

- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de 

Hamersveldseweg, een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs 

de weg resteren meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

wijzigingen. 
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Hamersveldseweg 10 en 10a 

 
 

Beschrijving 

Twee woonhuizen uit 1936. Tweelaagse woonhuizen op een rechthoekige plattegrond 

onder een met pannen gedekt zadeldak met overstek. Enige decoratie in het metselwerk. 

In de loop der tijd gewijzigd en uitgebreid. 

Waardestelling 

Twee woningen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een woning uit de wederopbouwperiode; 

- De voor de wederopbouw kenmerkende sobere en traditionele vormgeving, volume 

en materiaalgebruik; 

- De historische en ruimtelijke samenhang tussen beide woningen; 

- De panden als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de 

Hamersveldseweg, een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de 

weg resteren meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

wijzigingen. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hamersveldseweg 19 

 

Postcode:  3833 GK Leusden 

 

Datum beschrijving:  5 maart 2014 en 2 april 2014 

 

Datum foto’s:  14 maart en 19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG VOOR 

DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische 

waarde: belang van het 

object/complex 

 

1. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsma

tige en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Onderdeel van ontginning Hamersveld. 

3. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Eigenstandige boerenwoning, vaak gebouwd voor / door 

rentenierende boeren. 

4. wegens innovatieve 

waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld en onderdeel van 

historisch boerderijlint. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van 

het object/complex 

 

1. voor de geschiedenis 

van de architectuur 

en/of bouwtechniek; 

Typologie van de boerenwoning, waarbij wonen met een 

kleine stal werd gecombineerd. 

2. voor het oeuvre van 

een bouwmeester, 

architect, ingenieur of 

kunstenaar; 

Als onderdeel van het oeuvre van de landelijk bekende 

architect A.J. Kropholler. 

3. wegens de 

hoogwaardige 

esthetische kwaliteit 

van het ontwerp 

Zeer zorgvuldige vormgeving in Traditionalistische stijl / 

Delftse School met duidelijke verwijzingen naar landelijke 

architectuur, traditionele materialen en toepassingen 

daarvan. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zeer zorgvuldige vormgeving in Traditionalistische stijl / 

Delftse School met duidelijke verwijzingen naar landelijke 

architectuur, traditionele materialen en toepassingen 

daarvan. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen 

exterieur en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het onderzoek. 

  

III Situationele en  
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ensemblewaarde 

  

1. betekenis als 

essentieel 

(cultuurhistorisch, 

functioneel en / of 

architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel 

van een complex 

Niet van toepassing. 

2. a. bijzondere, 

beeldbepalende 

betekenis van het 

object voor het 

aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere 

betekenis van het 

complex voor het 

aanzien van zijn 

omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van de 

ontginning Hamersveld en beeldbepalende 

ligging op straathoek in de kern van het oude 

dorp Hamersveld. 

b. Niet van toepassing. 

3. a. bijzondere 

betekenis van het 

complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit 

van de bebouwing in 

relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en 

in relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, 

wegen, wateren, 

bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere 

betekenis van het 

object wegens de 

wijze van verkaveling/ 

inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van de 

ontginning Hamersveld en beeldbepalende 

ligging op straathoek in de kern van het oude 

dorp Hamersveld. 

b. Traditioneel gelegen op de kop van de kavel. 

  

IV Gaafheid en 

herkenbaarheid: belang 

van het object/complex 

 

1. wegens de 

architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van 

ex- en/of interieur; 

De boerenwoning is qua hoofdvorm zeer gaaf behouden en 

is ook na verbouwing nog goed in zijn oorspronkelijke 

ontwerp herkenbaar. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of 

constructieve 

gaafheid; 

De gehele hoofdvorm, en grotendeels de gevelindeling en 

detaillering zijn behouden en ook met toevoeging van 

nieuwe vensters en deuren nog goed herkenbaar als 

voormalige boerenwoning. 

3. als nog goed 

herkenbare 

uitdrukking van de 

Herkenbaar als relatief rijke boerenwoning. 
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oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

4. wegens de 

waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- 

en/of gebruiksfasen; 

Interessante nieuwe tijdlaag toegevoegd bij verbouwing in 

2006, genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden 2011. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van 

het gehele ensemble 

van de samenstellende 

onderdelen (hoofd- en 

bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg 

e.d.) 

Niet van toepassing. 

6. in relatie tot de 

structurele en / of 

visuele gaafheid van 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving 

Onderdeel van het voor Leusden zeer belangrijke 

boerderijlint Hamersveld. 

Onderdelen zonder 

monumentale waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex 

wegens absolute 

zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, 

typologisch of 

functioneel opzicht; 

Boerenwoningen uit deze periode zijn relatief zeldzaam. 

een ander, vergelijkbaar voorbeeld is de Akkerhoeve die 

iets verder aan de Hamersveldseweg staat. 

2. uitzonderlijk belang 

wegens de relatieve 

zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer 

van de onder I t/m III 

genoemde onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek 

voorbeeld van een 

object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het 

verleden weerspiegelt 

en daardoor 

karakteristiek is voor 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving. 

Niet van toepassing. 

Receptiegeschiedenis, 

prijzen e.d. 

Genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden 2011 
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GEGEVENS  

  

Naam object ‘t Brinkje 

Oorspronkelijke functie wonen 

Huidige functie wonen 

Typologie boerenwoning 

Stijl/stroming Traditionalistisch, Delftse school 

Bouwtijd 1919 

Relevante wijzigingen 1952: gesplitst in twee woningen in opdracht van 

G. van den Hengel Wz. 

1968: voorzien van een nieuw rieten dak 

1982: interne verbouwing 

2006: oorspronkelijke rieten dakkapel in zuidschild 

gewijzigd in grote hedendaagse vorm gegeven 

dakkapel, noordschild kleinere dakkapel in zelfde 

vormgeving, nieuw rieten dak, zuidgevel drie 

deuren i.p.v. vier vensters van verschillende 

grootte, intern verbouwing. Voorheen had het pand 

luiken. 

Architect(en)/ontwerper(s) A.J. (Alexander Jacobus) Kropholler  

De aannemer was Timmerman W. Eggenkamp 

Opdrachtgever A. van Daatselaar 

Bouwkundige karakteristiek Boerenwoning gebouwd in traditionalistische stijl, 

van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond 

onder rieten zadeldak. Handvorm baksteen, 

kruisverband en vlechtingen. Rondboogportiek van 

voormalige hoofdentree met bekapte hardstenen 

neuten en aanzetstenen. Draaivensters met 

roeden, getoogde strekkenomlijsting met 

aanzetstenen ter plaatse van de voormalige 

voordeur. Uitgemetselde schoorsteen aan 

achtergevel. Gevelstenen met gouden belettering. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Gevelsteen met naam ’T Brinkje en in topgevel 

steen met tekst Anno 1919. 

Groen Niet van toepassing. 

Bijgebouwen Niet van toepassing. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok iets schuin ten opzichte van de 

Hamersveldseweg gelegen en daarvan door een 

ondiepe voortuin gescheiden. Ligt te midden van 

jongere bebouwing, op een straathoek. 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen. 

Geschiedenis De boerenwoning is gebouwd in de typerende 

traditionalistische stijl van de als timmerman 

begonnen A.J. (Alexander) Kropholler, die hechte 

aan een traditionele streekeigen vormentaal en 

materialisering, waarbij hij vaak ‘oud Hollandse’ 

elementen toepaste. Kropholler (1881-1973) is één 

van de bekende Nederlandse architecten die deze 
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stijl toepaste. Hij had opdrachten in het hele land. 

In deze woning laat zich dit herkennen in de 

toepassing van handvorm baksteen, het 

kruisverband, vlechtingen, ankers, een rieten dak, 

kruisvensters met roeden, gevelstenen en in 

oorsprong luiken. De woning had een kleine stal 

(deel) rechts achter, waar nog wat (klein)vee 

gehouden voor eigen gebruik gehouden kon 

worden. Kropholler is één van de bekendste en 

belangrijkste architecten van de t 

In de loop van de tijd vonden diverse verbouwingen 

plaats. In 1952 liet G. van den Hengel Wzn. het 

pand splitsen in twee woningen. De laatste 

verbouwing uit 2006 door architect mw. E. Mercx 

uit Amsterdam werd wegens de zorgvuldige 

vormgeving en hoogwaardige materialisering 

genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden 2011. 

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele huis.  

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 19-115, BV 82-055 

BV 06-184 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Historische Kring Leusden, Leusden Toen, 2011 

augustus, Drie objecten genomineerd voor de 

erfgoedprijs (De Hopschuur, ’t Brinkje en Groot 

Schutterhoef) 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Wikipedia Alexander Kropholler 

Nr. 7 Google Maps / Streetview, cyclomedia  02-06-2013 
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Hamersveldseweg 47 

 

 

Beschrijving 

Woonhuis uit het interbellum. Eenlaagse woning op een rechthoekige plattegrond onder 

een met pannen gedekt zadeldak met overstek. Siermetselwerk in de vorm van onder 

meer geglazuurde baksteen, een staand verband bij de erker, een tandlijst en een strek 

boven de gevelopeningen. Diverse wijzigingen en uitbreidingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woning uit het interbellum; 

- De esthetische kwaliteiten van het eenduidige volume, de evenwichtige gevelindeling 

en de baksteenornamentiek; 

- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de 

Hamersveldseweg, een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de 

weg resteren meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

wijzigingen. 

 

Hamersveldseweg 47 Pagina 169 van 568



Hamersveldseweg 49 

 

 

Beschrijving 

Kosterswoning uit de vroege 20ste eeuw. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond 

onder een met kruispannen gedekt dak met omlopende schilden. Gepleisterde gevels met 

een afsluitende, eenvoudig geprofileerde gootlijst. Diverse wijzigingen en uitbreidingen in de 

loop der tijd. 

Waardestelling 

Kosterswoning van beperkt algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische kosterswoning; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met de naastgelegen kerk; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hamersveldseweg, 

een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan het open plein voor de kerk in het centrum van Leusden; 
- De door latere wijzigingen beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de hoofdvorm 

en de bouwmaterialen. 
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Hamersveldseweg 53, Pastorie 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Hamersveldseweg 67 

 

Postcode:   3833 GL Leusden 

 

Datum beschrijving:   6 maart 2014 en 2 april 2014 

 

Datum foto’s:   14 maart en 19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Niet van toepassing. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Voorbeeld van een karakteristieke villa in 

eclectische stijl met kenmerken van chaletstijl, 

neorenaissance en Jugendstil. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

De villa is zorgvuldig vormgegeven en 

gedetailleerd. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

De villa is zorgvuldig vormgegeven en 

gedetailleerd. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Niet van toepassing. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende a. Onderdeel van het oude boerderijlint 
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betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

van de ontginning Hamersveld met een 

zeer beeldbepalende ligging op een 

kruispunt van wegen in de kern van het 

oude dorp Hamersveld. Eerste van een 

ensemble van naast elkaar gelegen 

historische panden in dit deel van de 

Hamersveldseweg. 

b. Zeer beeldbepalende ligging op een 

kruispunt van wegen in het hart van oud 

Hamersveld en de nieuwe dorpskern van 

Leusden. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Niet van toepassing. 

b. Niet van toepassing. 

 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of herkenbaarheid 

van ex- en/of interieur; 

Zeer gaaf behouden in typologie en hoofdvorm, 

ondanks aanbouw van nieuw kantoorcomplex. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De gehele hoofdvorm en grotendeels de 

gevelindeling en detaillering zijn behouden. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische functie; 

Zeer herkenbaar als voormalige woonvilla. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing.  

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Niet van toepassing. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Onderdeel van het voor Leusden zeer belangrijke 

boerderijlint Hamersveld midden in het hart van 

oud Hamersveld en het huidige Leusden. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  
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1. belang van het object/complex 

wegens absolute zeldzaamheid 

in architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Voor Leusden betreft de villa een relatief zeldzaam 

bouwtype. 

2. uitzonderlijk belang wegens de 

relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of typologie 

uit het verleden weerspiegelt 

en daardoor karakteristiek is 

voor de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

GEGEVENS  

  

Naam object niet van toepassing 

Oorspronkelijke functie wonen 

Huidige functie kantoor 

Typologie villa 

Stijl/stroming Kenmerken van chaletstijl, neorenaissance en 

Jugendstil (eclectisch) 

Bouwtijd omstreeks 1900 

Relevante wijzigingen 1955: verbouwing van een wasgelegenheid.  

1959 en 1961: uitbouwen (inmiddels deels 

gesloopt);  

1989-1990: verbouwd tot kantoor 

1993: aangebouwd aan nieuwe kantoren aan 

linkerzijde 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever vermoedelijk dr. Staal 

Bouwkundige karakteristiek Villa van rond 1900 met een sober uitgevoerde 

voor die tijd karakteristieke eclectische mix van 

stijlkenmerken. Het gepleisterde pand heeft een 

nagenoeg rechthoekige plattegrond en twee 

bouwdelen. Het linkerdeel van één bouwlaag onder 

een afgeknot schilddak en het hogere rechter deel 

van anderhalve laag. Dit deel heeft een haaks op 

de straat staand ver overkragend zadeldak. 

Vensters met roedenbovenlicht, samengesteld 

venster met zolderlicht in de topgevel, 

contrasterende rode banden en ontlastingsbogen 

en gootlijsten en windveren op bewerkte klossen. 

Nieuwe pannen.  

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 
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Bijgebouwen Niet van toepassing 

Stedenbouwkundige ligging Zeer beeldbepalend op kruispunt van wegen op 

gelegen en als eerste van een ensemble van 

historische panden aan dit deel van de 

Hamersveldseweg. 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen.  

Het hart van de weg wordt gevormd door de oude 

dorpskern Hamersveld waar een aantal belangrijke 

historische bouwwerken te vinden is zoals de beide 

voormalige gemeentehuizen, de dokterswoning, de 

RK kerk en school etc. 

Geschiedenis De villa is vermoedelijk in opdracht van dr. Staal 

gebouwd en nagenoeg ongewijzigd gebleven tot 

het pand in 1989 -1990 tot kantoor werd 

verbouwd. De garage, waarvan de datering 

onbekend is (mogelijk 1928) is bij de aanbouw van 

enkele nieuwe kantoorpanden afgebroken. Bij de 

verbouwing tot kantoor zijn de oude hoofdvorm en 

gevelindeling behouden maar zijn wel details 

gewijzigd zoals de dakpannen en een aantal 

nieuwe ramen waaronder dakramen. De 

hoofdentree in de linker zijgevel is in een portiek 

van de nieuwe kantoren opgenomen.  

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele villa binnen zijn oorspronkelijke 

omvang, dat wil zeggen uitgezonderd de jongere 

uitbouwen en kantoorpanden. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo 

Wevers, Leusden, geschiedenis en architectuur, 

Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 89-360, gele boekje 

dossier 2753 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hamersveldseweg 69 

 

Postcode:  3833 GL Leusden 

 

Datum   beschrijving: 6 maart 2014 

 

Datum foto’s:  14 en19 maart 2014, 23 mei 2014 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG VOOR 

DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische 

waarde: belang van het 

object/complex 

 

1. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsma

tige en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Onderdeel van ontginning Hamersveld. 

3. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Eigenstandige boerenwoning, vaak gebouwd voor / door 

rentenierende boeren. In dit geval voor de rentenierende 

boer Herman de Jong.  

4. wegens innovatieve 

waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld en onderdeel van 

historisch boerderijlint. gelegen op oude kamp ‘De Akker’. 

Het pand werd in de jaren 30 bewoond door de kassier van 

de Rabobank die er tevens kantoor hield.  

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van 

het object/complex 

 

1. voor de geschiedenis 

van de architectuur 

en/of bouwtechniek; 

Typologie van de boerenwoning, waarbij wonen met een 

kleine interne stal werd gecombineerd. 

2. voor het oeuvre van 

een bouwmeester, 

architect, ingenieur of 

kunstenaar; 

Als onderdeel van het oeuvre van de plaatselijk en 

regionaal bekende architect J.A. Pothoven Azn. 

3. wegens de 

hoogwaardige 

esthetische kwaliteit 

van het ontwerp 

Zeer zorgvuldig en ‘rijk’ vormgegeven in Traditionalistische 

stijl met duidelijke verwijzingen naar landelijke 

architectuur, traditionele materialen en toepassingen 

daarvan. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zeer zorgvuldig en ‘rijk’ vormgegeven in Traditionalistische 

stijl met duidelijke verwijzingen naar landelijke 

architectuur, traditionele materialen en toepassingen 

daarvan. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen 

exterieur en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het onderzoek. 

  

III Situationele en  
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ensemblewaarde 

  

1. betekenis als 

essentieel 

(cultuurhistorisch, 

functioneel en / of 

architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel 

van een complex 

Hoofdgebouw / hoofdmoment van het erf. 

2. a. bijzondere, 

beeldbepalende 

betekenis van het 

object voor het 

aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere 

betekenis van het 

complex voor het 

aanzien van zijn 

omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van de ontginning 

Hamersveld met een zeer beeldbepalende ligging op een 

kruispunt van wegen in de kern van het oude dorp 

Hamersveld. Tweede van een ensemble van naast elkaar 

gelegen historische panden in dit deel van de 

Hamersveldseweg. 

b. Beeldbepalende ligging op een kruispunt van wegen in 

het hart van oud Hamersveld en de nieuwe dorpskern van 

Leusden. 

3. a. bijzondere 

betekenis van het 

complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit 

van de bebouwing in 

relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en 

in relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, 

wegen, wateren, 

bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere 

betekenis van het 

object wegens de 

wijze van verkaveling/ 

inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van de 

ontginning Hamersveld en beeldbepalende 

ligging op straathoek in de kern van het oude 

dorp Hamersveld op een oud stuk bouwland 

(kamp). Hoofdgebouw van het erf waartoe ook 

een tuinhek en (vee)schuur horen. 

b. Traditioneel gelegen op de kop van de kavel 

  

IV Gaafheid en 

herkenbaarheid: belang 

van het object/complex 

 

1. wegens de 

architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van 

ex- en/of interieur; 

De boerenwoning is zowel in hoofdvorm, gevelindeling als 

detaillering zeer gaaf behouden. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of 

constructieve 

gaafheid; 

De boerenwoning is zowel in hoofdvorm, gevelindeling als 

detaillering zeer gaaf behouden met o.a. toepassing van 

rijk siermetselwerk. 

3. als nog goed 

herkenbare 

uitdrukking van de 

Herkenbaar als relatief rijke boerenwoning. 
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oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

4. wegens de 

waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- 

en/of gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van 

het gehele ensemble 

van de samenstellende 

onderdelen (hoofd- en 

bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg 

e.d.) 

Hoofgebouw, veeschuur en hekwerk vormen samen een 

gaaf bewaard historisch erf. 

6. in relatie tot de 

structurele en / of 

visuele gaafheid van 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving 

Onderdeel van het voor Leusden zeer belangrijke 

boerderijlint Hamersveld. 

Onderdelen zonder 

monumentale waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex 

wegens absolute 

zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, 

typologisch of 

functioneel opzicht; 

Boerenwoningen uit deze periode zijn relatief zeldzaam. 

een ander, vergelijkbaar voorbeeld is ’t Brinkje die iets 

verder aan de Hamersveldseweg staat. 

2. uitzonderlijk belang 

wegens de relatieve 

zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer 

van de onder I t/m III 

genoemde onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek 

voorbeeld van een 

object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het 

verleden weerspiegelt 

en daardoor 

karakteristiek is voor 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving. 

Niet van toepassing. 

Receptiegeschiedenis, 

prijzen e.d. 

Onbekend. 
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GEGEVENS  

  

Naam object Akkerhoeve 

Oorspronkelijke functie wonen / agrarisch  

Huidige functie wonen 

Typologie boerenwoning (rentenierswoning) 

Stijl/stroming Traditionalistisch 

Bouwtijd 1920 

Relevante wijzigingen 1944 en 1987: Interne verbouwingen 

Architect(en)/ontwerper(s) J. Pothoven Azn. 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever H.L. de Jong 

Bouwkundige karakteristiek Boerenwoning uit 1920, opgetrokken in baksteen 

op rechthoekige plattegrond met lage uitbouw 

onder plat dak aan achterzijde. Voorzien van 

baksteendecoraties, onder zadeldak gedekt met 

gesmoorde pannen. Hoofdentree in iets 

uitspringenede partij in rondboogportiek met 

bakstenen blokpilasters, T-vensters met glas-in-

lood en roeden bovenlichten en luiken, in topgevel 

gevelsteen en cirkelvormig zolderlicht. Geschubde 

windveer. 

 

Rechts achter de woning een bakstenen veeschuur 

met houten achtergevel. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Gevelsteen met naam Akkerhoeve en daaronder 

het jaartal 1920 in de topgevel. Eerste steen rechts 

onder in voorgevel. 

Groen Niet van toepassing. 

Bijgebouwen Veeschuur uit 1925, delen van het oorspronkelijke 

tuinhek. De veeschuur is deels in gebruik bij de 

huidige fietsenhandel op nr. 71. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok van het dak haaks gelegen op de 

Hamersveldseweg, daarvan gescheiden door een 

siertuin, oprit naar het erf links. Op het erf een 

(vee)schuur uit 1925. Hoort bij een ensemble van 

opeenvolgende historische panden aan dit deel van 

de Hamersveldseweg. 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen.  

Het hart van de weg wordt gevormd door de oude 

dorpskern Hamersveld waar een aantal belangrijke 

historische bouwwerken te vinden is zoals de beide 

voormalige gemeentehuizen, de dokterswoning, de 

RK kerk en school etc. 

Geschiedenis De woning staat op een kamp (stuk bouwland) 

genaamd de Akker, dat al vanaf 1661 hoorde bij 

boerderij het Claverenblad. De eigenaar Herman de 

Jong verkocht de boerderij in 1919 maar hield de 
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Akker zelf en liet daar een rentenierswoning op 

bouwen met de naam Akkerhoeve. De woning werd 

ontworpen door de Leusdens bouwkundige J.A. 

Pothoven in traditionele trant. Er is veel aandacht 

voor het siermetselwerk in die tijd populair door 

o.a. expressionisme / Amsterdamse School. Het 

pand is nagenoeg ongewijzigd gebleven. 

In de jaren 30 woonde en werkte in het pand 

Johannes Herder, kassier van de Rabobank.  

 

De Pothoven’s vormen een regionaal tot landelijk 

bekende bouwkundigen- en architectenfamilie. J.A. 

Pothoven (Azn.) was naast zijn werk als 

bouwkundige ook werkzaam als beeldhouwer en 

houtsnijwerker. Hij maakte onder andere 

houtsnijwerken in huize De Boom, dat ontworpen 

was door zijn vader A. Pothoven. Ook hij onder 

burgemeester A.J. de Beaufort werkzaam als 

gemeentearchitect. Hij was de zoon van architect 

A. Pothoven met wie hij ook geruime tijd 

samenwerkte. O.a. ontwierpen zij samen de 

bewaarschool Ooievaarshorsterweg 5. 

Overige Niet van toepassing.  

  

Voorstel omvang bescherming De gehele woning met veeschuur. Het  tuinhek 

nader te bezien. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 20-123, 1943 

keuken, gele boekje dossier 2742  

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2011, deel 1. p. 

66 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia 29-04-2013 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hamersveldseweg 71 

 

Postcode:   3833 GL Leusden 

 

Datum beschrijving:  6 maart, 3 april, 10 en 23 mei 2014 

 

Datum foto’s:  14 en 19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Onderdeel van ontginning Hamersveld. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld en onderdeel van 

historisch boerderijlint. Ter plaatse van het oude 

erf Noordwijk. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype als voorbeeld van een tot 

dwarshuis verbouwde langhuisboerderij en 

traditioneel boerenerf met diverse schuren, 

waaronder een schuur met houtskelet (hooitas). 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Voorhuis uit 1924 ontwerp van de bouwkundige 

TvD? 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Traditioneel vormgegeven en ingedeelde 

dwarshuisboerderij waarbij het voorhuis vooral 

door zijn materialisering en dakvorm (geglazuurde 

vensterbanken, baksteensoort- en toepassingen, 

mansardedak Tuiles du Nord) herkenbaar uit de 

jaren 20 van de 20e eeuw dateert. 

Karakteristieke schuren. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Schuur (hooitas) met uitwendig zichtbaar 

houtskelet, verwant aan vakwerkbouw. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel De dwarshuisboerderij is het hoofdgebouw van het 
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(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

erf, waarop tevens enkele andere waardevolle 

schuren staan. Bijzonder is de hoge schuur met 

houtskelet (voormalige hooitas), die in 

‘hoofdmoment’ van het erf wedijvert met het 

hoofdgebouw. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van het oude boerderijlint 

van de ontginning Hamersveld bij een 

kruispunt van wegen op overgang naar 

het winkelcentrum in de kern van het 

oude dorp Hamersveld. Derde van een 

ensemble van naast elkaar gelegen 

historische panden / erven in dit deel van 

de Hamersveldseweg. 

b. Zeer beeldbepalend in het hart van 

oud Hamersveld gelegen, nog steeds zeer 

herkenbaar als boerenerf. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van 

de ontginning Hamersveld. Nog zeer 

steeds herkenbaar als (voormalig) 

boerenerf door het samenstel van 

gebouwen, erf met klinkerbestrating, 

voortuintje met hekwerk en 

schapenweitje. 

b. Traditioneel gelegen op de kop van de 

kavel. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De dwarshuisboerderij met schuren kent 

verschillende bouwfasen maar is sinds 1924 niet 

meer gewijzigd in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering.  

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De dwarshuisboerderij met schuren kent 

verschillende bouwfasen maar is sinds 1924 niet 

meer gewijzigd in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering. Het uitwendige houtskelet van de 

grote schuur / hooitas is heel bijzonder en nog voor 

een groot deel aanwezig. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Zeer herkenbaar als voormalig boerenerf met 

hoofdgebouw, erfinrichting en schuren, ook al is de 

agrarische functie verlaten.  

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Bouwhistorisch interessant vanwege de 

verschillende bouwfasen van de boerderij en de 

schuren. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

Het betreft een zeer goed voorbeeld van een 

historisch gegroeid boerenerf met hoofd- en 

bijgebouwen uit verschillende bouwperioden en met 
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samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

verschillende functies.  

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Onderdeel van het voor Leusden zeer belangrijke 

boerderijlint Hamersveld. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

De dwarshuisboerderij is vanwege zijn voorhuis uit 

1924 een vrij laat voorbeeld van dit type en 

daardoor vrij zeldzaam. 

De aanwezigheid van een compleet herkenbaar 

boerenerf waaraan lange tijd niets gewijzigd is, is 

tamelijk zeldzaam. 

De schuur met extern houtskelet (hooitas) is 

typologisch zeer zeldzaam voor Leusden en 

vermoedelijk ook regionaal. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Karakteristiek voorbeeld van het bouwtype 

dwarshuisboerderij, waarbij ook het verschil in 

bouwfasen tussen voor- en achterhuis veel 

voorkomt.  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Noordwijk 

Oorspronkelijke functie agrarisch  

Huidige functie wonen en bedrijf (fietswinkel) 

Typologie Dwarshuisboerderij 

Stijl/stroming Traditioneel 

Bouwtijd 1924 (voorhuis), achterhuis ouder 

Relevante wijzigingen 1949: aanbouw aan de achterzijde 

1950: toevoegen van een deur en raamkozijn  

Jaren 50: diverse schuren en kippenhokken 

Architect(en)/ontwerper(s) TvD Bouwk. 

Aannemer Onbekend 

Opdrachtgever J. (Jacobus) Vrijhoef 

Bouwkundige karakteristiek Dwarshuisboerderij met woonhuis uit 1924 en 

ouder achterhuis. Het voorhuis is opgetrokken in 

baksteen op rechthoekige plattegrond, één 

bouwlaag hoog onder gebroken zadeldak gedekt 
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met gesmoorde Tuiles du Nord, bakgoot op 

klossen. T-schuifvensters met glas-in-lood 

bovenlicht, links een opkamervenster. Hoofdentree 

in de linker zijgevel, kelderlicht rechts. Achterhuis 

met achtergevel met middenbaander en 

mestdeuren, afgewolfd zadeldak met gesmoorde 

Tuiles du Nord. 

 

Achter de boerderij in het verlengde van het 

achterhuis een bakstenen veeschuur onder 

afgewolfd zadeldak gedekt met rode oud-Hollandse 

pannen en baanderdeuren. 

 

Rechts op het erf een hoge schuur (hooitas) van 

twee bouwlagen met extern houtskelet van 

staanders op stenen / betonnen poeren waartussen 

zowel bakstenen als stenen en houten geveldelen. 

Verdieping van hout. Afgewolfd zadeldak gedekt 

met rode verbeterde Hollandse pannen. Uitbouwen 

onder lessenaarsdak. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Weiland en voortuintje met hekwerk. 

Bijgebouwen Veeschuur achter de boerderij en hoge schuur 

(hooitas) met houten opbouw rechts. Eenvoudig 

tuinhek vermoedelijk uit de bouwtijd van het 

voorhuis. De schuur links hoort bij nr. 69 maar is 

deels in gebruik bij nr. 71. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok van het dak evenwijdig aan de 

Hamersveldseweg gelegen en daarvan gescheiden 

door eenvoudige tuin met hekwerk. Schapenweitje 

rechts. Hoort bij een ensemble van opeenvolgende 

historische panden aan dit deel van de 

Hamersveldseweg. 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen.  

Het hart van de weg wordt gevormd door de oude 

dorpskern Hamersveld waar een aantal belangrijke 

historische bouwwerken te vinden is zoals de beide 

voormalige gemeentehuizen, de dokterswoning, de 

RK kerk en school etc. 

Geschiedenis De naam Noordwijk is al in de 16e eeuw bekend, 

toen deze gronden behoorden aan een familie met 

deze naam. In 1924 krijgt de bestaande boerderij 

een nieuw voorhuis, dat tot ver in de 20e eeuw in 

handen van de familie Vrijhoef blijft. Op de 

bouwtekening uit 1924, ondertekend door 

bouwkundige TvD, is ook de oude voorgevel en 

plattegronden te zien. Het betrof een traditionele 

gevel met vier zesruits vensters met luiken op de 

begane grond en twee vierruits vensters op de 

verdieping. De boerderij was rietgedekt. Op 
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dezelfde bouwtekening is te zien dat er achter de 

boerderij een rechthoekige schuur staat en rechts 

ervan twee vierkante bouwwerken (hooibergen). 

Vanaf 1980, wanneer de boerderij wegens 

stadsuitbreiding ophoudt te bestaan, worden in 

achterhuis en schuren o.a. bedrijven gevestigd.  

Overige Let op mogelijke sloopvergunning. 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele dwarshuisboerderij, de schuur met 

houten opbouw (hooitas); (uitbouw aan de schuur 

nader te bezien) het tuinhek en de veeschuur 

achter het hoofdgebouw.  

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 24-163, BV 49-838 

BV 50-987 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2011, deel 1. p. 

67, deel 2. Leusden 2013, p. 89 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia 29-04-2013 
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Hamersveldseweg 80 

 

 

Beschrijving 
Woonhuis uit de 19de eeuw. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een 
met kruispannen gedekt  asymmetrisch dak. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met 
gepleisterde banden, baksteenornamentiek en sierankers. Diverse wijzigingen in de loop der 
tijd. 

Waardestelling 
Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een woning uit de 19de eeuw; 
- De esthetische kwaliteiten van het volume, de evenwichtige voorgevelindeling en de 

bijzondere ornamentiek; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hamersveldseweg, 

een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Hamersveldseweg 92 

  

Beschrijving 

Naar verluidt een schoolgebouw uit de 19de eeuw. Eenlaags gebouw op een rechthoekige 

plattegrond onder een met kruispannen gedekt  mansardedak. Symmetrisch ingedeelde 

voorgevel met vier vensters onder een ontlastingsboog. Diverse wijzigingen en uitbreidingen 

in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Schoolgebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een schoolgebouw uit de 19de eeuw; 
- De esthetische kwaliteiten van het volume, de evenwichtige voorgevelindeling en de 

sobere vormgeving met enkele details als de ontlastingsbogen; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hamersveldseweg, 

een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke hoofdvorm, de 

gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Hamersveldseweg 101, Klein Zwanenburg 
 
 

 
 

Bijzonder erf, schuur achter boerderij. Selectie boerderij, 2 schuren, bakhuis en hooiberg 
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Hamersveldseweg 103, Klein Wildenburg 

 

 

Beschrijving 
Langhuisboerderij waarschijnlijk uit het begin van de 20ste eeuw. Eenlaagse boerderij op een 
rechthoekige plattegrond onder een met zadeldak. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met 
vensters met een strek en luiken. Vrijstaande schuren onder een zadeldak. Hooiberg met 
vier betonnen roeden. 

Waardestelling 
Boerderij met bijgebouwen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- De panden als voorbeeld van een boerderijcomplex uit de 20ste eeuw; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang van de gebouwen onderling en die 

met het omringende agrarische landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de 

Hamersveldseweg, een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de 
weg resteren meer historische gebouwen; 

- De door latere vernieuwingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 
oorspronkelijke functie, hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Hamersveldseweg 110, De Rozenboom 

 
 

Beschrijving 

Woonhuis uit 1947. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond. Twee 

schoudergevels met vlechtingen, waartussen een met rode pannen gedekt zadeldak met de 

nok evenwijdig aan de voorgevel. Entreeportiek. Vensters met een ontlastingsboog en 

siermetselwerk in de boogtrommel. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. Garage met 

zadeldak tussen twee schoudergevels. 

Waardestelling 

Woning met garage van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woning met garage uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouw kenmerkende traditionele vormgeving, materialen en volume; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hamersveldseweg, 

een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg aan de rand van de bebouwde 
kom; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hamersveldseweg 111, Het Vagevuur 

 

 

Beschrijving 

Keuterboerderij waarschijnlijk uit de late 19de eeuw. Eenlaags gebouw op een rechthoekige 

plattegrond onder een mansardedak. Voorgevel met vensters onder een strek en bakstenen 

gootklossen. Hooiberg met twee roeden. Diverse wijzigingen en uitbreidingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met hooiberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische keuterboerderij met hooiberg; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het aangrenzende agrarische 

landschap; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hamersveldseweg, 

een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg aan de rand van de bebouwde 
kom; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Hamersveldseweg 112 
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Hamersveldseweg 113 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hamersveldseweg 120 

 

Postcode:  3833 GT Leusden 

 

Datum beschrijving:  6 maart, 3 april en 10 mei 2014 

 

Datum foto’s:  18 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Onderdeel van ontginning Hamersveld. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld en onderdeel van 

historisch boerderijlint. Ter plaatse van het oude 

erf Groot Wildenburg. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype, zeer laat (1924) 

voorbeeld van een in traditioneel stijl gebouwde 

langhuisboerderij. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Zorgvuldig in traditionele trant vormgegeven en 

ingedeelde langhuisboerderij met veel aandacht 

voor materialisering (verfijnd metselwerk) en 

detaillering zoals glas-in-lood, windveer en 

boogvelden. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zorgvuldig in traditionele trant vormgegeven en 

ingedeelde langhuisboerderij met veel aandacht 

voor materialisering (verfijnd metselwerk) en 

detaillering zoals windveer en boogvelden. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

De langhuisboerderij is het hoofdgebouw op het 

erf. 
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en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van 

de ontginning Hamersveld met 

achterzijde tegen een nieuwbouwwijk 

nabij industrieterrein gelegen maar aan 

voorzijde nog in oude agrarische context. 

gelegen op T-splitsing en vanuit 

verschillende hoeken beeldbepalend. 

b. Idem als onder a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van 

de ontginning Hamersveld met 

beeldbepalende ligging op T-splitsing 

door de schuren en boerentuin met 

leilinden en haag nog herkenbaar als 

boerenerf. 

b. Traditioneel gelegen op de kop van de 

kavel. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De langhuisboerderij met schuur zijn typologisch 

zeer herkenbaar en in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering vrijwel geheel gaaf behouden uit hun 

bouwtijd. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De langhuisboerderij met schuur zijn in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering vrijwel geheel gaaf 

behouden uit hun bouwtijd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Zeer herkenbaar als boerenerf. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer herkenbaar als boerenerf. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Onderdeel van het voor Leusden zeer belangrijke 

boerderijlint Hamersveld. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Overige schuren. 
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V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Niet zeldzaam als bouwtype op zich maar wel als 

een zeer laat voorbeeld van een geheel in 

traditionele stijl en indeling gebouwde 

landhuisboerderij. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Karakteristiek voorbeeld van het bouwtype 

langhuisboerderij. 

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Groot Wildenburg 

Oorspronkelijke functie agrarisch  

Huidige functie agrarisch (wordt wonen) 

Typologie langhuisboerderij 

Stijl/stroming Traditioneel 

Bouwtijd 1924 

Relevante wijzigingen Hoofdgebouw en schuur nagenoeg ongewijzigd, wel 

een nieuwe hoofdentree onder luifel in linker 

zijgevel. Enkele jongere bijgebouwen. 

Architect(en)/ontwerper(s) Onbekend 

Aannemer Onbekend 

Opdrachtgever Onbekend 

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij uit 1924 in traditionele trant 

opgetrokken in baksteen op rechthoekige 

plattegrond onder afgewolfd zadeldak met rijk 

gesneden windveer. T-schuifvensters met luiken en 

ontlastingsbogen met siertegels, deur in rechter 

zijgevel, entree linkergevel is van jonger datum. 

Kelderlicht met luik in rechter zijgevel van het 

voorhuis. Mestdeuren en stalvensters in achterhuis. 

 

Links een bakstenen schuur, deels gepleisterd 

onder afgewolfd zadeldak met rode oud Hollandse 

pannen links ver naar beneden aflopend. Voorzien 

van stookplaats. Gietijzeren stalvensters en 

rozetvenster in topgevel. Zijgevels opgeklampte 

mestdeuren en stalramen. Jongere uitbouw aan 

achterzijde. 
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Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Leilinden en haag. 

Bijgebouwen Veeschuur links. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok van het dak loodrecht op de 

Hamersveldseweg gelegen en daarvan gescheiden 

door voortuin met leilinden en haag. Links een 

historische schuur. 

Hoewel aan achterzijde tegen industrie- en 

woongebied gelegen, toont de voorzijde door de 

verspreide bebouwing, de ligging in de weilanden 

en de opbouw van het erf de karakteristieke van 

het historische boerderijlint. 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen.  

Geschiedenis Het erf Groot Wildenburg wordt al in 1536 

genoemd. De huidige boerderij dateert uit 1924 is 

een laat en zeer gaaf behouden voorbeeld van het 

type langhuisboerderij dat vanaf omstreeks 1880 in 

deze streken werd gebouwd. het is de enige 

boerderij aan de Hamersveldseweg die tot in de 21e 

eeuw zijn agrarische functie heeft behouden, maar 

is in 2014 verkocht en zal tot woonhuis worden 

verbouwd. 

 

In 2013 nog steeds in gebruik als agrarisch bedrijf.  

De stookplaats in de schuur kan duiden op een 

voormalige functie als bak- en / of zomerhuis. De 

schuur kan uit de bouwtijd van de boerderij dateren 

maar ook iets ouder zijn. 

Overige Let op mogelijke sloopvergunning. 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele historische boerderij met schuur links, 

uitgezonderd de latere uitbouwen aan die schuur.  

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden, div, dossiers 

bijgebouwen tussen 1950 en 1970 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 

19 

Nr. 5 W. Bos, De Hamersveldseweg door de eeuwen heen 

p. 55-70 

Nr. 6 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 7 Google Maps / Streetview, cyclomedia 29-04-2013 
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Nr. 8 www.leusdenopdekaart.nl 
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Hamersveldseweg 124, Groote Hemel 
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Hamersveldseweg 125, Hooiberg 

 

 

Beschrijving 

Hooiberg met twee ijzeren roeden. Het onderste gedeelte is dichtgezet met gepotdekselde 

houten delen. 

Waardestelling 

Hooiberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het object als voorbeeld van een historische hooiberg (schuurberg); 
- De voor hooibergen kenmerkende sobere vormgeving en materiaalgebruik; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met de naastgelegen boerderij en 

het aangrenzende agrarische landschap; 
- Het object als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hamersveldseweg, 

een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm en de bouwmaterialen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Hamersveldseweg 127, Het Klooster 
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Hamersveldseweg 128, Grote Kapel 

 

 

Beschrijving 

Eenlaagse langhuisboerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met riet en pannen 

gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde gevel van het voormalige bedrijfsgedeelte. Diverse 

wijzigingen en vernieuwingen in de loop der tijd. Hooiberg met vier betonnen roeden. 

Waardestelling 

Boerderij met hooiberg van beperkt algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege 

hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij met hooiberg. Op deze locatie staat al 
sinds de 19de eeuw een boerderij; 

- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 
een langhuisboerderij met wolfdak; 

- De boerderij en hooiberg als herinnering aan de agrarische functie van het omringende 
gebied; 

- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de 
Hamersveldseweg, een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de 
weg resteren meer historische gebouwen; 

- De door latere vernieuwingen beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 
oorspronkelijke functie, de hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen van de 
boerderij; de relatieve gaafheid en herkenbaarheid van de functie, hoofdvorm en 
materialisering van de hooiberg; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Hamersveldseweg 129, Nieuw Bruinhorst 
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Hamersveldseweg 130, De Cleyne Capel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamersveldseweg 130 Pagina 227 van 568



 

 

1 
 

Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hamersveldseweg 138 

 

Postcode:  3833 GV 

 

Datum beschrijving:  10 maart 2014, 4 april en 10 mei 2014 

 

Datum foto’s:  18 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Voorbeeld van een coöperatieve samenwerking 

tussen boeren, die in de 18e eeuw in Engeland was 

ontstaan en in Nederland na WOI vooral in de 

agrarische sector een grote vlucht nam. Nog steeds 

als coöperatie functionerend. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Na oprichting in 1917 in 1929 verplaatst naar 

locatie aan spoorlijn wegens aan- en afvoer van 

landbouwproducten en kolen. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

silogebouw, grasdrogerij, evt. kolenloods 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Van groot belang als nog steeds functioneren 

coöperatie met lange geschiedenis en vele 

persoonlijke herinneringen van inwoners. 

Belangrijk voor de agrarische geschiedenis van 

Leusden en onderdeel van de geschiedenis van de 

spoorlijn. Relatie met landgoed De Boom. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Belangrijk als voorbeeld van bouwtype 

coöperatiegebouw waarin kantoor en silo werden 

verenigd met grasdrogerij en kolenloods.  

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Uitbouw pakhuis (1939) onderdeel van het oeuvre 

van ir. S.L.A. Orie uit Vught.  

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Agrarisch-industrieel complex met extra aandacht 

voor detaillering van het kantoor en verder 

functioneel en sober vorm gegeven. Duidelijk 

aandacht voor evenwicht in de verhoudingen van 

kantoor en silogebouw. Belettering silogebouw.  

Grasdrogerij functioneel van opzet maar met 

aandacht voor evenwichtige gevelindeling en detail 

(o.a. betongordingen, lateien, keperboog).  

Evt. kolenloods toevoegen. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Functioneel maar met aandacht voor verhoudingen 

en detail. Gevelopschriften, anders en dergelijke. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 
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III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Kantoor en silo uit 1929 vormen het hoofmoment 

van het gegroeide complex, grasdrogerij 

ondergeschikt aan hoofgebouw maar toch 

prominent aanwezig. (Kolenloods evt. toevoegen).  

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Ligt in het oude boerderijlint van de 

ontginning Hamersveld, in het nog goed 

als agrarisch gebied herkenbare deel dat 

voorheen ‘achter op Hamersveld’ werd 

genoemd ten onderscheid van het deel 

dat in de oude dorpskern lag. Landmark-

functie van de silo’s.  

b. Beeldbepalend complex in dit deel van de 

Hamersveldseweg, landmark-functie van 

de silo’s.  

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Gegroeid agrarisch-industrieel complex, 

relatie met spoorlijn en boerderij de 

Zuidwind. 

b. Gegroeid agrarisch-industrieel complex, 

relatie met spoorlijn en boerderij de 

Zuidwind. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Ondanks verbouwingen in de basis gaaf silogebouw 

met kantoor en uitbreidingen, grasdrogerij is 

hoofdvorm en gevelindeling gaaf, ondanks deels 

dicht gezette openingen. Idem kolenloods 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Ondanks verbouwingen in de basis gaaf silogebouw 

met kantoor en uitbreidingen, grasdrogerij is 

hoofdvorm en gevelindeling gaaf, ondanks deels 

dicht gezette openingen. Idem kolenloods. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Met zijn silo’s en kantoor zeer herkenbaar als 

agrarisch-industrieel complex. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Gegroeid agrarisch-industrieel complex. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

Zeer herkenbaar agrarisch-industrieel complex, 

gegroeid geheel dat in onderdelen gaaf is uit de 

respectievelijke bouwperioden.  
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samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Gelegen in het voor Leusden zeer belangrijke 

boerderijlint Hamersveld, bij de kruising van de 

Hamersveldseweg met de (voormalige) spoorlijn. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Voor Leusden zeer zeldzaam en het enige 

resterende agrarisch-industriële complex en als nog 

functionerende coöperatie. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Het complex is bij iedereen bekend, grote 

herinneringswaarde voor Leusdense bevolking. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Coöperatieve Handelsvereniging Leusden en 

Omgeving 

Oorspronkelijke functie Veevoeder en meelfabriek 

Huidige functie diervoerderbedrijf 

Typologie fabriek 

Stijl/stroming Traditioneel, eclectische invloeden (Jugendstil, 

neorenaissance, expressionisme) in belettering, 

sierankers en baksteentoepassingen 

Bouwtijd 1929, 1939, 1954 (hoofdgebouw); 1940 

(grasdrogerij) (evt kolenloods 1956) 

Relevante wijzigingen 1939: verbouwing pakhuis door ir. S.L.A. Orie uit 

Vught 

1940: bouw grasdrogerij  

1954: uitbreiden kantoor 

1955: betonnen kolenloods 

1955: uitbreiden pakhuis  

1955: bouwen / uitbreiden van de maalderij 
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1956: betonnen kolenloods P.C. vd Vossen, 

Deventer; uitvoerder Sallandse Beton Industrie 

Deventer 

1956: weegbrugkelder 

1961: betonnen loods met eterniet golfplaten 

1963: bungalow 

1972: uitbreiden van de veevoederfabriek 

1977: stortput met storthal 

1978: plaatsen van een voorraadbunker 

1988: aanbouwen van een tochtportaal 

1999: uitbreiden van de silobehuizing  

2009: verhogen van de laagbouw en vergroten 

dakopbouw 

Architect(en)/ontwerper(s) Verschillende architecten bekend zie boven. 

Opdrachtgever Het bestuur van de Coöperatieve Handelsvereniging 

Leusden en Omgeving 

Bouwkundige karakteristiek Het kantoor uit 1929 is anderhalve bouwlaag hoog, 

opgetrokken in baksteen onder een met golfplaten 

gedekt zadeldak. In voorgevel nissen met naam en 

jaartal, sierankers en expressief baksteenwerk met 

banden en lijst. Links een laadplatform en dakhuis 

met luik. Links achter de uit verschillende 

blokvormige bouwvolumes opgebouwde grijs 

gepleisterde silo uit 1929, voorzien van kleine 

roedenraampjes en aan de achterzijde het opschrift 

HANDELSVERNG “LEUSDEN”. Aan de voorzijde een 

lage uitbouw onder plat dak uit 1954 naar ontwerp 

van de afdeling bouwkunde van de nationale 

coöperatieve aan- en verkoopvereniging architect 

C.A. Sparreboom rondom voorzien van vensters.  

Rechts aan het kantoor gebouwd een rechthoekige 

tweelaags hal (pakhuis uit 1939, uitgebreid o.a. 

1955) onder plat dak met stalen ramen. 

Voormalige schuifdeuren op de begane grond zijn 

vervangen door rolluiken.  

 

Rechts van het hoofdgebouw de grasdrogerij uit 

1940 bestaande uit een bakstenen pand met 

rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een 

zadeldak gedekt met verbeterde Hollandse pannen. 

Betonnen dakgordingen die in voorgevel zichtbaar 

zijn langs dakranden, betonlateien boven de deels 

dicht gemetselde vensters. In voorgevel en linker 

zijgevel dubbele roldeuren op begane grond 

(voorheen ook in achtergevel. In de voorgevel op 

de verdieping een hoge dubbele deur met 

visgraatmotief en keperboogvormige beëindiging. 

Voorheen voorzien van opschrift ‘coöperatieve 

grasdrogerij Leusden’.  

 

Kolenloods aan voormalig spoor. Nader onderzoek 

of deze nog aanwezig is. Bouwtekening aanwezig in 

archief. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Nissen in voorgevel kantoor met opschriften ‘1929’ 

en ‘Handelsvereniging Leusden’. Aan achterzijde 
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van het silogebouw in de topgevel. HANDELSVERNG 

“LEUSDEN”. 

Op de grasdrogerij is op oude foto’s het opschrift 

‘coöperatieve grasdrogerij Leusden’ leesbaar. 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Zie opsomming bij relevante wijzigingen. 

Stedenbouwkundige ligging Industrieel complex opgericht 1929 en uitgebreid 

met aan- en bijbouwen tot 2009, gelegen aan de 

Hamersveldseweg tegen de spoorlijn Amersfoort –

Kesteren nabij boerderij De Zuidwind. Van de straat 

gescheiden door een plein van betonklinkers.  

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen. De Coöperatie ligt in het deel 

buiten de bebouwde kom, dat ‘achter op 

Hamersveld’ werd genoemd.  

Geschiedenis Een coöperatie is een vereniging van eigenaren 

bestaande uit producenten en verbruikers die door 

schaalvergroting gezamenlijke (economische) 

doelen bereiken. De eerste coöperaties werden in 

Engeland opgericht in 1760 in de meelfabrieken 

van Woolworth en Chatham. Aanvankelijk werd de 

coöperatie vooral voor winkels toegepast, na de 

Eerste Wereldoorlog vond deze verenigingsvorm 

een grote vlucht in de agrarische sector. In 

Nederland zijn de meeste zuivelbedrijven ontstaan 

uit coöperaties, net als bloemen en fruitveiling en 

bijvoorbeeld de Rabobank (Raiffaisen – en 

Boerenleenbank).  

Doel van de in 1917 opgerichte Coöperatieve 

Handelsvereniging Leusden en Omgeving was het 

gezamenlijk inkopen van veevoeders en andere 

zaken die nodig waren voor het boerdenbedrijf, 

vooral stro, mais, kunstmest en kolen. Aanleiding 

voor de oprichting was de onvrede met de hoge 

prijzen die plaatselijke handelaren vroegen voor 

zwaaizaden, mengvoeders en kunstmest. Om de 

voorraden constant op peil te houden ontstond er 

naast de handel al snel behoefte aan extra opslag 

en een eigen malerij en mengerij voor grondstoffen 

voor veevoeders. Ook wilde men gezamenlijk 

brandstoffen gaan inkopen waardoor ligging nabij 

een spoorlijn wenselijk was.  

De brandstoffen werden in de zomer tegen speciale 

lage prijzen verkocht omdat het vee dan in de wei 

stond en de omzet lager was.  

In 1929, ruim tien jaar na oprichting van de 

vereniging kwam de eerste silo met handelsgebouw 

aan de Hamersveldseweg, aan de spoorlijn 

Amersfoort Kesteren tot stand. De bouwwerken 

verrezen op grond van boerderij De Zuidwind 

Hamersveldseweg 146, die hoorde bij landgoed De 

Boom. De coöperatie had tot de in jaren 70 van de 
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20e eeuw een eigen aftakking van het spoor, die 

van De Boom werden gehuurd.  

 

Het bedrijf werd in de loop van de jaren verbouwd 

en uitgebreid tot het karakteristieke industriële 

complex dat nog steeds in functie is. Bijzonder is 

ook de grasdrogerij uit 1940.  

 

Het ontwerp voor de uitbreiding van het pakhuis uit 

1939 is van constructeur ir. S.L.A Orie uit Vught, 

die later ging samenwerken met de bekende 

architect H.W. Valk uit Tilburg. 

Overige De in de bouwdossiers genoemde bungalow uit 

1963 staat recht tegenover de fabriek. 

  

Voorstel omvang bescherming Kantoor met silogebouw uit 1929 met aanbouwen 

aan voor- en rechterzijde uit 1939 / 1955 en 1954. 

Grasdrogerij uit 1940. Kolenloods nader onderzoek 

of deze nog daadwerkelijk aanwezig is.  

Belang van behoud van industriële uitstraling. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 29-256 BV 39- BV 

40-460 BV 54-1414 BV 55-1461 BV 56- 1567 BV 

65-1636 BV 61-030 BV 63 080 BV 77-244 BV 99-

151 BV 09-196 BV 88-174 BV 78-23 BV 72-164 BV 

09-196 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 

52,53 

Nr. 5 Leusden Toen. tijdschrift historische Kring Leusden, 

29e jaargang nr. 3, september 2013, Lia van 

Burgsteden en Wout van Kooij, Invloedrijke boeren 

p. 6-9 

Nr. 6 Leusden Toen, 8e jaargang nr. 3, 1 september 

1992, F. van Loenen, De spoorlijn en de coöperatie, 

pp. 759-763 

Nr. 7 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004 pp. 91-92 Coöperatie 

Nr. 8 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 9 Wikipedia coöperatie 

Nr. 10 website Bonas / Nai (www.hetnieuweinstituut.nl) 

Nr. 11 Google Maps / Streetview, cyclomedia  01-05-2013 
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Hamersveldseweg 142 

 

 

Beschrijving 

Noodwoning van kort na de Tweede Wereldoorlog. Eenlaagse woning op een 

rechthoekige plattegrond onder een met rode muldenpannen gedekt zadeldak. De gevels 

zijn met verticale houten delen bekleed. Aanbouw tegen de zuidgevel. Diverse wijzigingen 

in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Noodwoning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een noodwoning van kort na de Tweede Wereldoorlog; 

- De voor tijdelijke noodwoningen kenmerkende eenvoudige volume, vormgeving en 

materiaalgebruik; 

- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de 

Hamersveldseweg, een eeuwenoude hoofdas van de ontginning Hamersveld. Langs de 

weg resteren meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hamersveldseweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke hoofdvorm, de 

gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen; 

- De zeldzaamheid van het gebouwtype: er zijn weinig noodwoningen uit de 

wederopbouw in Leusden bewaard gebleven. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Hamersveldseweg 146 

 

Postcode:   3833 BG Leusden 

 

Datum beschrijving:   6 maart 2014 en 3 april 2014 

 

Datum foto’s:   cyclomedia en google streetview 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als boerderij bij Stichting De Boom en 

de landgoederengeschiedenis van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Onderdeel van ontginning Hamersveld. Op het erf 

van deze boerderij kwam een halte van de spoorlijn 

Amersfoort-Kesteren en een deel van de gebouwen 

van de Coöperatie (nr. 138) tot stand.  

 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan oud Hamersveld en onderdeel van 

historisch boerderijlint. Eén van de oudste 

boerenerven van Leusden, voorheen Bockhorst 

geheten, later vernoemd naar de keersloot 

(zijdwende), de grens van de Hamersveldse 

ontginning.  

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters. 

Ook is aan de boerderij een spookverhaal 

verbonden. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype en voorbeeld van 19e 

eeuwse langhuisboerderij met veeschuur.  

Bouwtype schaapskooi. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Sober maar zeer zorgvuldig, traditioneel 

vormgegeven en ingedeelde langhuisboerderij. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Sober maar zeer zorgvuldig, traditioneel 

vormgegeven en ingedeelde langhuisboerderij. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en  
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ensemblewaarde 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

De langhuisboerderij is het hoofdgebouw op het 

erf. De boerderij hoort bij Stichting De Boom en ligt 

ook in de zichtas van de oprijlaan met hekwerk van 

Huize De Boom. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van 

de ontginning Hamersveld, in het nog 

goed als agrarisch gebied herkenbare 

deel dat voorheen ‘achter op Hamersveld’ 

werd genoemd ten onderscheid van het 

deel dat in de oude dorpskern lag.  

b. Beeldbepalende ligging in de zichtas van 

de oprijlaan naar Huize De Boom. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Onderdeel van het oude boerderijlint van 

de ontginning Hamersveld, in het nog 

goed als agrarisch gebied herkenbare 

deel dat voorheen ‘achter op Hamersveld’ 

werd genoemd ten onderscheid van het 

deel dat in de oude dorpskern lag. 

Bijzonder boerenerf van hoofdgebouw, 

veeschuur en schaapskooi. 

b. Traditionele ligging op de kop van de 

kavel, maar onderscheidend vanwege het 

wigvormige perceel aan het einde van de 

Hamersveldse ontginning, in de bocht 

van de weg bij de spoorlijn en in de 

zichtas van de oprijlaan naar Huize De 

Boom. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De langhuisboerderij met schuur en schaapskooi 

zijn typologisch zeer herkenbaar en in hoofdvorm, 

gevelindeling en detaillering vrijwel geheel gaaf 

behouden uit hun bouwtijd. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De langhuisboerderij met schuur en schaapskooi 

zijn in hoofdvorm, gevelindeling en detaillering 

vrijwel geheel gaaf behouden uit hun bouwtijd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Zeer herkenbaar als boerenerf met de diverse 

functies van de verschillende gebouwen. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Boerderij en veeschuur zijn waarschijnlijk uit 

nagenoeg dezelfde bouwtijd, de schaapkooi kan 

ouder zijn.  

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer herkenbaar als boerenerf. 

6. in relatie tot de structurele en Onderdeel van het voor Leusden zeer belangrijke 
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/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

boerderijlint Hamersveld.  

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Lanshuisboerderij en veeschuur zeldzaam als 

bouwtype op zich maar wel zeer karakteristiek en 

gaaf. De schaapskooi is typologisch wel zeer 

zeldzaam.  

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Als onderdeel van Stichting De Boom deel 

uitmakend van de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. Karakteristieke voorbeelden van 

bouwtypen landhuisboerderij, veeschuur en 

schaapkooi op een zeer gaaf bewaard en 

herkenbaar boerenerf. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object De Zuidwind 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie Langhuisboerderij 

Stijl/stroming traditioneel 

Bouwtijd 1852 

Relevante wijzigingen 1958: Verbouwing waarbij door toevoeging van een 

douche, wijziging keuken waarbij de indeling van 

de linker zijgevel van het voorhuis iets wijzigt; 

1967: verbouwd tot woonhuis 

1991: interne verbouwing; aanbrengen 

slaapkamers op zolder waartoe toevoeging 

dakramen 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever onbekend 

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij opgetrokken in handvorm 

baksteen op rechthoekige plattegrond onder 

afgewolfd zadeldak gedekt met gesmoorde Tuiles 

du Nord en v.v. eenvoudige windveer, voorgevel 

met deur met bovenlicht waarin levensboom, 

schuifvensters van divers formaat met luiken, 

Hamersveldseweg 146 5 Pagina 247 van 568



 

 

6 
 

strekkenlagen; zijgevels o.a mestdeuren en 

getoogde houten stalramen, in achtergevel jaartal 

1852. 

 

Links parallel aan het hoofdgebouw een in baksteen 

opgetrokken grote veeschuur op rechthoekige 

plattegrond onder zadeldak met rode pannen en 

eenvoudige windveer. In de kopse voorgevel een 

getoogde middenbaander, hooiluik en houten 

stalramen. Mogelijk uit bouwtijd van de boerderij. 

 

Links op het erf tegenover de veeschuur een 

schaapkooi van donker gepotdekseld hout op 

rechthoekig plattegrond met afgeschuinde hoeken 

onder afgewolfd rieten zadeldak. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Hagen, boom links. 

Bijgebouwen Grote bakstenen veeschuur evenwijdig aan 

boerderij en schaapskooi. 

Stedenbouwkundige ligging De boerderij met ligt op een wigvormig perceel dat 

het einde vormt van de Hamersveldse ontginning.  

Schuin ten opzichte van de straat gelegen en 

daarvan gescheiden door voortuin met haag.  

De schuine ligging is verklaarbaar door oriëntatie 

van het erf op de ontginningssloot. Tevens in 

zichtas van huis De Boom gelegen en spoorlijn aan 

achterzijde. Het erf bestaat uit karakteristiek ten 

opzichte van elkaar geplaatste hoofd- en 

bijgebouwen. 

 

De Hamersveldseweg vormt één van de oude 

ontginningswegen van de cope- of 

strookontginningen van Leusden en wordt 

gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen op 

de koppen van de kavels. De weg is vanaf de jaren 

50 voor een groot deel in de bebouwde kom van 

Leusden opgenomen. De Zuidwind ligt in het nog 

behouden agrarische deel aan het einde van de 

ontginning. 

Geschiedenis De boerderij staat op één van de oudste 

boerderijplaatsen van Leusden, voorheen Ter 

Bockhorst geheten. Vernoemd naar de grenssloot 

met de naam de Sijtwende (zuidwindse sloot), die 

het overtollige water uit de ontginning moest keren 

(wenden).  

De huidige boerderij dateert uit 1852 en is slechts 

beperkt gewijzigd. 

Op het terrein van de boerderij werd omstreeks 

1886 na de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-

Kesteren een spoorwegwachtershuisje gebouwd en 

was tevens een halte van de spoorlijn gelegen. In 

1929 verrezen op grond van De Zuidwind aan de 

achterzijde (noordzijde) van de boerderij de eerste 

gebouwen van de Coöperatieve Handelsvereniging 

Leusden, Hamersveldseweg 138.  
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Aan boerderij De Zuidwind is een spookverhaal 

verbonden van boer Warneke die ten eeuwigen 

dage een proces voert omdat hij zich niet aan 

onderhoudsverplichtingen van en deel van de weg 

hield en tijdens dat proces in 1729 overleed. 

 

De Zuidwind maakt deel uit van de in 1948 

opgerichte Stichting De Boom. De Stichting werd 

opgericht door Jonkvrouwe Anna Aleida de 

Beaufort, die in de volksmond ‘juffrouw Annie’ werd 

genoemd. De Boom is ontstaan uit een verdeling 

van het bezit van Willem Jan de Beaufort (huize 

Den Treek) in 1866. De Boom, t Hek en 

Middelbroek ging naar Arnoud Jan de Beaufort 

burgemeester van Leusden van 1892 tot 1913. Het 

bezit breidde uit met (pacht)boerderijen, woningen, 

(landbouw)grond en bos, waardoor een landgoed 

van circa 1000 ha ontstond.  

Stichting De Boom kwam in 1960 in bezit van alle 

goederen van mej. De Beaufort, exclusief het huis 

De Boom. dat werd na haar overlijden in 1975 in de 

Stichting opgenomen.  

Overige Geen toestemming eigenaar tot betreden erf, geen 

foto’s gemaakt. 

  

Voorstel omvang bescherming Boerderij, veeschuur en schaapskooi. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden, BV 1958-1609 BV 91-

226, diverse schuren en kippenhokken tussen 1949 

en 2003 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

Zaltbommel 1997 p. 11 

Nr. 5 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004 pp. 93,94 Zuidwind 

Nr. 6 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 7 Google Maps / Streetview, cyclomedia  01-05-2013 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Heetvelderweg 3 

 

Postcode:  3832 RV Leusden 

 

Datum beschrijving:  7 maart 2014 en 4 april 2014 

 

Datum foto’s:  24 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als boerderij bij Stichting Den Treek-

Henschoten en de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Onderdeel van de oude buurtschap Heetveld en de 

daar nog aanwezige afsplitsingen van het erf Loef 

in boerderij Loef, Groot Loevezijn en Klein 

Loevezijn. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype langhuisboerderij met 

bijzondere vensterdetaillering en verschillende 

bouwfasen en boerenerf met bijgebouwen. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Verbouwing uit 1977 naar ontwerp van de landelijk 

bekende J.B. Baron Van Asbeck 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Het betreft een karakteristieke langhuisboerderij 

met bijzondere vensterdetaillering in voorgevel die 

kenmerkend is voor de vormgeving van veel 

landgoedboerderijen. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Bijzondere vensterdetaillering die de boerderij zeer 

specifiek en herkenbaar maakt. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

De boerderij hoort bij buurtschap Heetveld en 

Stichting Den Treek-Henschoten. Hoofgebouw van 

het erf met karakteristieke dispositie ten opzichte 

van bijgebouwen. 

Heetvelderweg 3 2 Pagina 251 van 568



 

 

3 

 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. De boerderij ligt met de voorgevel van de 

weg gekeerd, vanaf de weg zicht op het 

erf en bijgebouwen (bedrijfsgedeelte).  

b. Karakteristieke ligging aan oprijlaan met 

voorterrein waar omheen een greppel, 

zicht op bedrijfsgedeelte van het erf. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. De ligging van hoofd- en bijgebouwen ten 

opzichte van elkaar zijn kenmerkend voor 

een historisch boerenerf, ligging met 

voorgevel van de weg af is komt veel 

voor bij oudere boerderijen of erven. 

b. Karakteristieke ligging aan oprijlaan met 

voorterrein waar omheen een greppel; 

zicht op bedrijfsgedeelte van het erf. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De langhuisboerderij is zeer gaaf in hoofdvorm; de 

gevelindeling en detaillering is grotendeels 

behouden en deels aangepast aan de woonfunctie, 

waarbij aansluiting is gezocht bij de stijl van de 

voorgevel.  

Het zomerhuis lijkt vooral in hoofdvorm gaaf maar 

is waarschijnlijk deels gereconstrueerd. Aangepast 

aan stijl van de boerderij. Hooiberg is gaaf. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Zie IV 1. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Door samenstel van hoofd- en bijgebouwen goed 

Herkenbaar als historisch gegroeid boerenerf met 

de respectievelijke functies van elk bouwdeel. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Voorhuis en achterhuis met jaartalstenen met 

verschillende data, herkenbare restauratie en 

verbouwd tot woonhuis in 1977. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Door samenstel van hoofd- en bijgebouwen goed 

herkenbaar als historisch gegroeid boerenerf. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

Onderdeel van de drie erven Loef in de buurtschap 

Heetveld, in landelijke omgeving nabij huis Den 

Treek. 
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landschappelijke omgeving 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Als bouwtype landhuisboerderij niet zeldzaam maar 

karakteristiek, de vensterdetaillering in de 

voorgevel is uniek en zeldzaam te noemen en ook 

een typerend voorbeeld van de extra aandacht die 

aan landgoedboerderijen werd besteed. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Karakteristiek voorbeeld van een langhuisboerderij 

die kenmerkend is voor het agrarisch verleden en 

de landgoederengeschiedenis van Leusden. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Groot Loevezijn 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie langhuisboerderij 

Stijl/stroming Traditioneel met bijzondere detaillering vensters 

Bouwtijd 1856 en 1865 

Relevante wijzigingen 1977: verbouwd tot woonhuis naar ontwerp van 

J.B. baron Van Asbeck, indeling en detaillering 

voor- en zijgevels ‘terug gerestaureerd) 

1980: wijzigen bijgebouw,  

2002: verbouwing met o.a. geheel nieuwe indeling 

noordgevel en wijzigen dakkapel. 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend, 1977: J.B. Baron van Asbeck 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever Mr. J.B. (Johannes Bernardus) Stoop of Anna Aleida 

Stoop en A.J. (Arnoud Jan) de Beaufort  

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij onder afgewolfd rieten dak. 

Voorgevel met vlechtingen, draairamen met 

bijzondere bovenlichten met kruisvormige roeden 

en bakstenen wenkbrauwen die het geheel een 

voornaam aanzien geven. Achtergevel met 

klassieke indeling met baander en mestdeuren, 

gepotdekselde topgevel. Zijgevels gewijzigd in 

1977 en 2002. Dakkapellen uit 1977 en 2002. 
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ramen. Getuige de gevelstenen in voor- en 

achtergevel verschillende bouwfasen.  

 

Bakstenen schuur / zomerhuis van één bouwlaag 

onder zadeldak met oud Hollandse pannen, o.a. 

voorzien van vierruits schuifvenster met luiken, 

staldeuren, gietijzeren stalramen. Grotendeels 

nieuw maar zeer belangrijk voor het ensemble 

 

Hooiberg met houten roeden. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Gevelsteen 1856 voorgevel en sluitsteen 1865 

boven achterbaander. 

Groen Leilinden, oprijlaan en voortuin omgeven door 

droge greppel.  

Bijgebouwen Schuur met in oorsprong gecombineerde functie 

van bak- en zomerhuis annex schuur. Hooiberg met 

vijf houten roeden en rieten kap. 

Voorheen een schaapkooi terzijde van oprijlaan, 

vervangen door houten schuur 

Stedenbouwkundige ligging Met achtergevel naar de straat gekeerde 

langhuisboerderij, via oprijlaan bereikbaar en van 

de weg gescheiden door een perceel omgeven door 

een greppel. Links aan de oprijlaan een houten 

wagenschuur. Tegen over de schuur staat een 

hooiberg en bij het voorhuis, haaks op de boerderij 

een bak- en zomerhuis annex schuur.  

De ligging van de boerderij met het woongedeelte 

van de straat af gekeerd is karakteristiek voor 

oudere boerderijen of erven. 

De Heetvelderweg ligt op de overgang van de 

Utrechtse Heuvelrug naar Gelderse Vallei verbindt 

de diverse boerderij van het Heetveld (heideveld) 

die onderdeel uitmaken van landgoed Den Treek.  

Geschiedenis Het Heetveld of heideveld, gelegen op de rand van 

zand- en veengronden, was een zelfstandig 

buurtschap dat van oudsher bij Leusden hoort. Het 

erf Loef was een belangrijk erf in Heetveld, dat al 

voor 1536 werd gesplitst in boerderij Loef, Groot 

Loevezijn en Klein Loevezijn. De drie erven bestaan 

nog steeds: Heetvelderweg 3, 4 en 5. De naam 

Loef is afkomstig van Loef’s Eng ofwel de akker van 

Loef. Loef’s Eng werd later Loevezijn. De naam van 

Loevezijn werd ook als familienaam gebruikt. 

De huidige boerderij Groot Loevezijn dateert uit 

1856 en werd in 1865 verbouwd of uitgebreid. Wie 

de opdrachtgever was voor de nieuwbouw is niet 

helemaal duidelijk. In 1856 was Groot Loevezijn 

eigendom van de bankier Mr. J.B. (Johannes 

Bernardus) Stoop, die tevens eigenaar was van het 

landgoed Henschoten. Stoop stierf in 1856 waarop 

zijn dochter Anna Aleida Stoop zijn bezittingen erft. 

Mogelijk was ook zij opdrachtgeefster voor de bouw 

van de nieuwe boerderij, samen met haar man Jhr. 

A.J. (Arnoud Jan) de Beaufort. Deze was de 

eigenaar van landgoed Den Treek.  

In 1865 laat het echtpaar Groot Loevezijn ver- of 

uitbouwen. Het jaar daarop overlijdt Arnoud Jan de 
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Beaufort. De bezittingen worden verdeeld onder de 

vier zonen. Willem Hendrik erft Den Treek. 

Henschoten gaat naar Johannes Bernardus, 

burgemeester van Woudenberg. Diens zoon, 

eveneens Willem Hendrik (III) geheten, erft 

vervolgens beide landgoederen, die hij in 1919 in 

de Stichting Den Treek en Henschoten onderbrengt. 

Ook Groot Loevezijn komt in 1919 in beheer van de 

Stichting en zal tot 1977 als pachtboerderij dienst 

doen. In 1977 wordt het de woonboerderij van 

Erwin Baron van Asbeck en zijn vrouw. De architect 

van deze verbouwing is J.B. (Jan) Baron van 

Asbeck, familie van de eigenaar. De moeder J.B. 

van Asbeck was ook een De Beaufort. 

 

Het hoofdgebouw kent verschillende bouwfasen, 

getuige de jaartalvermeldingen 1856 en 1865 in de 

voor- en achtergevel. De boerderij werd in de loop 

der tijd aan comforteisen aangepast. Onder andere 

werd er in de voorgevel een groot ‘keukenraam’ 

geplaatst, wat in de jaren 50 en 60 vrij gebruikelijk 

was. Bij de restauratie door van Asbeck werden de 

oorspronkelijke ramen weer terug gebracht. In 

2002 werd vooral het achterhuis verder aangepast 

aan de woonwensen.  

 

J.B. Baron van Asbeck was een belangrijk architect 

die in de jaren 50 vooral bekend werd om zijn (NH) 

kerkontwerpen (bv Paaskerk Amstelveen 

Wederopbouw topmonument) en later landelijke 

faam verwierf als restauratiearchitect (Slot Zeist, 

Sparrendaal Driebergen, Slot Zuylen, paleis het 

Loo, ontwerp Eikenhorst Wassenaar). ‘ 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming Langhuisboerderij, zomerhuis en hooiberg, 

zomerhuis. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 77-260, BV 02-75, in 

1980 wijziging bijgebouwen 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. 

p.64 

Nr. 5 W.Bos, Aan het Heetveld, geschiedenis van Loef, 

Groot Loevezijn, Klein Loevezijn, Leusden mei 2003 

Nr. 6 Leusden Toen, nr. 1-12-1995 pp. 10-13 

Nr. 7 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 8 Wikipedia Den Treek-Henschoten, Den Treek en 
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Henschoten 

Nr. 9 Wikipedia over fam. Van Asbeck, fam. de Beaufort 

en Johannes Bernardus van Asbeck  

Nr. 10 Google Maps / Streetview, cyclomedia  01-05-201 
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Heetvelderweg 4, Klein Loevezijn 

  

Beschrijving 

Woonhuis uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse woning op een rechthoekige plattegrond 

onder een met pannen gedekt zadeldak. Entree in een ruim portiek; erboven is de gevel met 

hout bekleed. Vensters van verschillend formaat onder een strek. 

Waardestelling 

Woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit de wederopbouwperiode; 
- De esthetische kwaliteiten van het samengestelde volume, de asymmetrische 

voorgevelindeling en de verbijzondering in de vorm van het portiek; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen aan de 

Heetvelderweg; 
-  De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Heetvelderweg 5, Loeff 
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Heetvelderweg 6, Klein Ravesloot 

 
 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 

plattegrond onder een deels met riet en deels met pannen gedekt zadeldak met wolfeind 

aan de voorzijde. Vensters van verschillende grootte in het woongedeelte. Voorgevel met 

asymmetrische indeling. Bedrijfsgedeelte met betonnen stalvensters met ventilatiesleuf. 

Vrijstaande schuur met houten gevels en zadeldak. 

Waardestelling 

Boerderij met schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele vormgeving, 

volume en materiaalgebruik; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen aan de 

Heetvelderweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Heetvelderweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Heetvelderweg 8, herbouwd na brand 
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Heiligenbergerweg 9 
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Hessenweg 2, Kopermolen 

  

Beschrijving 

Boerderij uit 1951 naar ontwerp van architect A. Brouwer en uitgebreid in 1968 door A.J. 

Ossendrijver. Eenlaagse boerderij onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Vrijstaande 

schuur onder met pannen gedekt zadeldak. Beide hebben grote vensters aan de voorzijde en 

betonnen stalramen en getoogde deuren in de zijgevels. Diverse wijzigingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De boerderij als voorbeeld van het oeuvre van A. Brouwer; 
- De voor de wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving, betonnen 

stalramen en traditionele elementen als het volume en gebruik van baksteen en 
dakpannen; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 
landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 
eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hessenweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 18 C-F 

 

 

Beschrijving 

Twee dubbele woonhuizen, elk op een rechthoekige plattegrond onder een met rode 

pannen gedekt zadeldak met flauwe dakhelling. Ingang in de zijgevels. Vensters van 

verschillend formaat. Rond en tussen de ingang en vensters siermetselwerk van een 

donkerdere baksteen. Diverse wijzigingen en uitbreidingen in de loop der tijd. Garages onder 

een met pannen gedekt zadeldak. 

Waardestelling 

Twee dubbele woonhuizen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- De huizen als voorbeeld van een dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode; 
- De esthetische kwaliteiten van het eenduidige volume, de symmetrisch ingedeelde 

voorgevels en de bescheiden decoratie in de vorm van het siermetselwerk; 
- De stilistische en ruimtelijke samenhang van de twee dubbele woonhuizen; 
- De huizen als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan een groenstrook langs de Hessenweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 18, Klein Honthorst 

 

 

Beschrijving 
Eenlaagse dwarshuisboerderij waarschijnlijk uit de vroege 20ste eeuw. Voorhuis onder een 
met Tuiles du Nord gedekt mansardedak. Schuurgedeelte onder een rieten dak. Verbouwd in 
1964. Vrijstaande schuur onder een zadeldak. Hooiberg met vier roeden. 

Waardestelling 
Boerderij met schuur en hooiberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 
vanwege haar architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 
Deze waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische dwarshuisboerderij, een type dat van 

oudsher relatief weinig voorkomt in de gemeente; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving. De kap van het dwarshuis heeft 

een dominant karakter; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang van de objecten onderling en die 

met het omringende agrarische landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Hessenweg 62, De Cort 
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Hessenweg 64-64a, Oude Cort 
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Hessenweg 66 
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Hessenweg 88 
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Hessenweg 96a 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg  

Beschrijving 

Eenlaagse langhuisboerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt 

wolfdak. Symmetrisch ingedeelde voor- en achtergevel. Op deze locatie staat sinds de eerste 

helft van de 19de eeuw al een boerderij. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- Het voor boerderijen kenmerkende traditionele volume van een langhuisboerderij onder 

een wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen. 
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Hessenweg 100-104, complex drie boerderijen 
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Hessenweg 102, Nieuw Strijdhorst 
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Hessenweg 104 
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Hessenweg 108, De Punt 

 

 

Beschrijving 

Vrijstaand woonhuis uit 1941 naar ontwerp van D. Jansen en C. Bos. Eenlaags woonhuis op 

een rechthoekige plattegrond onder een laag doorlopend zadeldak gedekt met rode pannen. 

Puntgevel met uitkraging. Vensters onder een ontlastingsboog met verdiept siermetselwerk 

in de  boogtrommel. 

Waardestelling 

Woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een vrijstaand woonhuis uit de wederopbouwperiode; 
- De esthetische kwaliteiten van het eenduidige volume en de vormgeving met details als 

de ontlastingsbogen en uitkraging. Traditionele elementen als de kapvorm en het 
gebruik van baksteen en dakpannen; 

- De woning als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 
eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hessenweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Hessenweg 112, Daatselaar 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Eenlaagse, deels onderkelderde boerderij 

op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt wolfdak. Voorgevel met 

kelderlicht en vensters met strek en luiken. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij onder een wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 128 
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Hessenweg 130 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg  

Beschrijving 

Eenlaagse langhuisboerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt 

wolfdak. Naar verluidt is hier al sinds de 17de eeuw een boerderij aanwezig. Wijzigingen en 

uitbreiding in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij. Naar verluidt is hier al 
sinds de 17de eeuw een boerderij aanwezig; 

- Het traditionele volume van een langhuisboerderij onder een wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de hoofdvorm, 
de gevelindeling en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Hessenweg 138, Klein Daatselaar 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1938. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een 

met rode pannen gedekt wolfdak. Symmetrische voorgevel met vensters met glas-in-lood, 

strek en luiken. Voormalig bedrijfsgedeelte met getoogde gevelopeningen. Diverse 

wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit het interbellum; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 140 
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Hessenweg 142, Ons Paradijs 
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Hessenweg 143 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1941 met diverse bijgebouwen. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. Voorgevel met 

uitkraging en ontlastingsbogen boven de vensters in de bouwlaag. Diverse wijzigingen in 

de loop der tijd en recentelijk gepleisterd. Bijgebouwen onder een met pannen gedekt 

zadeldak. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouwperiode; 

- De voor de wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele volume, 

vormgeving en materiaalgebruik; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, 

een eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren 

meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hessenweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Hessenweg 146 

 

 

Beschrijving 
Schuur op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt wolfdak. Brede, 
drieruits stalvensters. Woonhuis uit 1968 naar ontwerp van G. Voskuilen. Het agrarische erf 
is echter veel ouder.  

Waardestelling 
Schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische schuur; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

het wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De schuur als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm,, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Hessenweg 148, Nieuw Hoolhorst 
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Hessenweg 149, De Drie Linden 

  

Beschrijving 

Woning waarschijnlijk uit de periode rond 1900. Eenlaags huis op een rechthoekige 

plattegrond onder een met pannen gedekt mansardedak. Voorgevel met laag gesitueerde 

vensters. Diverse malen verbouwd (o.a. ramen) en van aanbouwen voorzien. Voorerf met 

enkele bomen. Voormalig café Hazeleger. 

Waardestelling 

Huis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn architectuurhistorische, 

cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historisch huis; 
- De esthetische kwaliteiten van het oorspronkelijk eenduidige volume met de markante 

mansardekap; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hessenweg; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke hoofdvorm, de gevelindeling en de bouwmaterialen. 
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Hessenweg 150 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Eenlaags pand op een 

rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt zadeldak met overstek. 

Symmetrisch ingedeelde voor- en achtergevel. Voorgevel met geblokte lijsten en 

getoogde vensters (in de bouwlaag met luiken). Getoogde gevelopeningen ter hoogte van 

het bedrijfsgedeelte. Gewijzigd in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit het eerste kwart van de 

twintigste eeuw; 

- De esthetische kwaliteiten van het eenduidige volume, de evenwichtige gevelindeling 

en de relatief rijke decoratie van de voorgevel; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 

- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, 

een eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren 

meer historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

wijzigingen. 
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Hessenweg 151 

 

 

Beschrijving 

Boerderij uit 1940 naar ontwerp van J. Vellekoop. Eenlaags gebouw op een rechthoekige 

plattegrond onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Tuitgevels met uitkraging aan 

voor- en achterzijde. Meerruits vensters met luiken. Gevelsteen 1940. Na de bouw diverse 

aanpassingen en aanbouw. Voorerf met fruitbomen. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving met een 

traditioneel materiaalgebruik en dito elementen als het zadeldak en de tuitgevels; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Hessenweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 154, Klein Hoolhorst 
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Hessenweg 163 
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Hessenweg 171 
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Hessenweg 189, Midden Daatselaar 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij waarschijnlijk uit ca. 1930. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 

plattegrond onder een met Tuiles du Nord gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde 

voorgevel met vensters onder een dubbele rollaag. Getoogde stalvensters. Diverse 

wijzigingen in de loop der tijd (o.a. vensters en dakramen). 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij onder een wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 191, Groot Daatselaar 

 

 

Beschrijving 
Langhuisboerderij waarschijnlijk uit de 19de of vroeg-20ste eeuw. Eenlaagse boerderij op een 
rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak. Diverse verbouwingen in de 
loop der tijd, waaronder aan de zuidgevel. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 
zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- Het voor boerderijen kenmerkende materiaalgebruik en het traditionele volume van een 

langhuisboerderij onder een wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 192 
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Hessenweg 193 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessenweg 193 Pagina 299 van 568



Hessenweg 201 
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1 

 

Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Hessenweg 203 

 

Postcode:  3791 PG Achterveld 

 

Datum beschrijving:  7 maart, 5 april en 12 mei 2014 

 

Datum foto’s:  19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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2 

 

WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

De naam de Ouwe Kieft verwijst naar de 

voormalige buurtschap met deze naam en waarvan 

dit pand het enige restant vormt. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Het bouwtype landarbeiderswoning / 

keuterboerderijtje van landarbeiders die geen eigen 

grond bezaten en bij de rijkere boeren werkten, is 

een belangrijk deel van de 

boerenervengeschiedenis; door veelvuldige sloop 

inmiddels zeer zeldzaam.  

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Familie (Van den) Berg wordt al in 1867 genoemd 

en plaatst bij de verbouwing in 1949 een 

gevelsteen. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bouwtype landarbeiderswoning of 

keuterboerderijtje belangrijk onderdeel van 

boerenervengeschiedenis; mogelijk al voor 1800 

gebouwd. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Eenvoudig en sober en daardoor kenmerkend, 

nieuwe voorgevel uit 1949 eenvoudig maar 

vakkundig gemetseld en gevoegd en ietsje 

uitgemetseld waardoor de gevel als een soort 

coulisse werkt. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel Niet van toepassing. 
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(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van de verspreide historische 

bebouwing aan de Hessenweg, een zeer 

belangrijke en oude handelsroute, net 

buiten de bebouwde kom van Achterveld. 

b. Onderdeel van de verspreide historische 

bebouwing aan de Hessenweg, een zeer 

belangrijke en oude handelsroute, net 

buiten de bebouwde kom van Achterveld, 

opvallend vanwege het zeldzame 

bouwtype. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Niet van toepassing, behouden bij 

nieuwbouwwoning. 

b. Traditioneel met voorzijde naar de weg 

gelegen. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Als bouwtype landarbeiderswoning / 

keuterboerdijtje herkenbaar, v.v. nieuwe kap en 

diverse nieuwe detaillering en uitbouw in 2013. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Sporenkap in 2013 vervangen door nieuwe 

gordingenkap met onderschoten rieten dak, verder 

gaaf behouden en gerestaureerd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Ondanks verbouwing en aanbouw in 2013 als 

bouwtype landarbeiderswoning / keuterboerdijtje 

herkenbaar, aanzicht en beleving van het geheel 

zijn deels behouden.   

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

In 1949 is een nieuw voorgevel voor het pand 

geplaatst, waarbij deze van een gevelsteen is 

voorzien, uitbouw in 2013. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Niet van toepassing. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

Nieuwbouw naast het pand, sfeer en karakteristiek 

zijn deels behouden. 
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van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Het bouwtype landarbeiderswoning / 

keuterboerderijtje van landarbeiders die geen eigen 

grond bezaten en bij de rijkere boeren werkten, is 

een belangrijk deel van de 

boerenervengeschiedenis; door veelvuldige sloop 

inmiddels zeer zeldzaam. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object De Ouwe Kieft 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie Landarbeiderswoning (keuterboerderij; kleine 

langhuisboerderij)  

Stijl/stroming traditioneel 

Bouwtijd Mogelijk al voor 1800 

Relevante wijzigingen 1949: nieuwe halfsteens bakstenen voorgevel met 

nieuwe vensters  

2013: renovatie waaronder geheel nieuwe kap en 

uitbouw 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever onbekend 

Bouwkundige karakteristiek Landarbeiderswoning (keuterij) onder rieten kap. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Gevelsteen met het opschrift A.v.de Berg 1 mei 

1949 

Groen Haag 

Bijgebouwen Niet van toepassing. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok haaks op de straat gelegen en daarvan 

gescheiden door een tuin met haag. Gelegen aan 

de Hessenweg net buiten de bebouwde kom van 

Achterveld. 
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Hessenwegen dateren uit de 16e en 17e eeuw en 

komen op verschillende plaatsen in midden en oost 

Nederland voor. Het waren handelswegen tussen 

Noord-Duitsland en Midden-Nederland. Soms 

werden oude Hanzeroutes in het tracé opgenomen. 

Over het algemeen lagen Hessenwegen op de 

‘woeste gronden’ buiten de bestaande doorgaande 

routes. Een theorie voor is dat de zogenaamde 

hessenkarren bredere sporen hadden die niet 

geschikt waren voor de bestaande wegen. Vanwege 

de kans op struikroverij werd er in colonne gereden 

van herberg naar herberg.  

Geschiedenis Dit type landarbeiderswoningen staat ook bekend 

als keuterboerderij. Ze werden doorgaans bewoond 

door dagloners van de grote boerderijen. Vaak was 

er een moestuin en een deel van het huisje bevatte 

vaak een stal om wat kleinvee te houden. De naam 

De Oude Kieft verwijst naar een voormalige 

buurtschap waarvan dit pand het enige restant 

vormt.  

De familie Van den Berg die op de gevelsteen 

vermeld staat had mogelijk al zeer oude banden 

met het boerderijtje. Volgens de bronnen was in 

1876 bij de verkoop van het pand al sprake van 

een erfpachter genaamd Jacob Berg. 

Het pandje kreeg in 1949 o.a. een nieuwe 

voorgevel, volgens het bouwdossier betreft het het 

woonhuis van de weduwe Van den Berg. De 

oorspronkelijke deur met bovenlichten, het 

zolderraampje en het negenruits venster 

verdwenen. Er kwamen nieuwe vensters met luiken 

voor in de plaats. In de loop der tijd werden ook 

deze vensters een keer vernieuwd. In de 

achtergevel is  

In 2013 vond een grote renovatie plaats waarbij er 

o.a. een geheel nieuwe kap is geplaatst.  

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming Nader te bepalen door monumentencommissie, 

weinig historisch materiaal behouden, is de 

typologische en cultuurhistorische waarde 

voldoende. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 49-392, gele boekje 

maakt melding van dossier 1414, BV mei / juni 

2013 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 5 Google Maps / Streetview, cyclomedia 02-05-2013 
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Hessenweg 205, De Kieftepol 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij waarschijnlijk uit de 19de of vroeg-20ste eeuw. Deels onderkelderde 

boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak met gesneden 

windveren. Vensters onder een strek. Gepleisterde zijgevel. Diverse wijzigingen in de loop 

der tijd, waaronder nieuwe gevelopeningen, aanbouw en dakramen. Kapberg. 

Waardestelling 

Boerderij en kapberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij met kapberg; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie en de 
hoofdvorm en in zeer beperkte mate die van de gevelindeling, de detaillering en de 
bouwmaterialen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de kapberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn er 
weinig behouden gebleven. 
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Hessenweg 206 

 

 

Beschrijving 

Pand waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Tweelaags gebouw op een rechthoekige plattegrond 

onder een met pannen gedekt zadeldak. Gepleisterde gevels met getoogde gevelopeningen 

in de  eerste bouwlaag; geprofileerde kozijnen; sierankers. Diverse wijzigingen in de loop der 

tijd, waaronder de invulling van de gevelopeningen. Zaal van Zandbrink, voormalig 

dorpshuis.  

Waardestelling 

Gebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- De oude oorsprong van het pand; 
- De esthetische kwaliteiten zoals de evenwichtige gevelindeling en details als de kozijnen 

en sierankers; 
- Het gebouw als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, een 

eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan een kruispunt in het centrum van Achterveld; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke gevelindeling en detaillering. 
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Hessenweg 212, De Roskam 

 

 

Beschrijving 
Tweelaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt 
zadeldak. Gepleisterde gevels. Jaartalankers 1859. Diverse verbouwingen in de loop der 
tijd, waaronder de toevoeging van extra bouwlaag en nieuwe ramen en deuren. 

Waardestelling 
Gebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- De oude oorsprong van het pand; 
- De decennialange functie als horecagelegenheid; 
- De historische bouwkundige kern van het pand met enkele details als de jaartalankers; 
- Het gebouw als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, 

een eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren 
meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan een kruispunt in het centrum van Achterveld; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

historische bouwkundige kern en de historische caféfunctie. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Hessenweg 218a 

 

Postcode:    3791 PP Achterveld 

 

Datum beschrijving:   7 maart 2014 en 6 april 2014 

 

Datum foto’s:   19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Gebouwd als boerderij in opdracht van de pastoor 

ten behoeve van de voedselvoorziening voor 

ouden van dagen. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Voorbeeld van ouderenzorg. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype als voorbeeld van een 

langhuisboerderij en traditioneel boerenerf met 

veeschuur, bakhuis en hooiberg. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Traditioneel vormgegeven en ingedeelde 

langhuisboerderij met voor de bouwperiode in het 

laatste kwart van de 19e eeuw kenmerkende 

aandacht voor detaillering zoals windveren en 

levensboom. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Traditioneel vormgegeven en ingedeelde 

langhuisboerderij met voor de bouwperiode in het 

laatste kwart van de 19e eeuw kenmerkende 

aandacht voor detaillering zoals windveren en 

levensboom. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

De langhuisboerderij is het hoofdgebouw van het 

erf, waarop tevens enkele andere waardevolle 

bijgebouwen staan.  
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en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Onderdeel van de verspreide historische 

bebouwing aan de Hessenweg, een zeer 

belangrijke en oude handelsroute en 

opgenomen in de dorpskern van 

Achterveld, waar het opvalt als 

(voormalig) boerenerf.  

b. Onderdeel van de verspreide historische 

bebouwing aan de Hessenweg, een zeer 

belangrijke en oude handelsroute en 

opgenomen in de dorpskern van 

Achterveld, waar het opvalt als 

(voormalig) boerenerf. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Zeer herkenbaar als (voormalig) 

boerenerf door het samenstel van 

gebouwen, leilinden e.d. 

b. Traditioneel gelegen op de kop van een 

kavel met de voor deze bouwtijd 

kenmerkende ligging met de voorgevel 

naar de hoofdstraat. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of herkenbaarheid 

van ex- en/of interieur; 

Zeer gaf bewaard boerenerf met langhuisboerderij, 

veeschuur, bakhuis en hooiberg. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Zeer gaaf bewaard complex van boerderij, 

veeschuur, bakhuis en hooiberg. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische functie; 

Zeer herkenbaar als voormalig boerenerf met 

hoofdgebouw, erfinrichting en schuren, ook al is de 

agrarische functie verlaten. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Boerderij en veeschuur uit hetzelfde bouwjaar. 

hooiberg en bakhuis onbekend.  

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer herkenbaar als voormalig boerenerf met 

hoofdgebouw, erfinrichting en schuren, ook al is de 

agrarische functie verlaten. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Opvallend als boerenerf te midden van jongere en 

niet-agrarische bebouwing in de kern van het dorp 

Achterveld. Vanwege oorspronkelijke functie voor 

voedselvoorziening voor ouderen veelzeggende 
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ligging naast het verzorgingshuis St. Joseph. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het object/complex 

wegens absolute zeldzaamheid 

in architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Als gaaf bewaard boerenerf enigszins zeldzaam 

vanwege de aanwezigheid en herkenbaarheid van 

zowel hoofd-als bijgebouwen. 

2. uitzonderlijk belang wegens de 

relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of typologie 

uit het verleden weerspiegelt 

en daardoor karakteristiek is 

voor de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristieke langhuisboerderij met 

kenmerkende indeling en detaillering uit laatste 

kwart van de 19e eeuw. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Herinneringswaarde aan ouderenzorg in Achterveld. 

  

GEGEVENS  

  

Naam object Niet van toepassing 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie langhuisboerderij 

Stijl/stroming traditioneel 

Bouwtijd 1892 

Relevante wijzigingen In 1982 verbouwd tot woonhuis. 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever Pastoor van Achterveld 

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij opgetrokken in baksteen op 

gepleisterde plint onder afgewolfd rieten zadeldak 

met rijk gesneden windveer. In voorgevel 

schuifvensters met diverse roedenverdelingen en 

luiken, licht getoogde bovendorpels en strekken. 

Centraal een paneeldeur met bovenlicht en 

levensboom. In linker zijgevel kelderlicht, in rechter 

zijgevel venster met luiken en nieuwe entree. In 

achterhuis mestdeuren. 

 

Links aan het einde van de oprit achter de boerderij 

een bakstenen veeschuur uit 1892 onder 

ingezwenkt zadeldak met oud Hollandse pannen. 

Indeling met baander en mestdeuren.  

 

Rechts een bakhuis / zomerhuis eveneens in 

Hessenweg 218a 4 Pagina 314 van 568



 

 

5 
 

baksteen op grijze plint met rood pannen zadeldak 

tussentuitgevels. Van jonger datum dan de 

boerderij. 

 

Rietgedekte hooiberg achter op het erf. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing. 

Groen Voor de boerderij staan enkele oudere bomen die 

mogelijk tot het erf behoorden.  

Bijgebouwen Veeschuur, bakhuis en hooiberg. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok haaks op de Hessenweg gelegen 

boerderij met bijgebouwen, opgenomen in het dorp 

Achterveld. Ensemble van karakteristiek geplaatste 

hoofd- en bijgebouwen. Van de straat gescheiden 

door een plantsoen met bomen en een siertuin. 

Links de oprit naar het erf. 

Hessenwegen dateren uit de 17e eeuw en komen op 

verschillende plaatsen in midden en oost Nederland 

voor. Het waren handelswegen tussen Noord-

Duitsland en Midden-Nederland. Soms werden oude 

Hanzeroutes in het tracé opgenomen. Over het 

algemeen lagen Hessenwegen op de ‘woeste 

gronden’ buiten de bestaande doorgaande routes. 

Een theorie voor is dat de zogenaamde 

hessenkarren bredere sporen hadden die niet 

geschikt waren voor de bestaande wegen. Vanwege 

de kans op struikroverij werd er in colonne gereden 

van herberg naar herberg. Twee van dergelijke 

herbergen in Achterveld waren De Ruyter en de 

Roskam. 

Geschiedenis Volgens de bronnen werd deze boerderij in 1892 

gebouwd in opdracht van de toenmalige pastoor 

van Achterveld, om voedsel te verbouwen voor de 

ouden van dagen. In de naast gelegen boerderij, 

waar nu huize St. Jozef staat, werd in 1895 een 

bejaardenhuis gesticht, dat in 1924 werd 

vervangen door een nieuw gebouw. Dat gebouw is 

op zijn beurt door nieuwbouw vervangen. 

Het erf is zeer gaaf bewaard en de boerderij is 

sinds de bouw slechts zeer beperkt gewijzigd, ook 

al is deze in 1982 geheel in gebruik genomen als 

woonhuis. 

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming Boerderij (hoofdgebouw), bakhuis en veeschuur. 

Hooiberg nader te onderzoeken. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden geen bouwdossiers van 

het hoofdgebouwen, wel twee aanvragen voor een 

hooitas en kippenhok jaren 50. 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 
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Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 

p. 27 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia  29-04-2013 

Nr. 7  Wikipedia Achterveld 
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Hessenweg 255-257 
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Hessenweg 259-259a, De Gouden Ploeg 
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Hessenweg 277 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1903. Gedeeltelijk onderkelderde boerderij op een rechthoekige 

plattegrond onder een met pannen gedekt zadeldak. Vensters in de voorgevel met glas-in-

loos, strek en luiken. Dakoverstek met windveren en makelaar. Diverse wijzigingen in de 

loop der tijd, onder meer aan de gevelopeningen. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit het begin van de twintigste 
eeuw; 

- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 
een langhuisboerderij; 

- De boerderij als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Hessenweg, 
een eeuwenoude verbindingsweg voor lange-afstandsverkeer. Langs de weg resteren 
meer historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan een kruispunt in het centrum van Achterveld; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Hessenweg 291-299 
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Hoge Kleiweg 1, Het Fokkerbosch 
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Hoge Kleiweg 3, Koepelhof 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Honthorsterweg 2 

 

Postcode:    3835 PP Stoutenburg 

 

Datum beschrijving:   8 maart, 8 april en 12 mei 2014 

 

Datum foto’s:   24 maart 2014 en google earth 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Onderdeel van het zeer oude erf De Hondhorst dat 

zeker vanaf 1420 en mogelijk eerder wordt 

genoemd en lange tijd in handen was van het St./ 

Aagten klooster uit Amersfoort. Op de kadastrale 

minuut van 1832 staat al een schapenstal 

(mogelijk de huidige schaapskooi). 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bouwtype schaapskooi. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Karakteristieke traditioneel en functioneel vorm 

gegevens schaapskooi. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Karakteristieke traditioneel en functioneel vorm 

gegevens schaapskooi. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel De schaapskooi maakt al van oudsher deel uit van 
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(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

het boerenerf De Honthorst. Er stond op deze plek 

al een schaapskooi in 1832 (mogelijk de huidige). 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Belangrijk onderdeel van het erf op 

karakteristieke positie iets terzijde van de 

overige hoofd- en bijgebouwen. 

b. Belangrijk onderdeel van het erf op 

karakteristieke positie iets terzijde van de 

overige hoofd- en bijgebouwen.  

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Het erf De Honthorst is een zeer 

beeldbepalend en bijzonder fraai 

vormgegeven en ingedeeld erf. Boerderij 

van het jaar 2005. Echter, de gebouwen 

zijn uitgezonderd de schaapkooi geheel 

nieuw. 

b. Belangrijk onderdeel van het erf op 

karakteristieke positie iets terzijde van de 

overige hoofd- en bijgebouwen. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Zeer gaaf bewaarde en typologisch kenmerkende 

schaapskooi, alleen bouwkundig herstelt waar 

nodig en voorzien van een klein raampje voor 

lichttoetreding. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Zeer gaaf bewaarde schaapskooi, alleen 

bouwkundig herstelt waar nodig en voorzien van 

een klein raampje voor lichttoetreding. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Karakteristiek bouwtype en ligging op het erf. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Het erf De Honthorst is een zeer beeldbepalend en 

bijzonder fraai vormgegeven en ingedeeld erf. 

Boerderij van het jaar 2005. Echter, de gebouwen 

zijn uitgezonderd de schaapkooi geheel nieuw. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Het erf De Honthorst is een zeer beeldbepalend en 

bijzonder fraai vormgegeven en ingedeeld erf. 

Boerderij van het jaar 2005. Echter, de gebouwen 

zijn uitgezonderd de schaapkooi geheel nieuw. 
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Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Er zijn zeer weinig schaapskooien bewaard in de 

gemeente Leusden en ook regionaal en landelijk is 

het een zeldzaam geworden bouwtype. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Boerderij van het jaar 2005. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Groot Honthorst 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie langhuisboerderij 

Stijl/stroming traditioneel 

Bouwtijd 1832 

Relevante wijzigingen 1951: uitbreiden keuken, nieuwe vensters en 

deuren, riet deels vervangen door pannen;  

1991: verbouwen boerderij, verplaatsen hooiberg, 

bouwen schuur  

1997 – 1998: zeer ingrijpende verbouwing van het 

hoofdgebouw, bijgebouwen zoals omschreven in 

MIP afgebroken uitgezonderd schaapskooi, wel zeer 

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerd waardoor 

een grote eenheid en het beeld van een zeer fraai 

erf behouden en versterkt is. 

2005: boerderij van het jaar 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever onbekend 

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij  opgetrokken in baksteen op 

rechthoekige plattegrond. Voorgevel met deur met 

ruitvormig bovenlicht, kelderlicht en 

(schuif)vensters van diverse afmetingen en luiken. 

Geschubde windveer. Zijgevels 1996 mestdeuren 
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nieuwe invulling, toevoeging div. deuren, vensters 

en dakkapellen.  

 

Schaapkooi van baksteen op rechthoekige 

plattegrond  met afgeschuinde hoeken, houten deur 

met gepotdekselde bovenzijde een raampje, dak 

deels gesmoorde pannen, deels riet, afgewolfd 

zadeldak. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Schaapskooi, tot schuur verbouwde hooiberg met 

houten roeden (voorheen verder naar achteren op 

het erf), varkensschuur, put gemetseld ter plaatse 

van oude bron. Nieuwe bijgebouwen die in stijl zijn 

opgetrokken maar van zeer recente datum. 

Stedenbouwkundige ligging Aan het einde van de weg met de nok in het 

verlengde daarvan gelegen. De Honthosterweg is 

een zijweg van de Hessenweg en loopt van 

Stoutenburg naar boerderij De Hondhorst, die als 

erf zeker al in 1420 wordt genoemd (ook de 13 

eeuw wordt al genoemd). Achter de boerderij loopt 

de Barneveldse beek. Zorgvuldig ingedeeld erf, met 

zorg ontworpen nieuwe schuren. 

Geschiedenis Het erf Hondhorst wordt al genoemd in stukken uit 

de 13e, 15e en 16e eeuw en staat ook op oude 

kaarten. In de 17e en 18e eeuw was Groot 

Honthorst in bezit van het St. Aagten Convent in 

Amersfoort. Op het kadastrale minuutplan van 

1832 wordt een ‘schapenstal’ genoemd, 

waarschijnlijk is dat de nog bestaande schaapskooi.  

De huidige boerderij dateert uit 1832 maar is 

ingrijpend verbouwd in 1996, waarbij ook de 

bijgebouwen zijn afgebroken, uitgezonderd de 

schaapskooi en varkensschuur. De hooiberg is 

verplaatst en tot schuurtje / prieel verbouwd. 

Overige Boerderij van het jaar 2005 

  

Voorstel omvang bescherming Schaapskooi monument, overige bouwwerken geen 

status. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 51-539, BV 1996-14 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2011, deel 1. p. 

55, 56 

Nr. 5 J. Verduin, Boerderijen in Leusden. 

Ontstaansgeschiedenis in de middeleeuwen, 

Woudenberg 1999 

Nr. 6 Leusden Toen, 19e  jaargang nr. 3, september 

2003, open monumentendag-nummer. p. 604-605 
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Nr. 7 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 8 Google Maps / Streetview, cyclomedia  
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Honthorsterweg 3 
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Horsterweg 1-3 

 

 

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode. Symmetrisch opgezet, tweelaags gebouw. 

Vensters van verschillend formaat en type. Bijzonderheden in de vorm van 

geveluitkragingen en sierankers. Een met rode pannen gedekt schilddak waarvan de 

zijschilden lager doorlopen.  

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze waarden 

zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouw kenmerkende vormgeving met verschillende vensters, 

eenvoudige vormgeving met enkele details als de ankers en uitkraging en traditionele 
elementen als de kapvorm en het materiaalgebruik; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van gebouwen uit dezelfde periode langs de 
Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Horsterweg 2-4 

  

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit 1931. Symmetrisch opgezet gebouw onder een forse, met rode 

pannen gedekte mansardekap. Aan de voorzijde een entreeportiek met deur en zijlicht en 

een erker. Brede dakkapel. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten van de symmetrische opzet, de karakteristieke kap en 

elementen als de portiek en erker; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Horsterweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Horsterweg 5-7 

 

 

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode. Symmetrisch opgezet, tweelaags gebouw. 

Vensters van verschillend formaat en type. Bijzonderheden in de vorm van 

geveluitkragingen en sierankers. Een met rode pannen gedekt schilddak waarvan de 

zijschilden lager doorlopen. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit de wederopbouwperiode; 

- De voor de wederopbouw kenmerkende vormgeving met verschillende vensters, 

eenvoudige vormgeving met enkele details als de ankers en uitkraging en traditionele 

elementen als de kapvorm en het materiaalgebruik; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van gebouwen uit dezelfde periode langs 

de Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen. 
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Horsterweg 6 

  

Beschrijving 

Vrijstaand woonhuis uit 1932. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder 

een met pannen gedekte mansardekap. Aan de voorzijde een entreeportiek met deur en 

zijlicht, beide met glas-in-lood, en een erker. Gevelopeningen onder een strek. Uitbreiding 

en wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een vrijstaand woonhuis uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten van het oorspronkelijk eenduidige volume, de 

karakteristieke kap en elementen als de portiek en erker; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Horsterweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks de latere 
wijzigingen. 
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Horsterweg 8-10 

  

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode. Symmetrisch opgezet, tweelaags gebouw 

onder een met pannen gedekt zadeldak. Voorgevel met vensters van verschillend formaat 

en type. Grotendeels blinde zijgevels met uitkragingen. Diverse wijzigingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit de wederopbouwperiode; 

- De voor de wederopbouw kenmerkende vormgeving met verschillende vensters, 

eenvoudige vormgeving en traditionele elementen als de kapvorm en het 

materiaalgebruik; 

- De historische ruimtelijke en stilistische samenhang met Horsterweg 12-14; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van gebouwen uit dezelfde periode langs 

de Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen. 
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Horsterweg 9-11 

 
 

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit het interbellum. Symmetrisch opgezet gebouw onder een forse, met 

rode pannen gedekte mansardekap. Aan de voorzijde een erker en brede dakkapel. 

Grotendeels blinde zijgevels. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit het interbellum; 

- De esthetische kwaliteiten van de symmetrische opzet, de karakteristieke kap en 

elementen als de erker; 

- De historische ruimtelijke en stilistische samenhang met Horsterweg 13-15; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen. 
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Horsterweg 12-14 

  

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode. Symmetrisch opgezet, tweelaags gebouw 

onder een met pannen gedekt zadeldak. Voorgevel met vensters van verschillend formaat 

en type. Grotendeels blinde zijgevels met uitkragingen. Diverse wijzigingen en uitbreiding 

in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit de wederopbouwperiode; 

- De voor de wederopbouw kenmerkende vormgeving met verschillende vensters, 

eenvoudige vormgeving en traditionele elementen als de kapvorm en het 

materiaalgebruik; 

- De historische ruimtelijke en stilistische samenhang met Horsterweg 8-10; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van gebouwen uit dezelfde periode langs 

de Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen. 
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Horsterweg 13-15 

  

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit het interbellum. Symmetrisch opgezet gebouw onder een forse, met 

rode pannen gedekte mansardekap. Aan de voorzijde een erker en brede dakkapel. 

Grotendeels blinde zijgevels. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit het interbellum; 

- De esthetische kwaliteiten van de symmetrische opzet, de karakteristieke kap en 

elementen als de erker; 

- De historische ruimtelijke en stilistische samenhang met Horsterweg 9-11; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen. 
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Horsterweg 16-18 

  

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit 1958. Symmetrisch opgezet, tweelaags gebouw onder een met 

pannen gedekt zadeldak. In het midden van de voorgevel onder grote en boven kleine 

vensters. Zijgevels met de hoofdingang en vensters van verschillend formaat. Diverse 

wijzigingen en uitbreiding in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbelwoonhuis uit de wederopbouwperiode; 

- De voor de wederopbouw kenmerkende combinatie van traditionele elementen als de 

kapvorm en het materiaalgebruik; een eenvoudige vormgeving; en moderne 

elementen als de gevelindeling en de verschillende venstergroottes; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van gebouwen uit dezelfde periode langs 

de Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen. 
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Horsterweg 17 

 

 

Beschrijving 
Vrijstaand woonhuis uit 1932. Eenlaags, in gele en rode baksteen opgetrokken gebouw op 
een samengestelde plattegrond onder een met pannen gedekte, steile kap. Voorgevel met 
een erker en een entree onder een doorlopende luifel. Op de verdieping een 
vensterstrook met plantenbak en houten gevelbekleding. Uitbreiding en wijzigingen in de 
loop der tijd.  

Waardestelling 
- Het pand als voorbeeld van een vrijstaand woonhuis uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten, zoals het samengestelde volume, het bijzondere 

materiaalgebruik en elementen als de entree, erker en vensterstrook; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Horsterweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks de latere 
wijzigingen. 
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Horsterweg 19 

 
 

Beschrijving 

Langhuisboerderij. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met 

riet gedekt wolfdak met gesneden windveren. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met 

roedenverdeelde ramen onder een strek, waarvan die in de bouwlaag met glas-in-lood en 

luiken. Bijgebouw op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt 

wolfdak. Hooiberg met vier roeden. Diverse wijzigingen en uitbreiding in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met bijgebouw en hooiberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege haar architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige 

waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 

- Het voor boerderijen kenmerkende traditionele volume van een langhuisboerderij 

onder een wolfdak en de bescheiden decoratie, zoals de windveren, glas-in-lood en 

strekken; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang van de gebouwen onderling en 

met het aangrenzende agrarische landschap; 

- De panden als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Horsterweg; 

- De beeldbepalende ligging aan de Horsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

aanpassingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn 

er weinig behouden gebleven. 
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Horsterweg 21, De Horst 
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Horsterweg 26 
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Horsterweg 28 
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Horsterweg 31, Pallissade 1 

 

 

Beschrijving 

Eenlaagse langhuisboerderij  op een rechthoekige plattegrond onder een met pannen 

gedekt wolfdak. Gepleisterde gevels. In de loop der tijd diverse vernieuwingen en 

wijzingen (o.a. aanbouw, ramen, deuren en dakramen). 

Waardestelling 

Boerderij van beperkt algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- Het pand als herinnering aan de voormalige agrarische functie van het gebied; 
- De door latere wijzigingen beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie en de hoofdvorm. 
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Jan van Arkelweg 8 

 

 

Beschrijving 

Bovenmeesterswoning uit 1932. Tweelaags huis op een vierkante plattegrond onder een 

met rode kruispannen gedekt tentdak. Fors dakoverstek. Gevels gemetseld in Vlaams 

verband. Vensters met bovenlichten onder een strek. Diverse wijzigingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Bovenmeesterswoning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een bovenmeesterswoning uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten van het eenduidige volume, de evenwichtige gevelindeling 

en de sobere vormgeving met enkele details als het metselverband, strekken en 
kruispannen; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het nabijgelegen 
(voormalige) schoolgebouw; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van meerdere historische gebouwen langs 
de Jan van Arkelweg, een van de historische bebouwingslinten waaruit Achterveld is 
ontstaan; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Jan van Arkelweg 20 

  

Beschrijving 

Keuterboerderij waarschijnlijk uit de vroege 20ste eeuw. Eenlaagse langhuisboerderij op 

een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt wolfdak. Voorgevel 

gedeeltelijk met hout bekleed. Eén relatief gesloten zijgevel; één gepleisterde gevel. 

Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Keuterboerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische keuterboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij met wolfdak; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van meerdere historische gebouwen langs 

de Jan van Arkelweg, een van de historische bebouwingslinten waaruit Achterveld is 
ontstaan; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Jan van Arkelweg 28 

 
 

Beschrijving 

Voormalige bakkerij. Eenlaags huis op een rechthoekige plattegrond onder een met 

pannen gedekt zadeldak. Witgepleisterde voorgevel met schijnvoegen; entree met 

stoepje; meerruits vensters; staafankers. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Voormalige bakkerij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische bakkerij; 
- Het van oorsprong eenvoudige volume met de gepleisterde gevel met schijnvoegen; 
- Het pand als herinnering aan de historische economische bedrijvigheid en 

middenstand in Achterveld; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van meerdere historische gebouwen langs 

de Jan van Arkelweg, een van de historische bebouwingslinten waaruit Achterveld is 
ontstaan; 

- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 
oorspronkelijke hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
De bakkersfunctie is niet meer herkenbaar. 
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Jan van Arkelweg 29, begraafplaats 
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Jan van Arkelweg 42 

 

 

Beschrijving 
Langhuisboerderij waarschijnlijk uit de vroege 20ste eeuw. Eenlaagse boerderij op een 
rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt zadeldak. Voorgevel met strek of 
siermetselwerk en ontlastingsboog boven de vensters. Diverse wijzigingen in de loop der 
tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving, met een bescheiden decoratie 

in de vorm van siermetselwerk, en het traditionele volume van een langhuisboerderij; 
- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met het omringende agrarische 

landschap; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van meerdere historische gebouwen langs 

de Jan van Arkelweg, een van de historische bebouwingslinten waaruit Achterveld is 
ontstaan; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Kerkdijk 45 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1700 en gerestaureerd in 1973-74 volgens de gevelsteen. Eenlaagse 

boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt zadeldak. Voorgevel 

met vlechtingen en vensters tussen rollagen. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume van 

een langhuisboerderij; 
- Als herinnering aan de vroegere agrarische functie van het omringende gebied; 
- De situering aan de Kerkdijk, een van de historische bebouwingslinten waaruit 

Achterveld is ontstaan; 
- De licht beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
vernieuwingen en wijzigingen. 
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Kerkweg 5-7, De Heuvelkamp 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Klettersteeg 5 (Achterveld) 

 

Postcode:   3791 PA Achterveld 

 

Datum beschrijving:   7 maart 2014 en 8 april 2014 

 

Datum foto’s:   19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
 

 

 
 

 
1890 Top. mil. kaart Barneveld, bonneblad 1890 (bron: www.watwaswaar.nl) 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG VOOR 

DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische 

waarde: belang van het 

object/complex 

 

1. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsma

tige en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Functie tolhuis. 

2. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Voorheen op grondgebied van Barneveld (Gelderland), 

herinnering aan de diverse grenswisselingen. 

3. als bijzondere 

uitdrukking van (een) 

technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Tolhuis. 

4. wegens innovatieve 

waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Herinnering aan de voormalige grens met Gelderland en 

functie als tolhuis tot 1934. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van 

het object/complex 

 

1. voor de geschiedenis 

van de architectuur 

en/of bouwtechniek; 

Herkenbaar als bouwtype: een in hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering zeer gaaf tot gaaf bewaard tolhuis. 

2. voor het oeuvre van 

een bouwmeester, 

architect, ingenieur of 

kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de 

hoogwaardige 

esthetische kwaliteit 

van het ontwerp 

Zorgvuldig vormgegeven met bij tolhuizen 

(overheidsgebouwen) vaak aanwezige stijlinvloed van het 

neoclassicisme. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zorgvuldig vormgegeven met bij tolhuizen 

(overheidsgebouwen) vaak aanwezige stijlinvloed van het 

neoclassicisme. Details zoals waaiervormig glas-in-lood, 

gepleisterde rondbogen en wenkbrauwen.  

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen 

exterieur en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als 

essentieel 

(cultuurhistorisch, 

functioneel en / of 

architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel 

van een complex 

Niet van toepassing.  

2. a. bijzondere, 

beeldbepalende 

betekenis van het 

object voor het 

aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere 

betekenis van het 

complex voor het 

aanzien van zijn 

omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Bijzonder gebouw in verder vooral industriële 

omgeving, voormalige grens met Barneveld. 

b. Bijzonder gebouw in verder vooral industriële 

omgeving, voormalige grens met Barneveld. 

3. a. bijzondere 

betekenis van het 

complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit 

van de bebouwing in 

relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en 

in relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, 

wegen, wateren, 

bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere 

betekenis van het 

object wegens de 

wijze van verkaveling/ 

inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Oude leilinde en ligging op voormalige grens met 

Barneveld aan relict van oude weg die voorheen 

in een punt langs de tol liep maar later recht is 

doorgetrokken. 

b. Ligging op voormalige grens met Barneveld aan 

relict van oude weg die voorheen in een punt 

langs de tol liep maar later recht is 

doorgetrokken. 

  

IV Gaafheid en 

herkenbaarheid: belang 

van het object/complex 

 

1. wegens de 

architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van 

ex- en/of interieur; 

Het voormalige tolhuis is in hoofdvorm en gevelindeling en 

deels de detaillering (vooral in het voorhuis) gaaf tot zeer 

gaaf behouden. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of 

constructieve 

gaafheid; 

Het voormalige tolhuis is in hoofdvorm en gevelindeling en 

deels de detaillering (vooral in het voorhuis) gaaf tot zeer 

gaaf behouden. 

3. als nog goed 

herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

Zeer herkenbaar als tolhuis door ligging en vormgeving. 

De naam De Tol is opgenomen in de (beton)klinkerstoep 

aan de voorzijde. 

Klettersteeg 5 Leusden 4 Pagina 366 van 568



 

 

5 
 

functie; 

4. wegens de 

waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- 

en/of gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van 

het gehele ensemble 

van de samenstellende 

onderdelen (hoofd- en 

bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg 

e.d.) 

Zeer herkenbaar als tolhuis door ligging en vormgeving. De 

naam De Tol is opgenomen in de (beton)klinkerstoep aan 

de voorzijde. De oude leilinde is zeer karakteristiek. 

6. in relatie tot de 

structurele en / of 

visuele gaafheid van 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving 

Niet van toepassing. 

Onderdelen zonder 

monumentale waarden 

De uitbouw aan de achterzijde van het pand uit 1998. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex 

wegens absolute 

zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, 

typologisch of 

functioneel opzicht; 

Zeldzaam als één van de zeer weinig behouden tolhuizen in 

Leusden. 

2. uitzonderlijk belang 

wegens de relatieve 

zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer 

van de onder I t/m III 

genoemde onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek 

voorbeeld van een 

object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het 

verleden weerspiegelt 

en daardoor 

karakteristiek is voor 

de stedelijke, dorpse 

of landschappelijke 

omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, 

prijzen e.d. 

Niet van toepassing.  

  

 

GEGEVENS  
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Naam object De Tol 

Oorspronkelijke functie tolhuis / agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie tolhuis 

Stijl/stroming verwant aan neoclassicisme 

Bouwtijd 1880 

Relevante wijzigingen De tolfunctie is in 1934 vervallen.  

1952 en 1971: verbouwingen; in een van deze 

jaren is de uitbouw met plat dak links aangebracht. 

De aanvraag van 1951 luidt ‘het verbeteren van 

een boerderij’.  

1998: Nieuwe uitbouw en interne verbouwing. 

2008: Dakkapel en nieuwe buitendeur in 

achterhuis. 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever Gemeente Barneveld 

Bouwkundige karakteristiek Langhuis met smal voorhuis waarin de tol 

gevestigd. Opgetrokken in baksteen, voorhuisje 

(tol)anderhalve bouwlaag op grijs gepleisterde 

plint, breder achterhuis één bouwlaag met lager 

doorlopend dak. Aan de voorzijde een geschubde 

windveer en gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord 

Voorgevel van de tol; serliana met waaiervormig 

bovenlicht en gepleisterde wenkbrauw op consoles, 

in topgevelruitvormige raam met kepervormige 

wenkbrauw op consoles; zijgevels rondboogramen 

v.v. roeden, waaiervormig glas-in-lood en 

gepleisterde ontlastingsbogen op kleine consoles; 

Uitkragende delen kopse gevel achterhuis: 

blindnissen met gepleisterde omlijsting, kelderlicht 

met diefijzers. met gepleisterde boog. Voor het huis 

in het straatwerk van betonklinkers de letters TOL. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing. 

Groen Leilinde 

Bijgebouwen Niet van toepassing. 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok van het pand loodrecht op de 

Klettersteeg gelegen. Voor een tolhuis 

karakteristiek direct aan de weg, daarvan alleen 

gescheiden door een stoep waarin de naam De TOL 

en een leilinde.  

De Klettersteeg ligt grotendeels op grondgebied 

van Barneveld en verbindt de Hessenweg met de 

Jan van Arkelweg, de twee belangrijkste 

doorgaande wegen in het dorp Achterveld.  

Geschiedenis Het tolhuis werd in 1880 gebouwd in opdracht van 

de gemeente Barneveld als en deed als zodanig 

dienst tot 1934. Daarna heeft het pand dienst 

gedaan als woning waartoe het enkele keer is ver- 

en uitgebouwd. De karakteristieke uitstraling van 

het tolhuis aan de voorzijde is daarbij behouden. 

Voorheen liep de weg in de bocht, later is deze 
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recht getrokken. 

Overige Het pand is vrijwel identiek (uitgezonderd 

pleisterwerk) aan de portierswoning van kasteel 

Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 1. 

  

Voorstel omvang bescherming Het tolhuis met achterhuis zonder uitbouw uit 

1998. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 98-051, BV 08 043, BV 
08-139 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 5 Google Maps / Streetview, cyclomedia 02-05-2013 

Nr. 6 www.watwaswaar.nl 
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Kolfschoterdijk 24, Groot Romselaar 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1940. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder 

een met rode pannen gedekt wolfdak. Bedrijfsgedeelte met symmetrisch ingedeelde gevel 

met brede korfboogvormige ingangen en zolderluik; zijgevel met betonnen stalvensters 

met ventilatieopening en dakkapel met luiken. Houten wagenloods. 

Waardestelling 

Boerderij en wagenloods van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een langhuisboerderij en wagenloods uit de 
wederopbouwperiode; 

- Het voor wederopbouwboerderijen kenmerkende traditionele volume van een 
langhuisboerderij. Opvallend zijn de grote gevelopeningen aan de straatzijde; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de panden onderling en die met 
het omringende agrarische gebied; 

- De beeldbepalende ligging aan de Kolfschoterdijk; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Koningin Julianaweg 5 

 

Postcode:   3791 VK Achterveld 

 

Datum beschrijving: 7 maart 2014 en 8 april 2014 

 

Datum foto’s:  19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 

\ 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang voor de plaatselijke geschiedenis als 

voormalige dokterswoning van Achterveld. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Als dokterswoning van Achterveld. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek landhuis in Engelse landhuisstijl.  

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Als onderdeel van het oeuvre van de Soester 

architect Arnold M. Brouwer 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Het landhuis is zorgvuldig vorm gegeven en 

gedetailleerd. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Het landhuis is zorgvuldig vorm gegeven en 

gedetailleerd, oorspronkelijke materialisering en 

kleurstelling behouden. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

Niet van toepassing. 
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en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. De enige oudere woning in de straat, van 

belang als voormalige dokterswoning van 

Achterveld. 

b. De enige oudere woning in de straat, van 

belang als voormalige dokterswoning van 

Achterveld. 

  

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Niet van toepassing. 

b. Niet van toepassing. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Het landhuis is in zijn hoofdvorm, gevelindeling en 

vrijwel de gehele detaillering zeer gaaf bewaard uit 

de bouwtijd. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Het landhuis is in zijn hoofdvorm, gevelindeling en 

vrijwel de gehele detaillering zeer gaaf bewaard uit 

de bouwtijd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

het landhuis is herkenbaar als dokterswoning met 

praktijk aan huis en de voor die tijd nog niet 

vanzelfsprekende aanwezigheid van een garage.  

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Niet van toepassing. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

De enige oudere woning in de straat, van belang als 

voormalige dokterswoning van Achterveld. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

De uitbouw uit 1972 is in passende en 

terughoudende stijl gebouwd maar voor de 
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monumentale waarden niet van belang. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Voor Achterveld en omgeving betreft het Engelse 

landhuis een tamelijk zeldzaam bouwtype. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Niet van toepassing 

Oorspronkelijke functie wonen en huisartsenpraktijk 

Huidige functie wonen 

Typologie landhuis 

Stijl/stroming Traditionalistisch, invloed Engelse landhuisstijl 

Bouwtijd 1935 

Relevante wijzigingen Op de bouwtekeningen zijn alle ramen voorzien van 

roeden.  

1972: uitbouw onder lessenaarsdak aan linkerzijde 

1999: dakkapel aan de achterzijde 

Architect(en)/ontwerper(s) Arnold M. Brouwer architect te Soest 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever M.R. Braun 

Bouwkundige karakteristiek Landhuis op samengestelde plattegrond onder ver 

overkragend hoog opgaande gekoppelde 

schilddaken met steekkappen gedekt met zwarte 

geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 

De eerste verdieping is deels deels opgenomen in 

de in de kap. Opgetrokken in wit geschilderde 

baksteen op een zwarte plint. Inpandige garage. 

Hoofdentree in risaliet met puntgevel; overluifelde 

voordeur en langwerpig raam van het trappenhuis, 

rechts op de verdiepingen een stalen raam. Links 

van de hoofdentree een inpandige veranda / 

portiek rondbogen naar entree van voormalige 
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dokterspraktijk. Geheel links inpandige garage met 

houten deur (rondboog). Grote schoorsteenpartij 

tussen garage en woonhuis waarop gietijzeren 

ornament (een soort muzieksleutel) die op de 

bouwtekening staat. 

Rechts de uitbouw uit 1972 onder lessenaarsdak, 

eveneens met hoge schoorsteenpartij.  

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Niet van toepassing 

Stedenbouwkundige ligging Met de nok van het dak evenwijdig aan de straat 

gelegen en daarvan gescheiden door een voortuin 

met haag. Maakt deel uit van de voornamelijk 

vrijstaande bebouwing van (laat) 20e eeuwse 

woonhuizen. De Koningin Julianaweg heette 

aanvankelijk Nieuweweg en werd in 1923 

aangelegd als uitbreiding van het dorp Achterveld. 

De weg ligt in het verlengde van de Asschatterweg 

en sluit in het noorden aan op de Hessenweg.  

Geschiedenis De vergunning voor de bouw van het landhuis 

wordt verleend aan M.R. Braun, huisarts te 

Stoutenburg op 25 maart 1935. De huisarts 

woonde op het moment dat hij de aanvraag doet 

nog in Hotel De Roskam te Achterveld. 

Het pand is conform tekening uitgevoerd in en is 

duidelijk geïnspireerd op de Engelse landshuisstijl. 

Dit type landhuizen was zeer populair onder de 

meer welgestelden. In de aanvraag staat 

omschreven dat het huis ‘een landelijk karakter zal 

dragen en zal dienen voor bewoning met het daarin 

uitoefenen van een huisartsenpraktijk’. De 

aanvraag toont aan dat het meet af aan de 

bedoeling was dat het huis wit werd gesausd. De 

‘mat zwart verglaasde verbeterde Hollandse pan’ is 

inderdaad toegepast en ligt nog steeds op het dak.  

Het huis, uitgezonderd de uitbouw rechts en een 

nieuwe dakkapel aan de achterzijde en op de 

roedenramen na, ongewijzigd gebleven.  

 

Het landhuis is gebouwd als dokterswoning en heeft 

zijn herkenbare indeling met hoofdentree van de 

dokterswoning met portiek waarin entree naar de 

dokterspraktijk behouden. Ook de inpandige garage 

kan als kenmerkend voor een dokterswoning 

worden beschouwd. In deze periode was het bezit 

van een auto zeker nog geen vanzelfsprekende 

zaak en vooral voorbehouden aan de welgestelden. 

De dokter had natuurlijk ook een auto nodig voor 

de uitoefening van zijn beroep. 

 

Architect Arnold M. Brouwer (1900-1989) kwam uit 

Soest. O.a. ontwierp hij de herenboerderij 

(modelboerderij) De Witte Burchthoeve en maakte 

hij restauratieplannen. In de Wederopbouwtijd 

ontwierp hij veel boerderijen. 
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Overige In MIP-gegevens en gele boekje staan andere 

gegeven over architect en aannemer, voor dit 

onderzoek gebruik gemaakt van bouwdossier uit 

1935. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele landhuis uitgezonderd de uitbouw uit 

1972 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 35-197 BV 72-09 BV 

99-59  

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wikipedia T/ Klooster en De Witte Burchthoeve 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia  02-05-2013 

Nr. 7 www.watwaswaar.nl 
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Laapeerseweg 1 

 

 

Beschrijving 

In de periode 1941-‘49 herbouwde langhuisboerderij. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte 

met ingangsportiek en vensters met glas-in-lood, strek en luiken. Bedrijfsgedeelte met 

getoogde stalramen en Vlaamse gevel met hijsluik. Vrijstaande schuur met getoogde 

gevelopeningen en wolfdak. Diverse wijzigingen in de loop der tijd.  

Waardestelling 

Boerderij en schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een langhuisboerderij met bijgebouw uit de 
wederopbouwperiode; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende traditionele vormgeving en volume. 
Karakteristiek zijn de vensters van het woongedeelte, het portiek en de Vlaamse 
gevel; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de panden onderling en die met 
het aangrenzende agrarische gebied; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 
hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Laapeerseweg 5 
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Laapeerseweg 6 
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Laapeerseweg 7 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg 
 

Beschrijving 
Langhuisboerderij. Eénlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met 
pannen gedekt zadeldak. Aanbouw en verbouwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging in het open agrarische landschap; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie en de hoofdvorm. 
 

 
 
Toegevoegd aan rapport J.Clarijs: 

 
Obliek 2018 oost 

Laapeerseweg 7 Pagina 386 van 568



Laapeerseweg 9 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1952 blijkens de gevelsteen. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. Uitgebouwd 

woongedeelte met een strek boven de gevelopeningen. Bedrijfsgedeelte met getoogde 

gevelopeningen onder een ontlastingsboog. Vrijstaande schuur met getoogde 

gevelopeningen en zadeldak. Diverse wijzigingen in de loop der tijd.  

Waardestelling 

Boerderij en bijgebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een langhuisboerderij met bijgebouw uit de 
wederopbouwperiode; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende traditionele en eenvoudige 
vormgeving en volume; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de panden onderling en die met 
het omringende agrarische gebied; 

- De beeldbepalende ligging in het open agrarische landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Laapeerseweg 10 

 

 

Beschrijving 
Langhuisboerderij uit 1940 blijkens de gevelsteen. Eenlaagse, gedeeltelijk onderkelderde 
boerderij op een L-vormige plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. 
Symmetrisch ingedeelde voorgevel met ankers en vensters onder een ontlastingsboogje 
met siermetselwerk in de boogtrommel. Diverse wijzigingen in de loop der tijd.   

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende traditionele en eenvoudige 

vormgeving en volume, met enkele details als de gevelsteen en het siermetselwerk in 
de voorgevel; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 
gebied; 

- De beeldbepalende ligging aan de Laapeerseweg en in het open agrarische landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Laapeerseweg 12, 12a, 12b 
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Langesteeg 1-1a 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij waarschijnlijk uit de late 19de of vroege 20ste eeuw. Eenlaagse boerderij 

op een rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Getoogde 

gevelopeningen met ontlastingsboog in het bedrijfsgedeelte. Diverse wijzigingen in de 

loop der tijd. Bijgebouw met zadeldak. 

Waardestelling 

Boerderij en bijgebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een historische langhuisboerderij met bijgebouw; 
- De esthetische kwaliteiten van het volume, de symmetrische indeling van de 

achtergevel en enkele architectonische details als de ontlastingsbogen; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de panden onderling en die met 

het omringende agrarische gebied; 
- De beeldbepalende ligging in het open agrarische landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Langesteeg 2a 

  

Beschrijving 
Tot tweemaal toe herbouwde langhuisboerderij (1941 en 1947). Eenlaagse boerderij op 
een rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Ingang en 
gekoppelde ramen onder een hoge strek in het woongedeelte. Zowel getoogde vensters 
en ingangen met ontlastingsboog als rechtgesloten betonnen stalramen in het 
bedrijfsgedeelte. Vrijstaande schuur met betonnen ramen, getoogde deuren, hijsluik en 
een zadeldak. Diverse wijzigingen en uitbreiding in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij en schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- De panden als voorbeeld van een in de wederopbouwperiode herbouwde 

langhuisboerderij met bijgebouw; 
- De voor boerderijen kenmerkende eenvoudige en traditionele vormgeving met enkele 

details als de strekken; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de panden onderling en die met 

het omringende agrarische gebied; 
- De boerderij als onderdeel van een ensemble van herbouwde boerderijen langs dit 

deel van het Valleikanaal; 
- De beeldbepalende ligging aan het Valleikanaal en in het vrij open agrarische 

landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Langesteeg 2b 

  

Beschrijving 
In 1946 en 1950 herbouwde langhuisboerderij. Eenlaags gebouw op een rechthoekige 
plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. Grote vensters onder een strek 
in de voorgevel. Diverse wijzigingen en uitbreiding in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een in de wederopbouwperiode herbouwde 

langhuisboerderij; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het 

traditionele volume van een langhuisboerderij met wolfdak; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De boerderij als onderdeel van een ensemble van herbouwde boerderijen langs dit 

deel van het Valleikanaal; 
- De beeldbepalende ligging aan het Valleikanaal; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke hoofdvorm, de 

gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Langesteeg 3, Dykster 

 

 

Beschrijving 
In de periode 1941-‘49 herbouwde boerderij. Eenlaags gebouw op een samengestelde 
plattegrond onder een met rode pannen gedekt dak. Aan de straatzijde een tuitgevel met 
vensters onder een rollaag, sieranker en gevelsteen. Aanbouw met een ingang onder een 
luifel. Bedrijfsgedeelte met betonnen stalramen en ingangen van verschillend formaat. 
Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een in de wederopbouwperiode herbouwde boerderij; 
- Het markante samengestelde volume en de voor wederopbouwboerderijen 

kenmerkende sobere vormgeving; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan de Langesteeg; 
- De boerderij als onderdeel van een ensemble van herbouwde boerderijen langs dit 

deel van het Valleikanaal; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Langesteeg 5, Nieuw Ramselaar 
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Langesteeg 6, schaapskooi 

 
De schaapskooi is evenwijdig aan de oudere (gesloopte) boerderij gesitueerd, evenwijdig 
aan de Langesteeg. 
Het is een eenvoudig bakstenen gebouwtje onder een schildkap, met afgeschuinde 
dakschilden aan de voor- en achterzijde. De dakbedekking bestaat ter hoogte van de nok 
uit riet, met Oudhollandse pannen daaronder. 
 
Beschrijving uit MIP  
 

 

 

Langesteeg 6 Pagina 396 van 568



Langesteeg 11, Midden Ramselaar 
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Langesteeg 13 
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Langesteeg 14, Voskuilen, Halve Hoef 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond. Symmetrisch 

ingedeelde voorgevel met grote roedenverdeelde vensters onder een strek of rollaag en 

voorzien van luiken. Het zadeldak met gesneden windveren en makelaar is gedekt met 

grijze pannen. Bijgebouw met speklagen in het metselwerk en gevelopeningen met luiken. 

Het zadeldak is met grijze pannen gedekt. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij en bijgebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeeld van een historische langhuisboerderij met bijgebouw; 

- De esthetische kwaliteiten van het eenduidige volume, de symmetrische 

voorgevelindeling en de bescheiden decoratie; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de panden onderling en die met 

het omringende agrarische gebied; 

- De boerderij als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen aan de 

Langesteeg; 

- De beeldbepalende ligging en in het vrij open agrarische landschap; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering en de bouwmaterialen, ondanks latere 

wijzigingen. 
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Leusbroekerweg 2 
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Leusbroekerweg 3 

  

Beschrijving 
Langhuisboerderij uit 1955 met een oudere schuur. Eenlaagse boerderij op een 
rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte 
met omlijste hoofdingang onder een luifel en vensters van verschillend formaat, op de 
begane grond met luiken. Bedrijfsgedeelte met betonnen stalramen. Schuur 
witgepleisterde gevels, getoogde ingangen en betonnen ramen onder een met pannen 
gedekt wolfdak. Tussenlid met betonnen ramen verbindt boerderij en schuur. Diverse 
wijzigingen in de loop der tijd. Restanten van een hooiberg. 

Waardestelling 
Boerderij met schuur en tussenlid van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 
vanwege haar architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige 
waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  
- De boerderij als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode 

met een oudere schuur; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het 

traditionele volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie tussen de gebouwen onderling en die 

met het omringende agrarische gebied; 
- De gebouwen als onderdeel van een ensemble van historische panden langs de 

Leusbroekerweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen van de gebouwen, ondanks 
latere wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn 
er weinig behouden gebleven. 
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Leusbroekerweg 4 

 

 

Beschrijving 

Rentmeesterswoning uit 1948 van landgoed De Boom. Eenlaagse woning op een 

samengestelde plattegrond onder een met riet gedekt dak. Met hout beklede 

geveltoppen. Diverse wijzigingen in de loop der tijd, waaronder een verbouwing in 1957. 

Waardestelling 

Rentmeesterswoning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een rentenierswoning uit de wederopbouwperiode; 
- De esthetische kwaliteiten van het samengestelde volume en de door de Engelse-

landhuisstijl beïnvloede vormgeving; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende landgoed De 

Boom; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Leusbroekerweg 5  

 

Postcode:  3832 BG Leusden 

 

Datum beschrijving: 8 maart 2014 en 8 april 2014 

 

Datum foto’s:  19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als boerderij bij van Stichting De Boom 

en de landgoederengeschiedenis van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Gelegen in ontginning van Leusbroek, waarbij de 

Leusbroekerweg de ontginningsbasis vormde. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Krukhuisboerderij met later tot zomerhuis 

uitgebouwde kruk. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Onderdeel van de ontginning Leusbroek. 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters. 

Onderdeel van de in 1948 door Jonkvrouw Anna 

Aleida (Juffrouw) Annie de Beaufort opgerichte 

Stichting De Boom. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bijzonder bouwtype als voorbeeld van een ver 

uitgebouwde krukhuisboerderij en zeer uitgebreid 

traditioneel boerenerf met diverse schuren en 

hooiberg. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Traditioneel vormgegeven en ingedeelde boerderij 

en erf met karakteristieke bijgebouwen. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

De krukhuisboerderij is het hoofdgebouw / 

hoofdmoment van het erf, waarop tevens diverse 

waardevolle bijgebouwen staan.  

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Kenmerkend boerenerf tegenover Huis 

De Boom en deel van de verspreide 

agrarische bebouwing aan de 

Leusbroekerweg. 

b. Kenmerkend boerenerf tegenover Huis 

De Boom en deel van de verspreide 

agrarische bebouwing aan de 

Leusbroekerweg. 

 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Kenmerkend boerenerf tegenover Huis 

De Boom en deel van de verspreide 

agrarische bebouwing aan de 

Leusbroekerweg. De ligging van hoofd- 

en bijgebouwen ten opzichte van elkaar 

zijn kenmerkend voor een historisch 

boerenerf, ligging met voorgevel van de 

weg af komt veel voor bij oudere 

boerderijen of erven. 

b. De ligging met de voorgevel van de weg 

af komt veel voor bij oudere boerderijen 

of erven. Deze boerderij ligt wel op de 

kop van de kavel. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Alle gebouwen zijn in hoofdvorm en gevelindeling 

zeer gaaf tot gaaf en in detaillering redelijk gaaf of 

passend in de stijl van het gebouw gerenoveerd. 

Zeer herkenbaar in hun respectievelijke functies op 

het erf. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Alle gebouwen zijn in hoofdvorm en gevelindeling 

zeer gaaf tot gaaf en in detaillering redelijk gaaf of 

passend in de stijl van het gebouw gerenoveerd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Alle gebouwen zijn in hoofdvorm en gevelindeling 

zeer gaaf tot gaaf en in detaillering redelijk gaaf of 

passend in de stijl van het gebouw gerenoveerd. 

Zeer herkenbaar in hun respectievelijke functies op 

het erf. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Door samenstel van hoofd- en bijgebouwen goed 

herkenbaar als historisch gegroeid boerenerf met de 

respectievelijke functies van elk bouwdeel. Ook 

verschillende bouwfasen in boerderij en veeschuur 

herkenbaar. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer gaaf en herkenbaar als boerenerf, ook na 

verbouwing tot woonhuis. 

6. in relatie tot de structurele en Gaaf boerenerf in landelijke en nog grotendeels 
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/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

agrarische omgeving tegenover Huize De Boom in 

de Leusbroekse ontginning. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Als bouwtype krukhuisboerderij zeldzaam voor 

Leusden. Ook het bakhuis is tamelijk zeldzaam. 

Gave hooibergen van dit nog vrij jonge type 

(betonroeden, golfplaten, vis) worden eveneens 

steeds zeldzamer. 

De aanwezigheid van een compleet herkenbaar 

boerenerf met bijgebouwen uit diverse perioden die 

in hun functie en ligging zeer herkenbaar zijn, is 

tamelijk zeldzaam. 

 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristiek boerenerf. 

 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Groot Sandbrink 

Oorspronkelijke functie Agrarisch 

Huidige functie Wonen 

Typologie krukhuisboerderij met zomerhuis 

Stijl/stroming Traditioneel 

Bouwtijd voorhuis met kruk en zomerhuis 1e kwart 19e eeuw, 

achterhuis einde 19e eeuw, bakhuis circa 1900 

Relevante wijzigingen 1996: Verbouwd tot woonhuis; indeling behouden 

de meeste ramen en deel van de luiken vervangen, 

inzet glas in mestdeuren en achterbaander. 

Architect(en)/ontwerper(s) Onbekend 

Aannemer Onbekend 

Opdrachtgever Onbekend 

Bouwkundige karakteristiek Krukhuisboerderij met L-vormige plattegrond, 

opgetrokken in baksteen. De voorgevel heeft een 

deur en bovenlicht, zesruits schuifvensters met 

luiken en in de topgevel draairamen. In het oudste 
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deel van de kruk een vierruits schuifvenster met 

luiken en een kelderlicht met luik. Links is de 

verder uitgebouwd tot een zomerhuis van 

anderhalve bouwlaag hoog en rietgedekt zadeldak. 

In de kopse topgevel diverse bouwsporen en 

jongere deur en vensters. Aan de straatzijde twee 

zesruits schuifventers (nieuw). Het achterhuis is 

verbouwd tot woning met behoud van gevelindeling 

en mest deuren. Achtergevel heeft indeling 

behouden, gietijzeren stalramen, hooiluik en 

mestdeuren behouden, deuren achterbaander niet 

meer aanwezig. 

 

Evenwijdig aan de kruk een vrijstaand bakhuis 

onder zadeldak gedekt met rode verbeterde 

Hollandse pannen en gesmoorde Oud Hollandse 

pannen. Vlechtingen langs de dakrand. Deels wit 

gepleisterd. (Nieuwe) vensters met luiken en 

(nieuwe) deuren. 

 

Bakstenen veeschuur onder afgewolfd zadeldak 

met gesmoorde pannen en vlechtingen langs de 

dakrand. In oorsprong einde 19e eeuw, grotendeels 

vernieuwd begin jaren 50. 

 

Drieroedige hooiberg met betonnen roeden, 

golfplaten en windwijzer in de vorm van een vis, 

jaren 50. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Veeschuur, hooiberg, kippenhok, telefoonpaal, 

mestputten (tot vijver en moestuintje verbouwd) 

Stedenbouwkundige ligging Met het achterhuis naar de straat gekeerde 

krukhuisboerderij, door sloot en siertuin daarvan 

gescheiden. Parallel aan het achterhuis de 

veeschuur met ernaast een hooiberg. 

De Leusbroekerweg was een ontginningsbasis voor 

de Leusbroek, waar voor de ontginning al een 

kleine buurtschap moet zijn geweest. De 

Leusbroekse ontginning is ingezet na die van 

Hamersveld. De verspreide agrarische bebouwing 

ligt met de boerderijen op de kop van de kavels en 

voornamelijk aan de noordzijde van de 

Leusbroekerweg. 

Geschiedenis De naam Groot Sandbrink hoorde eerst bij de 

boerderij die nu Klein Sandbrink wordt genoemd. Er 

hebben ten tijde van het ontstaan van landgoed De 

Boom in de late jaren 80 van de 19e eeuw hebben 

diverse ruilingen en verkopingen van land en ook 

boerderijnamen plaats gevonden.  

Er wordt aangenomen dat het erf Groot Sandbrink 

al voor de ontginning van Leusbroek bestond. Voor 

1536 was het erf in bezit van de Onze Lieve Vrouw 

Capel te Amersfoort.  

De huidige boerderij / erf is in diverse bouwfasen 

tot stand gekomen en in 1996 door architect 
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Krijger uit Buren verbouwd tot woonboerderij 

waarbij de karakteristieke indeling en een groot 

deel van de aanwezige detaillering behouden. 

 

Groot Sandbrink maakt deel uit van de in 1948 

opgerichte Stichting De Boom. De Stichting werd 

opgericht door Jonkvrouw Anna Aleida de Beaufort, 

die in de volksmond ‘juffrouw Annie’ werd 

genoemd. De Boom is ontstaan uit een verdeling 

van het bezit van Willem Jan de Beaufort (huize 

Den Treek) in 1866. De Boom, t Hek en 

Middelbroek ging naar Arnoud Jan de Beaufort 

burgemeester van Leusden van 1892 tot 1913. Het 

bezit breidde uit met (pacht)boerderijen, woningen, 

(landbouw)grond en bos, waardoor een landgoed 

van circa 1000 ha ontstond.  

Stichting De Boom kwam in 1960 in bezit van alle 

goederen van mej. De Beaufort, exclusief het huis 

De Boom. dat werd na haar overlijden in 1975 in de 

Stichting opgenomen.  

Overige Niet te verwarren met boerderij Groot Zandbrink 

Postweg 2 in de buurtschap Snorrenhoef en deel 

van landgoed De Boom. 

 

Eigendom Stichting De Boom geen toestemming tot 

maken inventarisatie. Vergissing gemaakt en met 

toestemming van eigenaar (erfpachter) foto’s op 

het erf gemaakt. Bespreken met gemeente. 

  

Voorstel omvang bescherming Boerderij (hoofdgebouw), bakhuis, veeschuur en 

hooiberg. Nader te bezien: kippenhok, betonnen 

mestputten en telefoonpaal. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 96-414 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. 

p.46 

Nr. 5 W.Bos, Van De Moff tot De Kromme Steert. 

Leusbroek, Leusden 2008 

Nr. 6 J. Verduin, Boerderijen in Leusden. 

Ontstaansgeschiedenis in de middeleeuwen, 

Woudenberg 1999 

Nr. 7 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

Zaltbommel 1997 p. 89 

Nr. 8 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 9 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 

Nr. 10 www.leusdenopdekaart.nl 
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Leusbroekerweg 12-14  

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit de late 19de of vroege 20ste eeuw. Eenlaagse, gedeeltelijk 

onderkelderde boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt 

wolfdak. Aanbouw onder een met pannen gedekt zadeldak tegen de linker zijgevel. 

Witgepleisterde voorgevel met schijnvoegen en schijnstrekken boven de (beluikte) 

vensters. Staafankers. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De boerderij als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- De esthetische kwaliteiten van de pleisterafwerking van de voorgevel; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Leusbroekerweg; 
- Het beeldbepalende karakter door de omvang van het pand, de wit afgewerkte 

voorgevel en de ligging dicht bij de Leusbroekerweg; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen. 
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Leusbroekerweg 14a 

 

 

Beschrijving 
Agrarische woning uit de wederopbouwperiode. Eenlaags woonhuis op een min of meer 
rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt zadeldak met overstek. 
Ingang en vensters in de voor- en rechter zijgevel onder een hoge strek. Diverse 
wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Agrarische woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een woning uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouw kenmerkende eenvoudige vormgeving en volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Leusbroekerweg; 
- De beeldbepalende ligging dicht bij de Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Leusbroekerweg 16 

  

Beschrijving 

Agrarische woning uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Eenlaags woonhuis op een 

rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak met de nok 

evenwijdig aan de voorgevel. Ter hoogte van de hoofdingang met zijlichten loopt het 

dakvlak lager door. Begane-grondvensters met luiken.   

Waardestelling 

Agrarische woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woning uit de tweede helft van de 20ste eeuw; 
- De kenmerkende eenvoudige vormgeving en volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Leusbroekerweg; 
- De beeldbepalende ligging dicht bij de Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen 
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Leusbroekerweg 17-19, Vicarienhof 
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Leusbroekerweg 20 

 

 

Beschrijving 
In 1941-’49 herbouwde langhuisboerderij. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 
plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde 
voorgevel met een hanekam boven de vensters en sierankers. Getoogde stalramen. 
Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- De boerderij als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het 

traditionele volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Leusbroekerweg; 
- De beeldbepalende ligging aan een bocht in de Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen van de gebouwen, ondanks 
latere wijzigingen. 
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Leusbroekerweg 21 
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Leusbroekerweg 23 
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Leusbroekerweg 24 
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Leusbroekerweg 27 

Beschrijving 

Langhuisboerderij, waarschijnlijk herbouwd in 1941. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt, samengesteld zadeldak. 

Woongedeelte met vensters van verschillend formaat en type; bedrijfsgedeelte met 

meerruits stalramen en vlaamse gevel met hijsluik. Vrijstaande schuur onder met riet 

gedekt zadeldak. Hooiberg met drie roeden. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuur en hooiberg van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 

Deze waarden zijn gelegen in:  

- De boerderij als voorbeeld van een historische langhuisboerderij met schuur en 
hooiberg; 

- De voor boerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het traditionele volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie tussen de gebouwen onderling en die 

met het omringende agrarische gebied; 
- De gebouwen als onderdeel van een ensemble van historische boerderijen langs de 

Leusbroekerweg; 
- De beeldbepalende ligging aan de Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooiberg: van de ooit zo gangbare hooibergen zijn 
er weinig behouden gebleven. 
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Toegevoegd aan document J. Clarijs:

 

Obliek 25b (rode pannen) en 27 noord 

 

Obliek 27 oost april 2017 
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Leusbroekerweg 29 

 

 

Beschrijving 

In 1949 herbouwde langhuisboerderij met twee schuren en twee hooibergen. Eenlaagse 

boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. 

Symmetrisch ingedeelde voorgevel met brede vensters onder een geblokte 

ontlastingsboog met siermetselwerk in het boogveld en letter- en jaartalankers. 

Bedrijfsgedeelte met getoogde ingangen en rechtgesloten stalramen. Vrijstaande, oudere 

schuur onder een met pannen gedekt wolfdak. Tweede schuur met vlaamse dakkapel met 

lijsluik en getoogde gevelopeningen. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuren en hooibergen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 

Deze waarden zijn gelegen in:  

- Het geheel als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode met 
schuren en hooibergen; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere, functionele vormgeving met 
alleen in de voorgevel een rijkere ornamentiek en het traditionele volume; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie tussen de gebouwen onderling en die 
met het omringende agrarische gebied; 

- De objecten als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 
Leusbroekerweg; 

- De beeldbepalende ligging aan een bocht in de Leusbroekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen van de gebouwen, ondanks 
latere wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooibergen: van de ooit zo gangbare hooibergen 
zijn er weinig behouden gebleven. 
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Lockhorsterweg 1, Kleine Hertekop 
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Lockhorsterweg 1a 
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Waardestelling 

 

Gemeente:   Leusden  

 

Adres:   Lockhorsterweg 2 

 

Postcode:  3832 RA Leusden 

 

Datum beschrijving: 8 maart 2014 en 8 april 2014 

 

Datum foto’s:  24 maart 2014, cyclomedia en google earth 

 

Opgesteld door:  drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als boerderij bij het (voormalig) 

landgoed Lockhorst en de 

landgoederengeschiedenis van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met het (voormalig) landgoed Lockhorst en 

zijn bewoners, opdrachtgever familie van 

Hardenbroek was ook eigenaar van het 

naastgelegen landgoed Heiligenberg. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Traditionele typologie van de dwarshuisboerderij, 

met zorgvuldig gekozen materialisering, 

gevelindeling en detaillering. Voorname uitstraling 

waaruit relatie met landgoedarchitectuur blijkt. 

Typologie van veeschuur, schaapskooi en hooiberg. 

Boerenerf.  

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Traditionele typologie van de dwarshuisboerderij 

met veeschuur, met zorgvuldig gekozen 

materialisering, gevelindeling en detaillering. 

Voorname uitstraling waaruit relatie met 

landgoedarchitectuur blijkt. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Zorgvuldig gekozen materialisering, gevelindeling 

en detaillering 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 
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1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

De dwarsboerderij is het hoofdgebouw / 

hoofdmoment van het erf, waarop tevens diverse 

waardevolle bijgebouwen staan. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Kenmerkend boerenerf bij huis en op 

(voormalig) landgoed Lockhorst. 

b. Kenmerkend boerenerf bij huis en op 

(voormalig) landgoed Lockhorst 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Kenmerkend boerenerf bij huis en op 

(voormalig) landgoed Lockhorst. De 

ligging van hoofd- en bijgebouwen ten 

opzichte van elkaar zijn kenmerkend voor 

een historisch boerenerf. 

b. Lanshuisboerderij met typerende ligging 

aan de oprijlaan naar het huis Lockhorst. 

De ligging van hoofd- en bijgebouwen ten 

opzichte van elkaar zijn kenmerkend voor 

een historisch boerenerf. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Alle gebouwen zijn in hoofdvorm, gevelindeling en 

in detaillering zeer gaaf. Zeer herkenbaar in hun 

respectievelijke functies op het erf. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Alle gebouwen zijn in hoofdvorm, gevelindeling en 

in detaillering zeer gaaf. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Alle gebouwen zijn in hoofdvorm, gevelindeling en 

in detaillering zeer gaaf. Zeer herkenbaar in hun 

respectievelijke functies op het erf. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Door samenstel van hoofd- en bijgebouwen goed 

herkenbaar als historisch gegroeid boerenerf met de 

respectievelijke functies van elk bouwdeel. Boerderij 

en veeschuur hoogstwaarschijnlijk in één bouwfase 

gemaakt.  

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer gaaf en herkenbaar als boerenerf, bijzonder 

door ligging bij en historische relatie met huis / 

landgoed Lockhorst. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

Ligging bij en historische relatie met huis / landgoed 

Lockhorst, in wezen identiek aan bouwtijd. 
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stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Als bouwtype dwarshuisboerderij niet absoluut 

zeldzaam, wel zeer karakteristiek en bovendien 

(naar alle waarschijnlijkheid) in één bouwfase 

gebouwd. De veeschuur met zomerkamer is zeer 

zeldzaam. De schaapskooi en (gaaf bewaarde) 

hooiberg zijn tamelijk zeldzaam.  

De aanwezigheid van een compleet herkenbaar 

boerenerf met bijgebouwen uit diverse perioden die 

in hun functie en ligging zeer herkenbaar zijn, is 

tamelijk zeldzaam. 

 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristiek boerenerf, ook in relatie tot 

landgoederengeschiedenis van Leusden. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Lockhorst 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie dwarshuisboerderij 

Stijl/stroming Traditioneel, invloed neorenaissance 

Bouwtijd boerderij en veeschuur 1885-1890, schaapskooi 

1831, hooiberg 1831 of eerder 

Relevante wijzigingen 1948: interne verbouwing ten behoeve van dubbele 

bewoning 

1972: interne verbouwing en enkele 

gevelwijzigingen in de kopse gevels van het 

voorhuis 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever Carel Duco Baron van Hardenberg 

Bouwkundige karakteristiek Dwarshuisboerderij opgetrokken in baksteen onder 

twee haaks op elkaar staande zadeldaken gedekt 

met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Voorhuis 
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van één bouwlaag op grijs gepleisterde plint, 

hoekpilasters en gootlijst in de vorm van een 

kroonlijst. In de voorgevel een deur met 

geometrisch glas en tweelicht bovenlicht, zesruits 

schuifvensters met gekleurde strekkenlagen, 

luiken. Zijgevel zes- en vierruits schuifvenster. 

Achterhuis met gepleisterde achtergevel met 

jaartalksteen, mestdeuren en stalramen en 

traditioneel ingedeelde achtergevel met 

jaartalsteen. Voor- en achterhuis getuige 

metselwerk, detaillering, muuranker e.d. in één 

fase gebouwd. 

 

Bakstenen veeschuur met zomerkamer, 

opgetrokken in baksteen op gepleisterde plint, één 

bouwlaag onder zadeldak met gesmoorde Oud-

Hollandse pannen en eenvoudige windveren. In 

beide kopse gevels baanderdeuren en mestdeuren, 

gietijzeren stalramen. In de langsgevels (zijgevels) 

mestdeuren en gietijzeren stalramen. Rechthoekig 

houten venster met luiken ter plaatse van de 

zomerkamer links aan de voorzijde. Getuige 

materialen, muurankers e.d. dezelfde bouwtijd als 

de boerderij. 

 

Rietgedekte hooiberg met vijf houten roeden achter 

de veeschuur. 

 

Schaapskooi met jaartal 1831 in één van de 

gebinten. Deels gemetseld, deels van donker 

gepotdekseld hout op stenen plint. Rechthoekige 

plattegrond met afgeschuinde hoeken onder 

afgewolfd rieten zadeldak en gesmoorde oud-

Hollandse pannen 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing. 

Groen Niet van toepassing. 

Bijgebouwen Schaapskooi, veeschuur annex zomerhuis, 

vijfroedige houten hooiberg met rieten kap.  

Stedenbouwkundige ligging De boerderij maakt deel uit van de zeer verspreide, 

bebouwing langs de Lockhorsterweg en in het 

Lockhorsterbos, grenzend aan landgoed de 

Heiligenberg. Het betreft een oud boerenerf met 

traditioneel ten opzichte van geplaatste boerderij, 

veeschuur, hooiberg en schaapkooi. 

Het erf maakt deel uit van een cluster woonhuizen 

en boerderijen aan een verbindingsweggetje van de 

Lockhorsterweg naar de Bavoortseweg, dat in het 

noordelijke deel tot bij de boerderij parallel aan de 

Heiligenbergerbeek loopt. Het ligt links van de 

oprijlaan naar het uit 1928 daterende door M.J. 

Klijnstra ontworpen landhuis Lockhorst.  

De Lockhorsterweg verbindt de Heiligenbergerweg 

met de Arnhemseweg en kruist de 

Heiligenbergerbeek. Het westelijke deel van de weg 

vormt een zichtas op de kerktoren van Oud 

Leusden. 
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Geschiedenis De ridderhofstad Lockhorst was al in de 13e eeuw 

bekend. Het kasteel van de heren Van Lokhorst 

raakte in de 16e eeuw in verval en is vervolgens 

verloren gegaan. De boerderij, die een herenkamer 

bezat, bleef nog lange tijd behouden. In de 17e 

eeuw kwam Lockhorst in handen van de familie van 

Hardenbroek, die later ook het landgoed 

Heiligenberg kocht.  

In 1878 erft Gijsbert Carel Duco Baron van 

Hardenberg het landgoed Lockhorst. De oude 

boerderij met herenkamer is dan nog aanwezig, 

maar wordt niet lang daarna afgebroken. De baron 

laat een nieuw jachthuis bouwen en een nieuwe 

boerderij. De huidige boerderij dateert volgens de 

jaartalsteen in de achtergevel uit 1890 maar ook 

1885 wordt in bronnen als bouwjaar genoemd.  

In 1927 wordt het landgoed Lockhorst verkocht aan 

de familie Pels Rijcken. Het bos wordt eigendom 

van het pas opgerichte Utrechts Landschap en de 

familie Pels Rijcken laat het jachthuis afbreken en 

daarvoor in de plaats het huidige huis bouwen naar 

ontwerp van architect M.J. Klijnstra uit Amersfoort. 

De rondom het huis wordt opnieuw aangelegd naar 

ontwerp van L.W. Copijn. 

De boerderij en een schuur dateren naar alle 

waarschijnlijkheid uit hetzelfde bouwjaar zijn 

sindsdien niet noemenswaardig meer gewijzigd. De 

hooiberg en schaapkooi op het achtererf zijn ouder 

dan de boerderij. De schaapkooi heeft een 

inscriptie met het jaartal 1831 en in de hooiberg 

zijn in één van de roeden verschillende jaartallen 

en initialen gekrast zoals 1831, 1852 en 1876.  

De boerderij op Lockhorst fungeerde ook als 

tapperij. Het is niet helemaal duidelijk of dat alleen 

de afgebroken oude boerderij of ook de huidige 

boerderij betrof. 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming Dwarshuisboerderij (hoofdgebouw), schaapskooi, 

veeschuur en hooiberg. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 47-680 BV 72-02 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 

p. 78 

Nr. 5 J. Verduin, Boerderijen in Leusden. 

Ontstaansgeschiedenis in de middeleeuwen, 

Woudenberg 1999 

Nr. 6 Leusden Toen, 23e jaargang nr 3, augustus 2007, 

open monumentendagnummer, p. 10 

Lockhorsterweg 4, Lockhorst 

Lockhorsterweg 2 7 Pagina 440 van 568



 

 

8 
 

Nr. 7 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004, pp. 68-71, De 

Lockhorst  

Nr. 8 Website Historische Kring Leusden 

www.historieleusden.nl 

Nr. 9 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 10 Google Maps / Streetview, cyclomedia  
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Lockhorsterweg 4, Landhuis De Lockhorst 
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Lockhorsterweg bij 4, Koetshuis 
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Lockhorsterweg, Landgoed Lockhorst 
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Lockhorsterweg ongenummerd 

 

 

Beschrijving 

Brug naar ontwerp van de bouwkundige Pothoven. De brug is uitgevoerd in beton. De 

gesloten, toogvormige balustrade is aan de buitenzijde voorzien van kleine, verdiepte, 

spiegelboogvormige velden. De brug is hersteld in 1977-’86. 

Waardestelling 

Brug van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het object als voorbeeld van een historische brug; 

- De brug als voorbeeld van het oeuvre van de bouwkundige Pothoven; 

- De esthetische kwaliteiten van de vorm en decoratie van de balustrades; 

- De brug als uitdrukking van de infrastructurele ontwikkelingen in de gemeente; 

- De historische functionele en ruimtelijke samenhang met de Heiligenbergerbeek; 

- De beeldbepalende ligging aan de Lockhorsterweg; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, de 

hoofdvorm, de detaillering en de bouwmaterialen. 
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Maanweg 2-4, 6-8 en 10-12 

  

Beschrijving 
Drie dubbele woonhuizen uit de jaren 1930, waarvan 2-4 en 6-8 naar hetzelfde ontwerp. 
Tweelaags gebouw op een rechthoekige plattegrond met tegen de voorgevel twee erkers. 
Hoge, met rode pannen gedekte schilddaken. Rondboogvormige entrees of vensters. 
Vensterstrook met glas-in-lood bij 2-4 en 6-8. Diverse wijzigingen en uitbreidingen in de 
loop der tijd. 

Waardestelling 
Drie dubbele woonhuizen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- De panden als voorbeelden van een dubbel woonhuis uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten van het symmetrisch opgezette volume, de markante kap 

en enkele details als de rondboogvormige gevelopeningen en glas-in-loodramen; 
- De stilistische en ruimtelijke samenhang tussen de gebouwen onderling; 
- De gebouwen als onderdeel van een ensemble van historische panden aan de 

Maanweg en de Arnhemseweg er tegenover; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Maanweg 22-24 

 

 

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode. Tweelaags gebouw op een rechthoekige 

plattegrond onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Symmetrisch ingedeelde 

voorgevel met grote vensters op de begane grond en lage vensters op de verdieping. 

Kleine vensters in de zijgevels. Diverse wijzigingen en uitbreidingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Dubbel woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbel woonhuis uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouwarchitectuur kenmerkende eenvoudige vormgeving en 

volume; 
- Het gebouw als enige resterende van enkele wederopbouwpanden die aan de 

Maanweg gestaan hebben; 
- De beeldbepalende ligging aan de Maanweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Maanweg 31, De Grift 
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Moorsterweg 11 
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Moorsterweg 13 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Ooievaarshorsterweg 3 

 

Postcode:    3832 GV Leusden 

 

Datum waardestelling:  10 maart 2014 en 11 april 2014 

 

Datum foto’s:   18 en 19 maart 2014 en cyclomedia 

  

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Voormalige onderwijzerswoning bij 

scholencomplexje op landgoed Den Treek. 

Onderdeel van de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Beeldbepalend ensemble, mede door de 

geclusterde ligging aan één zijde van de kleine 

verbindingsweg tussen open bouwland en bos. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters en opdrachtgevers van 

scholencomplexje. Grote herinneringswaarde voor 

bewoners van vooral Leusden-Zuid vanwege 

voormalige functie als schoolmeesterwoning, 

postkantoor e.d.  

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristieke woning met elementen uit de 

destijds populaire neostijlen, zorgvuldig vorm 

gegeven en relatie met landgoedarchitectuur. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Karakteristieke woning met elementen uit de 

destijds populaire neostijlen, zorgvuldig vorm 

gegeven en relatie met landgoedarchitectuur. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Karakteristieke woning met elementen uit de 

destijds populaire neostijlen, zorgvuldig vorm 

gegeven en relatie met landgoedarchitectuur. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

Visuele en functionele relatie onderwijzerswoning 

en school, aan elkaar vast gebouwd. 
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en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Zeer beeldbepalend ensemble van 

panden die visueel, architectonisch en 

historisch functioneel met elkaar 

verbonden zijn. De onderwijzerswoning is 

vanaf de Arnhemseweg de eerste van het 

rijtje. 

b. Idem III2a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Het rijtje panden aan de 

Ooievaarshorsterweg vormt een 

bijzonder, beeldbepalend geheel door 

architectuur in samenhang met ligging 

van alle panden in één rooilijn, 

voortuinen / speelplaats, hekwerken en 

relatie tussen enerzijds het open 

bouwland en anderzijds de coulissen van 

hoge bomen en bos. Tevens relatie met 

landgoederengeschiedenis Leusden. 

b. Idem III3a. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

In hoofdvorm, detaillering en gevelindeling zeer 

gaaf bewaard en door relatie met school 

herkenbaar als voormalige onderwijzerswoning. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

In hoofdvorm, detaillering en gevelindeling zeer 

gaaf bewaard. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

In hoofdvorm, detaillering en gevelindeling zeer 

gaaf bewaard en door relatie met school 

herkenbaar als voormalige onderwijzerswoning. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer waardevol historisch gegroeid scholencomplex. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Idem III3a. 

Onderdelen zonder monumentale Niet van toepassing. 
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waarden 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Voor Leusden en ook regionaal zeer zeldzaam als 

gegroeid ensemble / scholencomplex, als 

onderwijzerswoning en school uit 1883 en relatie 

met landgoed Den Treek. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Niet van toepassing 

Oorspronkelijke functie Wonen (onderwijzerswoning) 

Huidige functie Wonen 

Typologie Burgerwoonhuis 

Stijl/stroming Invloed neostijlen (neorenaissance, neoclassicisme) 

Bouwtijd 1883 

Relevante wijzigingen Kleine wijzigingen detaillering zoals vensters en 

deuren, dakkapellen. 

Architect(en)/ontwerper(s) Onbekend 

Aannemer Onbekend 

Opdrachtgever Fam. De Beaufort 

Bouwkundige karakteristiek Woonhuis opgetrokken in baksteen op grijze plint, 

anderhalve bouwlaag op rechthoekige plattegrond, 

onder afgeknot schilddak met gesmoorde 

kruispannen en zinken roeven. Gootlijst als 

kroonlijst op te vatten. Licht risalerende 

middenpartij met dakhuis, voorzien van banden en 

lijsten en een topgevel met gebogen fronton en 

lijstwerk. In het risaliet een paneeldeur met 

bovenlicht v.v. aanzet- en sluitstenen, het venster 

in het dakhuis heeft een gepleisterde wenkbrauw 

en aan onderzijde een bloklijst. Zesruits 

schuifvensters, getoogde bovenlichten, ook in 

zijgevel. Voor het huis een origineel (?) hekwerk. 

Belangrijk relatie met de voormalige school links. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die Niet van toepassing 
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onderdeel zijn van het monument 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Hekwerken. 

Stedenbouwkundige ligging De Ooievaarshorsterweg vormt de verbinding 

tussen de Treekerweg en Arnhemseweg en maakt 

deel uit van landgoed Den Treek. Er staan aan dit 

stukje weg slechts enkele gebouwen, die een zeer 

beeldbepalend ensemble vormen, namelijk de 

voormalige rentenierswoning nr. 6 en het 

voormalige scholencomplexje nr.3-4 en 5 naast 

elkaar in de rooilijn met tuinen en hekwerken aan 

de voorzijde. De panden liggen deels met de kap 

evenwijdig en deels met de kap haaks op de weg. 

De beeldbepalende ligging wordt versterkt door de 

ligging tegenover onbebouwd bouwland enerzijds 

en de coulissen van hoge bomen en bos anderzijds. 

Geschiedenis De Ooievaarshorst was een klein zelfstandig 

landgoed, dat rond dezelfde tijd (13e eeuw) is 

ontstaan als Den Treek en net als Den Treek 

voorkwam uit een versterkte boerenhofstede. 

Later, in ieder geval sinds de 17e eeuw, kwam er 

een herenhuis tot stand. De nog bestaande 

boerderij Ooievaarshorst, Ooievaarshorsterweg 7, 

dateert uit 1771 en werd gebouwd voor de familie 

Van Blokland. In 1807 werd het geheel te koop 

aangeboden door Albertus Prince te ’s 

Hertogenbosch. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, 

die in hetzelfde jaar het landgoed Den Treek had 

geërfd, kocht het goed Ooievaarshorst en voegde 

het bij Den Treek. Het herenhuis liet hij afbreken, 

de boerderij Ooievaarshorst werd pachtboerderij bij 

Den Treek. Sinds 1919 is Den Treek in één 

Stichting ondergebracht met het landgoed 

Henschoten.  

Het scholencomplex aan de Ooievaarshorsterweg 

kwam tot stand vanaf 1883 en werd in opdracht 

van de familie De Beaufort van landgoed Den Treek 

gebouwd. De onderwijzerswoning uit 1883 heeft tot 

1956 als zodanig dienst gedaan. Tot 1970 was er 

een postkantoor en woning van de postbeambte in 

de woning gevestigd. De woning verkeert nog in 

vrijwel geheel oorspronkelijke staat. De 

bijbehorende houten schuur in 1996 afgebroken. 

Het hekwerk lijkt oorspronkelijk maar geheel zeker 

is dit niet. 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele onderwijzerswoning.  

Het hekwerk nader te bezien, waarschijnlijk niet 

oorspronkelijk.  

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden geen bouwdossier alleen 
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een schuurtje in 1998 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Leusden Toen, 04-09-1997 pp. 4-17 

Nr. 5 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 6 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Ooievaarshorsterweg 4 

 

Postcode:    3832 GV Leusden 

 

Datum waardestelling:  10 maart 2014 en 11 april 2014 

 

Datum foto’s:   18 maart en 19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Voormalig schoolgebouw, deel van 

scholencomplexje op landgoed Den Treek. 

Onderdeel van de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Beeldbepalend ensemble, mede door de 

geclusterde ligging aan één zijde van de kleine 

verbindingsweg tussen open bouwland en bos. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters en opdrachtgevers van 

scholencomplexje. Grote herinneringswaarde voor 

bewoners van vooral Leusden-Zuid vanwege 

voormalige functie als school. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bijzonder als bouwtype schoolgebouw met 

neorenaissance-kenmerken, al in 1883 gebouwd. 

Kenmerkende uitbouw in sobere stijl van de 

Wederopbouwperiode.  

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Sober en functioneel vorm gegeven met details in 

de destijds populaire neorenaissance stijl. Relatie 

met landgoedarchitectuur. Kenmerkende uitbouw 

in sobere stijl van de Wederopbouwperiode. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Sober en functioneel vorm gegeven met details in 

de destijds populaire neorenaissance stijl. Relatie 

met landgoedarchitectuur. Kenmerkende uitbouw 

in sobere stijl van de Wederopbouwperiode. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel Visuele en functionele relatie onderwijzerswoning 

Ooievaarshorsterweg 4 2 Pagina 469 van 568



 

 

3 
 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

en school, aan elkaar vast gebouwd. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Zeer beeldbepalend ensemble van 

panden die visueel, architectonisch en 

historisch functioneel met elkaar 

verbonden zijn. Het schoolgebouw is 

vanaf de Arnhemseweg de tweede van 

het rijtje. 

b. Idem III2a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Het rijtje panden aan de 

Ooievaarshorsterweg vormt een 

bijzonder, beeldbepalend geheel door 

architectuur in samenhang met ligging 

van alle panden in één rooilijn, 

voortuinen / speelplaats, hekwerken en 

relatie tussen enerzijds het open 

bouwland en anderzijds de coulissen 

van hoge bomen en bos. Tevens relatie 

met landgoederengeschiedenis Leusden. 

b. Idem III3a. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

In hoofdvorm, gevelindeling en detaillering gaaf 

tot redelijk gaaf bewaard herkenbaar als 

voormalig schoolgebouw. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

In hoofdvorm en gevelindeling gaaf tot zeer gaaf 

en in detaillering redelijk gaaf bewaard. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Zeer herkenbaar als voormalige school door 

vooral de grote ramen en ook het voormalige 

hekwerk met schoolplein. Tevens is de 

onderwijzerswoning goed herkenbaar door de 

klassieke ligging tegen de school aan. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

De uitbouw uit 1950 is een waardevolle tijdlaag 

die iets verteld over de geschiedenis van de 

school. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer waardevol historisch gegroeid 

scholencomplex.  

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Idem III3a. 
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Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

Niet van toepassing. 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Voor Leusden en ook regionaal zeer zeldzaam als 

gegroeid ensemble / scholencomplex, als 

onderwijzerswoning en school uit 1883 en relatie 

met landgoed Den Treek. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Niet van toepassing 

Oorspronkelijke functie school 

Huidige functie bedrijf 

Typologie Lagere school 

Stijl/stroming Traditioneel met invloed neorenaissance 

Bouwtijd 1883 

Relevante wijzigingen 1950: aanbouw protestants christelijke school 

links; schoolramen oude gebouw op enig moment 

vernieuwd mogelijk bij functie zeilmakerij 

Architect(en)/ontwerper(s) Onbekend 

Aannemer Onbekend 

Opdrachtgever Fam. De Beaufort 

Bouwkundige karakteristiek Links van de voormalige onderwijzerswoning 

gelegen voormalige school, bestaande uit een 

langwerpig volume van één bouwlaag, opgetrokken 

in baksteen en onderverdeeld in drie traveeën 

tussen blokpilasters. Twee traveeën onder hoog 

opgaand schilddak met gesmoorde pannen, een 

travee onder plat dak (tandlijst). Vernieuwde 

schoolramen. Entree aan de achterzijde.  

Links een bouwdeel uit 1950 in traditionalistische 

Wederopbouwstijl. onder haaks zadeldak met 

schoolraam in voorgevel. Voor de school een 

origineel hekwerk. 
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Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Hekwerk en restanten van speelplaats. 

Stedenbouwkundige ligging De Ooievaarshorsterweg vormt de verbinding 

tussen de Treekerweg en Arnhemseweg en maakt 

deel uit van landgoed Den Treek. Er staan aan dit 

stukje weg slechts enkele gebouwen, die een zeer 

beeldbepalend ensemble vormen, namelijk de 

voormalige rentenierswoning nr. 6 en het 

voormalige scholencomplexje nr.3-4 en 5 naast 

elkaar in de rooilijn met tuinen en hekwerken aan 

de voorzijde. De panden liggen deels met de kap 

evenwijdig en deels met de kap haaks op de weg. 

De beeldbepalende ligging wordt versterkt door de 

ligging tegenover onbebouwd bouwland enerzijds 

en de coulissen van hoge bomen en bos anderzijds. 

Geschiedenis De Ooievaarshorst was een klein zelfstandig 

landgoed, dat rond dezelfde tijd (13e eeuw) is 

ontstaan als Den Treek en net als Den Treek 

voorkwam uit een versterkte boerenhofstede. 

Later, in ieder geval sinds de 17e eeuw, kwam er 

een herenhuis tot stand. De nog bestaande 

boerderij Ooievaarshorst, Ooievaarshorsterweg 7, 

dateert uit 1771 en werd gebouwd voor de familie 

Van Blokland. In 1807 werd het geheel te koop 

aangeboden door Albertus Prince te ’s 

Hertogenbosch. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, 

die in hetzelfde jaar het landgoed Den Treek had 

geërfd, kocht het goed Ooievaarshorst en voegde 

het bij Den Treek. Het herenhuis liet hij afbreken, 

de boerderij Ooievaarshorst werd pachtboerderij bij 

Den Treek. Sinds 1919 is Den Treek in één 

Stichting ondergebracht met het landgoed 

Henschoten.  

Het scholencomplex aan de Ooievaarshorsterweg 

kwam tot stand vanaf 1883 en werd in opdracht 

van de familie De Beaufort van landgoed Den Treek 

gebouwd. De school werd als openbare school 

gesticht. In 1950 werd zij uitgebreid met een 

school voor protestants christelijk onderwijs, die in 

1956 vertrok. In 1970 werd ook de openbare 

school opgeheven. Er vestigde zich een tent- en 

zeilmakerij in het gebouw. Mogelijk zijn de ramen 

gewijzigd ten behoeve van deze nieuwe functie. 

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele schoolgebouw met uitbreiding uit 1950. 

Hekwerk nader te bezien. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden geen bouwdossiers van 

nr. 4 gevonden 
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Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Leusden Toen, 26e jaargang nr 3, september 2010, 

F. van Loenen, De bewaarschool: kloppend hart 

van Leusdens verenigingsleven, pp. 5-12 

Nr. 5 Leusden Toen, 04-09-1997 pp. 4-17 

Nr. 6 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 7 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Ooievaarshorsterweg 5 

 

Postcode:   3832 GV Leusden 

 

Datum waardestelling:  10 maart 2014 en 11 april 2014 

 

Datum foto’s:   18 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Voormalige bewaarschool, deel van 

scholencomplexje op landgoed Den Treek. 

Onderdeel van de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Beeldbepalend ensemble, mede door de 

geclusterde ligging aan één zijde van de kleine 

verbindingsweg tussen open bouwland en bos. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Bijzonder als voorbeeld van een specifiek voor 

kleuteronderwijs in 1905 ontworpen en gebouwde 

school. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters en opdrachtgevers van 

scholencomplexje. Eerste steen gelegd door W.H. 

De Beaufort op 4 –jarige leeftijd in 1910. Grote 

herinneringswaarde voor bewoners van vooral 

Leusden-Zuid vanwege voormalige functie als 

bewaarschool en tot in de jaren 70 als gebouw voor 

Protestants Jeugdwerk, naaischool en bibliotheek 

met dubbelfunctie als kleuterschooltje, later 

crèche. De uit- en verbouw met eigen middelen en 

mankracht door de buurt werd geleverd.  

Veel levende herinneringen aan de kleuterjuf 

‘tante’ Rietje Spek. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bijzonder als bouwtype schoolgebouw, specifiek als 

bewaarschool gebouwd in chaletstijl, passend bij 

landgoedarchitectuur en uitbouw in sobere stijl van 

de Wederopbouw. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Deel van het oeuvre van de regionaal tot landelijk 

bekende vader en zoon A en J.A. Pothoven en 

uitbouwen uit de jaren 50 eveneens van Pothoven 

architecten. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Bijzondere vormgeving in chaletstijl en uitbouw in 

sobere stijl van de Wederopbouw. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Bijzondere vormgeving in chaletstijl en uitbouw in 

sobere stijl van de Wederopbouw.. 
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5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

Zeer beeldbepalend onderdeel van het 

scholencomplexje. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Zeer beeldbepalend ensemble van 

panden die visueel, architectonisch en 

historisch functioneel met elkaar 

verbonden zijn. De bewaarschool is vanaf 

de Arnhemseweg de derde van het rijtje. 

b. Idem III2a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Het rijtje panden aan de 

Ooievaarshorsterweg vormt een 

bijzonder, beeldbepalend geheel door 

architectuur in samenhang met ligging 

van alle panden in één rooilijn, 

voortuinen / speelplaats, hekwerken en 

relatie tussen enerzijds het open 

bouwland en anderzijds de coulissen van 

hoge bomen en bos. Tevens relatie met 

landgoederengeschiedenis Leusden. 

b. Idem III3a. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

In hoofdvorm, gevelindeling en detaillering zeer 

gaaf bewaart en herkenbaar als voormalig 

schooltje en met zeer gave uitbouwen uit jaren 50. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Idem IV 1. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Idem IV 1. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

De uitbouw en uit de jaren 50 vormen een 

waardevolle tijdlaag die iets verteld over de 

geschiedenis van de school. 

5. wegens de gaafheid en Zeer waardevol historisch gegroeid scholencomplex. 
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herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Idem III3a. 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Voor Leusden en ook regionaal zeer zeldzaam als 

gegroeid ensemble / scholencomplex, als 

bewaarschool in chaletstijl uit 1910 en relatie met 

landgoed Den Treek. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object bewaarschool 

Oorspronkelijke functie school 

Huidige functie wonen 

Typologie schoolgebouw 

Stijl/stroming Chaletstijl, uitbreidingen Wederopbouw 

Bouwtijd 1910 

Relevante wijzigingen 1951: aanbouw rechterzijde 

1955: aanbouw achterzijde  

1983 verbouwd tot woonhuis 

Architect(en)/ontwerper(s) A. Pothoven en Zoon (J.A. Pothoven Azn.) 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever Fam. De Beaufort 

Bouwkundige karakteristiek Voormalige bewaarschool in Chaletstijl, bestaande 

uit rechthoekig bouwdeel uit 1910 met nok haaks 

op de weg, één bouwlaag onder zadeldak gedekt 

Ooievaarshorsterweg 5 4 Pagina 480 van 568



 

 

5 
 

met grijze pannen. Voorgevel met middenpartij / 

portaal waarnaast twee geschoorde veranda’s, met 

hoekpijler. Baksteen gecombineerd met houten 

topgevel waarin o.a. een zolderraam met 

kepervormig bovenlicht en uit de bouwtijd van het 

pand daterende plaquette met het opschrift 

bewaarschool. Schoolramen uit 1910 en 1995 in 

linker zijgevel.  

Links een bouwdeel uit 1951 iets terug gelegen met 

nok evenwijdig van de straat en voorzien van grote 

schoolramen. De school uit 1910 is in 1955 aan de 

achterzijde in het verlengde van de voorzijde 

uitgebreid. Beide uitbouwen door Pothoven 

architecten uit Amersfoort.  

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Eerste steen met opschrift: De eerste steen gelegd 

door W.H. de Beaufort oud 4 jaar 17 mei 1910; 

Plaquette op voorgevel met tekst: Bewaarschool 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Houten hekwerk aan de voorzijde  

Stedenbouwkundige ligging De Ooievaarshorsterweg vormt de verbinding 

tussen de Treekerweg en Arnhemseweg en maakt 

deel uit van landgoed Den Treek. Er staan aan dit 

stukje weg slechts enkele gebouwen, die een zeer 

beeldbepalend ensemble vormen, namelijk de 

voormalige rentenierswoning nr. 6 en het 

voormalige scholencomplexje nr.3-4 en 5 naast 

elkaar in de rooilijn met tuinen en hekwerken aan 

de voorzijde. De panden liggen deels met de kap 

evenwijdig en deels met de kap haaks op de weg. 

De beeldbepalende ligging wordt versterkt door de 

ligging tegenover onbebouwd bouwland enerzijds 

en de coulissen van hoge bomen en bos anderzijds. 

Geschiedenis De Ooievaarshorst was een klein zelfstandig 

landgoed, dat rond dezelfde tijd (13e eeuw) is 

ontstaan als Den Treek en net als Den Treek 

voorkwam uit een versterkte boerenhofstede. 

Later, in ieder geval sinds de 17e eeuw, kwam er 

een herenhuis tot stand. De nog bestaande 

boerderij Ooievaarshorst, Ooievaarshorsterweg 7, 

dateert uit 1771 en werd gebouwd voor de familie 

Van Blokland. In 1807 werd het geheel te koop 

aangeboden door Albertus Prince te ’s 

Hertogenbosch. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, 

die in hetzelfde jaar het landgoed Den Treek had 

geërfd, kocht het goed Ooievaarshorst en voegde 

het bij Den Treek. Het herenhuis liet hij afbreken, 

de boerderij Ooievaarshorst werd pachtboerderij bij 

Den Treek. Sinds 1919 is Den Treek in één 

Stichting ondergebracht met het landgoed 

Henschoten.  

Het scholencomplex aan de Ooievaarshorsterweg 

kwam tot stand vanaf 1883 en werd in opdracht 

van de familie De Beaufort van landgoed Den Treek 

gebouwd Bij de openbare school kwam in 1910 

deze bewaarschool gebouwd in Chaletstijl tot stand 

naar ontwerp van de Leusdense bouwkundigen A. 
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Pothoven en Zoon (J.A. Pothoven Azn.). Het was 

aanvankelijk een éénklassige kleuterschool die ook 

als naai- en zondagsschool werd gebruikt. In de 

oorlogsjaren worden er soldaten ingekwartierd. De 

Britten zetten een mobiele veldkeuken op het 

voorterrein.  

In 1950 werd het schooltje overgenomen door de 

Stichting voor Protestante Jeugdverenigingen 

(Stichting Jeugdbelang). het werd verenigingslokaal 

en later o.a. ook bibliotheek voor het toenmalige 

Leusbroek (nu Leusden –Zuid) De 

kleuterschoolfunctie (voor overdag) bleef nog lang 

behouden. Daartoe werd het oude schooltje 

uitgebreid met een lokaal aan de rechterzijde in 

1951 en aan de achterzijde in 1955 door de 

Amersfoortse Architecten H.A. en ir. G. Pothoven, 

in de sobere voor de Wederopbouwtijd 

kenmerkende stijl. De bouw in 1951 werd door 

buurtbewoners en ambachtslieden samen. in de 

avonduren en vrijwillig uitgevoerd. De financiering 

kwam grotendeels door een huis aan huis collecte 

tot stand.  

Het kleuterschooltje werd tussen 1946 en 1971 

geleid door tante Rietje ofwel mw. M. Spek. Na 

deze periode verhuisden de scholen naar de kern 

van Leusden-Zuid en kwam er naast de dorpskerk 

een nieuw verenigingsgebouw. In het oude 

schooltje huisde nog enige tijd een crèche.  

In 1983 werd het pand verbouwd tot woonhuis. 

 

De Pothoven’s vormen een regionaal tot landelijk 

bekende bouwkundigen- en architectenfamilie. 

Architect A. Pothoven was onder andere de 

ontwerper van Huize De Boom, eveneens in 

opdracht van de familie De Beaufort. Hij werkte 

geruime tijd samen met zijn zoon  J.A. Pothoven 

(Azn.). Deze was naast zijn werk als bouwkundige 

ook werkzaam als beeldhouwer en houtsnijwerker. 

Hij maakte onder andere houtsnijwerken in huize 

De Boom. Ook hij onder burgemeester A.J. de 

Beaufort werkzaam als gemeentearchitect. 

Overige Niet van toepassing. 

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele schoolgebouw met uitbreidingen. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 10-031 BV 51 1023 

BV 55 1462 BV 83 266 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Leusden Toen, 23e jaargang nr 3, augustus 2007, 

open monumentendagnummer, pp. 17, 18 Jan 

Pothoven Adriaanszoon (1874-1957) 

Nr. 5 Leusden Toen, 26e jaargang nr 3, september 2010, 
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F. van Loenen, De bewaarschool: kloppend hart 

van Leusdens verenigingsleven, pp. 5-12  

Nr. 6 Leusden Toen, 04-09-1997 pp. 4-17 

Nr. 7 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 8 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Ooievaarshorsterweg 6 

 

Postcode:   3832 GV Leusden 

 

Datum waardestelling:  10 maart 2014 en 11 april 2014 

 

Datum foto’s:   18 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Voormalige rentenierswoning bij boerderij 

Ooievaarshorst. Onderdeel van de 

landgoederengeschiedenis van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Beeldbepalend ensemble, mede door de 

geclusterde ligging aan één zijde van de kleine 

verbindingsweg tussen open bouwland en bos. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Voorbeeld van een rentenierswoning. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met de voor Leusden zeer belangrijke 

familie De Beaufort, o.a. landgoedeigenaren en 

enkele burgemeesters. Onderdeel van de 

geschiedenis van boerderij Ooievaarshorst en zijn 

bewoners. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype als rentenierswoning, 

sober maar zorgvuldig vorm gegeven in 

Traditionalistische Stijl / Delftse School. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Deel van het oeuvre van bouwkundige L. Knoppers 

(geen gegevens bekend). 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Sober maar zorgvuldig vorm gegeven in 

Traditionalistische Stijl / Delftse School. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Sober maar zorgvuldig vorm gegeven in 

Traditionalistische Stijl / Delftse School. Oud 

Hollandse elementen zoals kruisvensters en 

hoofdentree met boven-onderdeur en gedoogd 

raam. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

Van belang als rentenierswoning bij boerderij 

Ooievaarshorst, sluit visueel het rijtje panden van 
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en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

het scholencomplex af, maar heeft daarmee geen 

historische of functionele samenhang. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Sluit visueel het rijtje panden van het 

scholencomplex af, maar heeft daarmee 

geen historische of functionele 

samenhang, het rijtje als zodanig is zeer 

beeldbepalend. 

b. Idem III2a. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Het rijtje panden aan de 

Ooievaarshorsterweg vormt een 

bijzonder, beeldbepalend geheel door 

architectuur in samenhang met ligging 

van alle panden in één rooilijn, 

voortuinen / speelplaats, hekwerken en 

relatie tussen enerzijds het open 

bouwland en anderzijds de coulissen van 

hoge bomen en bos. Tevens relatie met 

landgoederengeschiedenis Leusden. 

b. Idem III3a. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De rentenierswoning is in hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering zeer gaaf bewaard sinds de 

bouwtijd. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

De rentenierswoning is in hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering zeer gaaf bewaard sinds de 

bouwtijd. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Kenmerkende sobere architectuur voor 

rentenierswoning / boerenwoning. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Niet van toepassing. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Niet van toepassing, vormt en gegroeid ensemble 

met het scholencomplex.  

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Idem III3a. 

Onderdelen zonder monumentale Niet van toepassing. 
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waarden 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Rentenierswoningen zijn vrij zeldzaam, waarbij in 

dit verband de relatie met de geschiedenis van 

boerderij Ooievaarshorst van extra belang is. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Niet van toepassing. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Niet van toepassing. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Klein Ooievaarshorst 

Oorspronkelijke functie Wonen (rentenierswoning Ooievaarshorst) 

Huidige functie Wonen 

Typologie Arbeiderswoning 

Stijl/stroming Traditionalistisch, verwant aan Delftse School 

Bouwtijd 1932 

Relevante wijzigingen 1988: woning uitgebreid 

1991: hoofdentree iets gewijzigd 

Architect(en)/ontwerper(s) L. Knoppers 

Opdrachtgever G. vd Lagemaat 

Bouwkundige karakteristiek Voormalige rentenierswoning, één bouwlaag hoog 

op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in 

baksteen en gedekt met een overkragend zadeldak 

gedekt met gesmoorde pannen. In de voorgevel 

twee kruisvensters met luiken en zolderlicht met 

roeden. Hoofdentree (deur met getoogde 

bovenzijde) in portiek onder dak overstek aan 

rechterzijde. Kruisvensters met luiken in linker 

zijgevel, uitbouw achterzijde, o.a. met stalraam. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Niet van toepassing 

Stedenbouwkundige ligging De Ooievaarshorsterweg vormt de verbinding 

tussen de Treekerweg en Arnhemseweg en maakt 
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deel uit van landgoed Den Treek. Er staan aan dit 

stukje weg slechts enkele gebouwen, die een zeer 

beeldbepalend ensemble vormen, namelijk de 

voormalige rentenierswoning nr. 6 en het 

voormalige scholencomplexje nr.3-4 en 5 naast 

elkaar in de rooilijn met tuinen en hekwerken aan 

de voorzijde. De panden liggen deels met de kap 

evenwijdig en deels met de kap haaks op de weg. 

De beeldbepalende ligging wordt versterkt door de 

ligging tegenover onbebouwd bouwland enerzijds 

en de coulissen van hoge bomen en bos anderzijds.  

Geschiedenis De Ooievaarshorst was een klein zelfstandig 

landgoed, dat rond dezelfde tijd (13e eeuw) is 

ontstaan als Den Treek en net als Den Treek 

voorkwam uit een versterkte boerenhofstede. 

Later, in ieder geval sinds de 17e eeuw, kwam er 

een herenhuis tot stand. De nog bestaande 

boerderij Ooievaarshorst, Ooievaarshorsterweg 7, 

dateert uit 1771 en werd gebouwd voor de familie 

Van Blokland. In 1807 werd het geheel te koop 

aangeboden door Albertus Prince te ’s 

Hertogenbosch. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, 

die in hetzelfde jaar het landgoed Den Treek had 

geërfd, kocht het goed Ooievaarshorst en voegde 

het bij Den Treek. Het herenhuis liet hij afbreken, 

de boerderij Ooievaarshorst werd pachtboerderij bij 

Den Treek. Sinds 1919 is Den Treek in één 

Stichting ondergebracht met het landgoed 

Henschoten.  

De woning Ooievaarshorsterweg werd in 1932 

gebouwd als rentenierswoning voor G. Lagemaat, 

die pachtboer was op boerderij Ooievaarshorst. 

Deze woning is sindsdien nauwelijks gewijzigd. 

Over bouwkundige L. Knoppers zijn behalve de 

handtekening op de bouwtekening geen verdere 

gegevens gevonden.  

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming De gehele rentenierswoning. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 32-313 1988-174 BV 

1991-147 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 5 www.leusdenopdekaart.nl 

Nr. 6 www.buitenplaatseninnederland.nl 

Nr. 7 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
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Oude Utrechtseweg 1, ’t  Langeveen/Lage Veen 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode met schuur en korenschuur/veldschuur. 

Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met rode pannen gedekt 

wolfdak. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met een plint van gele baksteen en een strek 

boven de gevelopeningen. Vrijstaande schuur onder een met rode pannen gedekt 

zadeldak. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De boerderij als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en het 

traditionele volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met de direct aangrenzende 

agrarische gronden; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Pachter 16-16a, Langenbeek 

  

Beschrijving 
Langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 
plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde 
voorgevel met grote vensters onder een segmentboog met siermetselwerk in het 
boogveld. Voormalig bedrijfsgedeelte met getoogde gevelopeningen. Vlaamse gevel met 
hijsluik en –balk. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 
Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 
waarden zijn gelegen in:  
- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere, functionele vormgeving met 

alleen in de voorgevel een rijkere ornamentiek en het traditionele volume; 
- De boerderij als herinnering aan de agrarische functie van het omringende gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan het Jachtpad; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Paradijsweg 6 
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Paradijsweg 8 
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Paradijsweg 10, De Mijlpaal 
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Postweg 3-5 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit 1906. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een 

met grijze pannen gedekt zadeldak. Symmetrisch ingedeelde, witgepleisterde voorgevel 

met brede en smalle ramen en keperboogvormige zoldervensters. Getoogde 

gevelopeningen in het voormalige bedrijfsgedeelte. Bijgebouw onder een zadeldak met 

getoogde en keperboogvormige gevelopeningen. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. In 

de voortuin het restant van een oude pomp. 

Waardestelling 

Boerderij met bijgebouw van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij met bijgebouw; 
- Het van oorsprong eenvoudige volume en vormgeving met een opvallende vorm van 

de zoldervensters; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De panden als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Postweg. De Postweg maakte deel uit van de historische postkoetsroute van 
Amersfoort naar Arnhem; 

- De beeldbepalende ligging nabij het kruispunt met de Moorsterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Postweg 4, Hoendernest 

 

 

Beschrijving 

Woonhuis uit de periode 1965-1970, vernoemd naar een langhuisboerderij die hier tot 

1965 gestaan heeft. Eenlaagse woning op een rechthoekige plattegrond onder een met 

grijze pannen gedekt wolfdak. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met een strek boven 

de vensters. Diverse wijzigingen in de loop der tijd, waaronder een renovatie in 2002-

2004. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit de wederopbouwperiode; 
- De voor de wederopbouw kenmerkende sobere en traditionele vormgeving en 

volume. Het volume refereert aan de langhuisboerderij die hier gestaan heeft en het 
oude agrarische erf; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 
Postweg. De Postweg maakte deel uit van de historische postkoetsroute van 
Amersfoort naar Arnhem; 

- De beeldbepalende ligging nabij het kruispunt met de Moorsterweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke hoofdvorm, 

gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere wijzigingen. 
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Postweg 7 

  

Beschrijving 

Woonhuis uit ca. 1930. Eenlaagse woning op een rechthoekige plattegrond onder een met 

grijze pannen gedekt mansardedak. Entreeportiek in zijgevel. Vensters met al dan niet 

gekoppelde ramen, meerruits bovenlichten en een strek. Asymmetrisch ingedeelde 

voorgevel met in de geveltop een rond venster. Diverse wijzigingen en uitbreiding in de 

loop der tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten van het van oorsprong eenduidige volume met de 

markante kap en de vensterpartijen; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 

Postweg. De Postweg maakte deel uit van de historische postkoetsroute van 
Amersfoort naar Arnhem; 

- De beeldbepalende ligging aan de Postweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Postweg 8, Hardeveld 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij met drie schuren, waarvan twee uit de wederopbouwperiode. 

Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt 

zadeldak. Schuren op een rechthoekige plattegrond onder een met rode pannen gedekt 

zadel- of wolfsdak. Betonnen stalramen. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met drie schuren van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege 

haar architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het geheel als voorbeeld van een langhuisboerderij op een historisch erf met schuren 
uit de wederopbouwperiode; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en traditionele 
volume; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie tussen de gebouwen onderling en die 
met het omringende agrarische gebied; 

- Het geheel als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 
Postweg. De Postweg maakte deel uit van de historische postkoetsroute van 
Amersfoort naar Arnhem; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 
hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen van de gebouwen, ondanks 
latere wijzigingen. 

 

Postweg 8 Pagina 502 van 568



Postweg 9 

  

Beschrijving 

Dwarshuisboerderij met schuur uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt dak. Woongedeelte met een getoogd 

entreeportiek in de linker zijgevel en vensters van verschillend formaat. Voormalig 

bedrijfsgedeelte met rechtgesloten deuren en stalramen in de zijgevels en getoogde 

openingen in de achtergevel. Vrijstaande schuur met betonnen stalramen en een met 

pannen gedekt zadeldak. Diverse wijzigingen en vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De boerderij als voorbeeld van een dwarshuisboerderij met schuur uit de 
wederopbouwperiode. Dit type is niet vaak toegepast in de gemeente Leusden; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere vormgeving en traditionele 
volume; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de gebouwen onderling en die 
met het omringende agrarische gebied. De geschiedenis van het erf gaat verder terug 
dan de wederopbouwboerderij; 

- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen langs de 
Postweg. De Postweg maakte deel uit van de historische postkoetsroute van 
Amersfoort naar Arnhem; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 
hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Postweg 19 
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Ruifweg 1 
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Ruifweg 3, Hoeve Ruifkampen 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit ca. 1950. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond 

onder een met grijze pannen gedekt zadeldak. Bescheiden ornamentiek in de vorm van 

rollagen, strek boven de vensters in de voorgevel, gevelsteen en bakstenen consoles 

onder de goot. (Gekoppelde) vensters op de begane grond met bovenlicht en luiken. 

Diverse wijzigingen en vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De boerderij als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- Het voor wederopbouwboerderijen kenmerkende traditionele volume en de 

bescheiden ornamentiek; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan de Ruifweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Ruifweg 5 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit ca. 1860 met schuur. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 

plattegrond onder een met riet gedekt wolfdak. Achtergevel met hout bekleed. 

Vrijstaande schuur met gedeeltelijk houten gevels en een met pannen gedekt wolfdak. 

Diverse wijzigingen en aanbouwen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De boerderij als voorbeeld van een langhuisboerderij met schuur uit de 19de eeuw; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere, functionele volume, materiaalgebruik en 

vormgeving; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie van de gebouwen onderling en die 

met het omringende agrarische gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan een kruispunt in de Ruifweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Ruifweg 6 
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Ruifweg 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruifweg 8 Pagina 509 van 568



Schammersteeg 1, ’t Scham 

 
 

Beschrijving 

Langhuisboerderij met twee schuren uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op 

een rechthoekige plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte 

met vensters met luiken en een aanbouw onder dwarskap. Bedrijfsgedeelte met getoogde 

gevelopeningen en vlaamse gevels met hijsluik. Grote vrijstaande schuur met overwegend 

getoogde gevelopeningen en een met rode pannen gedekt zadeldak. Kleine vrijstaande 

schuur onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Diverse wijzigingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuren van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege hun 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het geheel als voorbeeld van een langhuisboerderij met schuren uit de 
wederopbouwperiode; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele volume, 
materiaalgebruik en vormgeving; 

- De stilistische, functionele en ruimtelijke relatie van de gebouwen onderling en de 
samenhang met het direct aangrenzende agrarische gebied; 

- De beeldbepalende ligging aan de Schammersteeg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Schutterhoeflaan 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-19 en 10-12, 14-

16, 18, 20-22 

  

Beschrijving 

Acht dubbele woonhuizen en een enkel woonhuis uit ca. 1929. Eenlaags gebouw onder 

een hoge kap. Erkers aan de voorzijde en aanbouwen tegen de zijgevels, al dan niet onder 

de lager doorgetrokken kap. Nrs 5-7, 9-11, 13-15, 17-19 met een afwijkende 

gevelafwerking ter hoogte van de verdieping. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Ensemble van acht dubbele woonhuizen en een enkel woonhuis van algemeen belang 

voor de gemeente Leusden, vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en 

stedenbouwkundige waarden. Deze waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeelden van (dubbele) woonhuizen uit het interbellum; 
- De voor de periode kenmerkende samengestelde volumes met een markante kap; 
- De stilistische en ruimtelijke samenhang tussen de gebouwen; 
- De beeldbepalende ligging aan de Schutterhoeflaan; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Stoutenburgerlaan 2 
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Stoutenburgerlaan 3 

 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 

plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte met o.a. 

melkmeisje en gekoppelde ramen onder een strek – op de begane grond ook met 

bovenlichten. Getoogde stalramen. Diverse wijzigingen en vernieuwingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele volume, 

materiaalgebruik en vormgeving; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging in een vrij open landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Stoutenburgerlaan 4 

 

Postcode:   3835 PB Stoutenburg 

 

Datum beschrijving:   12 maart 2014 en 12 april 2014 

 

Datum foto’s:   19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Koetshuis horend bij (voormalig) landgoed 

Stoutenburg. Onderdeel van de 

landgoederengeschiedenis van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Koetshuis horend bij (voormalig) landgoed 

Stoutenburg in park bij hoofdgebouw. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met het kasteel en landgoed Stoutenburg, 

reeds bekend in de 13e eeuw en met een 

belangrijke bewoners- en eigenarengeschiedenis 

waaronder Johan van Oldenbarnevelt. Betreft de 

portierswoning bij de huidige villa (‘kasteel’) uit 

1888 en evenals de villa gebouwd voor echtpaar 

Soulier-Luden. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Zorgvuldig vorm gegeven hoofdvorm, gevelindeling 

en detaillering in neorenaissancestijl en bijzonder 

als bouwtype koetshuis van een landgoed. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onderdeel van het oeuvre van de architecten J.P.F. 

van Rossem en W.J. Vuyck te Amsterdam, o.a. 

bekend van theater Carré. Belangrijke verbouwing 

in 2005 door architect Wijsman. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Karakteristiek koetshuis in de voor de bouwtijd 

zeer populaire neorenaissance-stijl met bijzondere 

aanbouwen uit 2005. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Idem II1, inclusief de nieuwe uitbouwen uit 2005. 

5. wegens de bijzonder 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel Niet het hoofdmoment maar wel van groot belang 
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(cultuurhistorisch, functioneel 

en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

vanwege de functie van koetshuis en visuele relatie 

met hoofdgebouw. De tuinaanleg en situering van 

het koetshuis leiden de aandacht naar het 

hoofdgebouw van het landgoed zoals dat in 1888 is 

ontstaan. 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Beeldbepalend ligging binnen de aanleg 

met park, hoofdgebouw en bos; zie ook 

III1. 

b. Beeldbepalend ligging binnen de aanleg 

met park, hoofdgebouw en bos; zie ook 

III1, tevens relatie met het ‘Engelse 

werk’ (archeologisch monument) en 

portierswoning Stoutenburgerlaan 1. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Zie II1 en 2. 

b. Zie II1 en 2. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

Het koetshuis is in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering zeer gaaf tot gaaf behouden en zeer 

herkenbaar in zijn voormalige functie wat mede 

door de verbouwing van 2005 is versterkt. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Het koetshuis is in hoofdvorm, gevelindeling en 

detaillering zeer gaaf tot gaaf behouden of 

teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Het pand is door zijn ligging en gevelindeling zeer 

herkenbaar als (voormalig) koetshuis. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Uitbouwen 2005 voegen een interessante nieuwe 

tijdlaag toe. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Belangrijk samenstel van portierswoning, koetshuis 

en hoofdgebouw, met oprijlaan, park, bos en 

voormalig kasteelterrein verder naar het noorden. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

Omgeving niet of nauwelijks gewijzigd. 
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landschappelijke omgeving 

Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Op de Leusden landgoederen zijn meer koetshuis 

aanwezig maar absoluut gezien zijn dit soort 

panden / bijgebouwen tamelijk zeldzaam. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Onderdeel van de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. Op de Leusden landgoederen zijn meer 

portierswoningen aanwezig maar absoluut gezien 

zijn dit soort panden / bijgebouwen tamelijk 

zeldzaam. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Genomineerd voor de Erfgoedprijs Leusden 2009 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Niet van toepassing 

Oorspronkelijke functie Koetshuis 

Huidige functie Wonen / kantoor 

Typologie Koetshuis 

Stijl/stroming Neorenaissance 

Bouwtijd 1888 

Relevante wijzigingen 1943: verbouwd tot tuinmanswoning naar ontwerp 

van architect M. Klijnstra uit Amersfoort; 1964: 

kantoor- en werkruimten voor de paters 

Franciscanen;  

2005: verbouwing tot expositieruimte, woning en 

kantoor door het Utrechts Landschap naar ontwerp 

van architect W. Wijsman 

Architect(en)/ontwerper(s) J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck te Amsterdam 

Aannemer Onbekend 

Opdrachtgever De heer en mevrouw J.H. en M.Z. (Maria Suzanna)  

Soulier-Luden 

Bouwkundige karakteristiek Voormalig koetshuis opgetrokken in baksteen op 

rechthoekige plattegrond, onder afgeknot schilddak 

met gesmoorde kruispannen en zink. Voorzien van 

een rijke neorenaissance detaillering zoals banden 

en lijsten, aanzet- en sluitstenen. mozaïek in de 

boogvelden en kleine dakkapellen met spitse zinken 

daken. Middenrisaliet met tuitgevel waarop een 
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driehoekig fronton, Voorzien van dubbele deuren; 

vensters met roeden bovenlichten. Aan beide zijden 

een uitbouw in donker hout.  

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Gelegen in landschappelijke parkaanleg van het 

landgoed, aan de voorzijde van de villa  

Stoutenburg. 

Bijgebouwen Niet van toepassing 

Stedenbouwkundige ligging Deel uitmakend van landgoed Stoutenburg, in 

oorsprong al uit de 13e  eeuw daterend en waarvan 

de oudste kasteel- en tuinrestanten (het Engelse 

werk) noordelijk zijn gelegen. Het koetshuis ligt in 

de landschappelijke parkaanleg vóór het uit 1888 

daterende ‘nieuwe’ huis, de villa Stoutenburg, aan 

één van de gebogen oprijlanen  die naar de 

hoofdentree van het huis leiden.  

Het koetshuis staat haaks op de voorgevel van het 

kasteel en ligt met de voorgevel evenwijdig aan de 

Stoutenburgerlaan. Het koetshuis is vanaf de weg 

goed zichtbaar.  

De Stoutenburgerlaan vormt een verbinding tussen 

de Hessenweg en het dorp Hoevelaken. 

Hoevelaken. Op de kruising met de Hessenweg 

staat het voormalige tolhuis annex portierswoning 

van het landgoed.  

Geschiedenis Het koetshuis werd in 1888 in opdracht van de 

familie Luden naar ontwerp van  J.P.F. van Rossem 

en W.J. Vuyck te Amsterdam gebouwd bij het 

nieuwe ‘kasteel’ de villa Stoutenburg. De 

neorenaissance bouwstijl paste bij die van het 

geromantiseerde kasteel in dezelfde bouwstijl Het 

koesthuis deed als zodanig dienst tot in 1943. Toen 

werd het door de Amersfoortse architect Klijnstra in 

opdracht van de toenmalige eigenaar, de 

Johannesstichting verbouwd tot tuinmanswoning. 

De meest opvallende wijziging was het vervangen 

van de dubbele inrijdeuren door twee vensters. Ter 

plaatse van de huidige vensters waren aan beide 

zijden een smalle staldeur en een hoog stalraam 

aanwezig. Daarvan werd het linker stalraam voor 

een hoog venster vervangen. het grootse deel van 

het pand behield een functie als schuur en stal.  

In 1964 werd het koetshuis nogmaals verbouwd 

door de toenmalige eigenaren van het kasteel, de 

paters Franciscanen. Er kwamen kantoor- en 

werkruimten in het pand. Het schuurtje aan de 

linkerzijde is verdwenen. 

In 2005 werd het koetshuis opnieuw gerestaureerd, 

waarbij er weer deuren op de plaats van de oude 

inrijdeuren werden aangebracht. Ook kwamen twee 

moderne uitbouwen (filmzaal en kantoortje voor de 

boswachter) tot stand die door de sobere 

vormgeving, kleurstelling en materialisering een 

bijzondere nieuwe tijdlaag aan het pand toevoegen. 

Het plan van architect W. Wijsman werd 

genomineerd voor de Erfgpoedprijs Leusden 2009. 
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De architecten Jan Paul Frederick Van Rossum 

(1854-1918) en Willem Johannes Vuijck (1855-

1918) waren in hun tijd zeer bekend en bouwden 

veel in Amsterdam en de Zaanstreek. Veel villa’s 

maar ook bedrijfsgebouwen zijn van hun hand. het 

bekendste is waarschijnlijk theater Carré. Ook de 

Hollandse Manege en het ontwerp van het 

grafmonument van Oscar Carré op begraafplaats 

Zorgvlied is van hun hand.  

 

Architect M.J. Klijnstra werkte in die tijd veel voor 

de landgoedeigenaren in de omgeving en veel 

verbouwingen zijn van zijn hand. 

Overige Niet van toepassing.  

  

Voorstel omvang bescherming Het gehele koetshuis zonder uitbouwen uit 2005. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 43-292 BV 64-060S BV 
05-358 . In 2008 is er een informatieborg geplaatst. 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2011, deel 1. p. 

50  

Nr. 5 Lia van Burgsteden, Stoutenburg rond 1800, 

Leusden 2007 

Nr. 6 Juryrapport Erfgoedprijs Leusden 2009  

Nr. 7 Leusden Toen, 25e jaargang nr. 3, augustus 2009, 

open monumentendagnummer,  p. 5,6, 

Stoutenburgerlaan 4, koetshuis bij kasteel 

Stoutenburg 

Nr. 7 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 8 Google Maps / Streetview, cyclomedia  02-05-2013 

 Website Historische Kring Leusden, fotoserie en 

geschiedenis kasteel Stoutenburg 

Nr. 9 www.hetnieuwinstituut.nl (gegevens Nai  / Bonas) 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Stoutenburgerlaan 5 

 

Postcode:    3835 PB Stoutenburg 

 

Datum beschrijving:   14 maart 2014 en 12 april 2014 

 

Datum foto’s:   19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Als villa van de familie Luden en Franciscaner 

klooster- en leefgemeenschap op een landgoed met 

belangrijk geschiedenis die teruggaat tot de 13e 

eeuw. Onderdeel van de landgoederengeschiedenis 

van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

 Van belang als (voormalig) landgoed Stoutenburg. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Verbouwing van de villa tot klooster in 1951. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

Relatie met het kasteel en landgoed Stoutenburg, 

al bekend in de 13e eeuw en met een belangrijke 

bewoners- en eigenarengeschiedenis waaronder 

Johan van Oldenbarnevelt en familie Luden. 

Vanwege de Franciscaner gemeenschap die ook 

buiten de regio bekend was en is. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Bijzonder bouwtype bestaande uit een in 1951 tot 

klooster verbouwde karakteristieke villa in 

neorenaissancestijl uit 1888. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onderdeel van het oeuvre van de architecten J.P.F. 

van Rossem en W.J. Vuyck te Amsterdam, o.a. 

bekend van theater Carré. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Zeer karakteristieke en rijk gedetailleerde villa in 

de voor de bouwtijd zeer populaire neorenaissance-

stijl. Bij de uitbouw tot klooster is op sobere wijze 

aangesloten bij de stijl van het bestaande pand. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Idem II3, waarbij met name rijk hoofdentreepartij 

en top van de toren opvalt.  

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. De herdenkingszuil in de hal is een 

algemeen bekende bijzonderheid aan dit pand. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

Het betreft het hoofdmoment van het (voormalige) 

landgoed zoals dat in 1888 is ontstaan. De 
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en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

tuinaanleg en situering van het koetshuis leiden de 

aandacht naar het hoofdgebouw.  

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Beeldbepalend ligging binnen de aanleg 

met park, koetshuis en bos; zie ook III1. 

b. Beeldbepalend ligging binnen de aanleg 

met park, koetshuis en bos; zie ook III1, 

tevens relatie met het ‘Engelse werk’ 

(archeologisch monument) en 

portierswoning Stoutenburgerlaan 1. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Zie II1 en 2. 

b. Zie II1 en 2. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De villa is sinds de verbouwing tot klooster in 1951 

nauwelijks gewijzigd en een zeer bijzonder en 

karakteristiek gebouw. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Het gebouw van 1888 is in 1951 ingrijpend 

gewijzigd (er was sprake van oorlogsschade) maar 

sindsdien niet meer en is daardoor een zeer 

bijzonder en karakteristiek gebouw.  

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Zowel de woonfunctie als kloosterfunctie zijn 

afleesbaar en herkenbaar. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

Bijzondere samenvoeging van villa en nieuwbouw 

klooster. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Belangrijk samenstel van portierswoning, koetshuis 

en hoofdgebouw, met oprijlaan, park, bos en 

voormalig kasteelterrein verder naar het noorden. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid gaafheid 

van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Omgeving niet of nauwelijks gewijzigd. 
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Onderdelen zonder monumentale 

waarden 

 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Zeer zeldzaam als combinatie van oude villa met 

klooster. Karakteristieke neorenaissance villa van 

een zeer rijk uitgevoerd dat in Leusden / 

Stoutenburg zeer zeldzaam is. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Onderdeel van de landgoederengeschiedenis van 

Leusden. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d. Koetshuis genomineerd voor de Erfgoedprijs 

Leusden 2009. 

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object Stoutenburg 

Oorspronkelijke functie wonen 

Huidige functie wonen 

Typologie Villa / kasteel 

Stijl/stroming neorenaissance 

Bouwtijd 1888 

Relevante wijzigingen 1889: aanbouw serre aan de rechter vleugel van de 

villa 

 

1900: aanbouw serre aan de linker vleugel 

 

Voorheen voorzien van luiken en topgevel rechts, 

traptoren met rijk versierde dakruiter als letterlijk 

en figuurlijk hoogtepunt van de voorgevel. 

 

WOII: oorlogsschade 

 

1950: verbouwing, herstel en uitbreiding van de 

villa (kasteel) tot klooster voor het Congregaat van 

Minderbroeders, Stoutenburgerlaan 5 te 

Stoutenburg naar ontwerp van architect L.C.G. 

Geenen b.i. te Eindhoven 

 

1955: bouwen van een berging op het Engelse 

werk te Stoutenburg voor de heer B.J.M. Bothe te 
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Heemstede 

 

1956: bouw van een seminarie (wijzigen van de 

indeling van het gebouw) door het bisdom 

Rotterdam, aannemer J.P.A. Nelissen 

Aannemingsbedrijf NV te Venray 

 

1963: het verbouwen (uitbreiden met een sacristie 

en vier kapellen) van kasteel Stoutenburg door het 

Congregaat van Minderbroeders, 

Stoutenburgerlaan5 te Stoutenburg, ontwerp 

architect L.C.G. Geenen b.i. te Eindhoven; stalen 

ramen met beweegbare delen, materialen 

overeenkomstig bestaande toestand 

 

1972: het bouwen van een vleugel aan het 

Franciscaans gespreks- en bezinningscentrum naar 

ontwerp van Joh. H. Blom te Leusden 

 

1977: het veranderen van een bezinningscentrum 

(brandpreventieve maatregelen) voor de 

Stichtingorde Franciscanen naar ontwerp van 

architect Ir. M.J.A. vd Krabben te Den Bosch 

 

1983: het vergoten van de autostalling voor het 

Fransisk. Bezinning centrum minderbr. 

 

In gebruik genomen ten behoeve van een woon- 

werkgemeenschap op basis van Franciscaanse 

spiritualiteit. In 1997 in handen van de Vereniging 

Natuurmonumenten. Vervolgens in eigendom van 

Utrechts Landschap gekomen. 

Architect(en)/ontwerper(s) J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck te Amsterdam 

Aannemer onbekend 

Opdrachtgever De heer en mevrouw J.H. en M.Z. (Maria Suzanna)  

Soulier-Luden 

Bouwkundige karakteristiek In neorenaissance stijl in 1888 gebouwde villa, 

doorgaans ‘kasteel’ Stoutenburg genoemd, 

ingrijpend verbouwd voor een nieuwe functie als 

klooster in 1951. Hoofdgebouw uit 1888 met 

nagenoeg rechthoekige plattegrond, vleugel uit 

1951 links achter, waardoor een L-vorm is 

ontstaan. Twee bouwlagen en mezzanino (uit 1951) 

onder een met gesmoorde pannen gedekte 

schildkap. Traptoren (1888) met hoog opgaand 

leien schilddakje geheel links, hoofentree met stoep 

onder luifel, met rechts daarvan een tweede 

traptoren (1888, 1951 fors aangepast). 

Neorenaissance elementen zoals banden, lijsten 

aanzet- en sluitstenen en mozaïek in de 

boogvelden. Voordeur in neorenaissancestijl. Zeer 

hoge vensters. De aanbouw uit 1951 is aangepast 

aan de neorenaissance–stijl. Kap volledig 

vernieuwd in 1951. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
In de hoektoren een jaartalsteen 1888.  
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In het basement van de toren links een 

gedenksteen met betrekking tot de mobilisatie van 

1939, aangeboden in 1988 bij het 100-jarig 

bestaan van kasteel Stoutenburg. 

 

Inscriptie in één van de marmeren zuilen in de hal 

ter herinnering aan het bezoek van de kroonprins 

en latere koning Victor Immanuel III van Italië 

Groen Gelegen in landschappelijke parkaanleg van het 

landgoed. 

Bijgebouwen Koetshuis Stoutenburgerlaan 4 en portierswoning 

Stoutenburgerlaan 1 

Stedenbouwkundige ligging Betreft het huidige hoofdgebouw van landgoed 

Stoutenburg, dat in oorsprong al uit de 13e eeuw 

dateert en waarvan de oudste kasteel- en 

tuinrestanten (het Engelse werk) noordelijk zijn 

gelegen.  

De villa ligt met het koetshuis in de 

landschappelijke parkaanleg aan één van de 

gebogen oprijlanen die van de Stoutenburgerlaan 

naar de hoofdentree van het huis leiden. De villa is 

iets schuin op de Stoutenburgerlaan gericht en is 

vanaf de weg goed zichtbaar en vormt het 

hoofdmoment van de aanleg. Het koetshuis leidt 

het zicht als het ware naar het hoofgebouw toe. 

De Stoutenburgerlaan vormt een verbinding tussen 

de Hessenweg en het dorp Hoevelaken. 

Hoevelaken. Op de kruising met de Hessenweg 

staat de voormalige portierswoning van het 

landgoed. 

Geschiedenis Het landgoed Stoutenburg heeft een geschiedenis 

die terug gaat tot in de 13e eeuw, toen er iets 

noordelijker op het zogenoemde Engelse werk een 

kasteel stond. Het kasteel was aanvankelijk in 

handen van de heer van Amersfoort, die het aan 

Utrecht afstond in ruil voor stadsrechten. Eén van 

de bekendste eigenaren van het goed was Johan 

van Oldenbarnevelt.  

Het huis Stoutenburg werd in 1864 vervangen door 

een huis in 16e eeuwse stijl in opdracht van de 

Anthony Luden, bankier uit Amsterdam die het 

goed in 1833 had verworven. Na diens dood in 

1874 erft de 16e jarige dochter Maria Suzanna het 

huis. Omdat het huis erg vochtig is en veel 

technische mankementen heeft, besluit zij om het 

te laten afbreken. De bouwmaterialen worden in 

1875 op een veiling verkocht en ook de inboedel 

wordt te koop aangeboden.  

In 1878 trouwt Maria Suzanna Luden met Jean 

Henri (Chevalier) Soulier. Ze gaan wonen in Rome. 

Wanneer de broer van Maria Suzanna in 1879 

overlijdt, wordt zij algehele erfgename van 

Stoutenburg. In 1888 laat zij de huidige nieuwe 

villa bouwen, op een plek die minder vochtig is en 

daardoor geschikter om te wonen. De ontwerpers 

zijn de Amsterdamse architecten J.P.F. van Rossem 

en W.J. Vuyck. De neorenaissancestijl waarin de 
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villa wordt uitgevoerd was destijds zeer populair.  

Ter plaatse van het oude kasteel en huis 

Stoutenburg zijn restanten van een tuinaanleg met 

serpentinevijver en exoten nog aanwezig. Het 

wordt nog lange tijd ‘het Engelse werk’ genoemd 

naar de uit Engeland afkomstige landschappelijke 

tuinstijl. 

Het echtpaar Soulier woont alleen ’s zomers op 

Stoutenburg en verblijft het grootste deel van het 

jaar in Rome. Daaraan dankt het echtpaar ook het 

bezoek van de Italiaanse kroonprins Victorio 

Emanuel III, ter ere waarvan in de hal van de villa 

nog steeds een marmeren gedenkzuil aanwezig is. 

Volgend op het overlijden van de oude mw. Luden, 

de moeder van Maria Suzanne in 1917, wordt in 

1919 het kasteel met koetshuis, garage en 

koetsierswoning te koop aan geboden. Ook de 

boerderijen, een portierswoning, tuinhuis en 

opzichterswoning worden verkocht. Het landgoed 

raakt versnipperd door de verkoop van panden en 

grond. Het kasteel wordt gekocht door ritmeester 

Van Stockum. 

Tijdens de mobilisatie van 1939 diende het huis als 

voorpost voor de Grebbelinie. In 1940 kwamen het 

huis en koetshuis met 12 ha grond in handen van 

de Stichting Johannes en in 1948 werd het 

eigendom (maar met nog slechts 1 ha grond) van 

de paters Franciscanen (Minderbroeders). 

Gedurende de oorlog raakte het huis zwaar 

beschadigd, onder andere doordat de Duitsers de 

toren hadden opgeblazen.  

De villa, nog steeds ‘het kasteel’ genoemd, werd 

ingrijpend verbouwd toen de kloosterorde er zich 

vestigde. Tussen medio jaren 50 en eind jaren 70 

werd het verschillende keren ver- en uitgebouwd. 

Vervolgens kwam het in gebruik van een 

oecumenische woonwerkgemeenschap op 

Franciscaner grondslag. Het landgoed werd in 1997 

eigendom van de Stichting Natuurmonumenten en 

in 2000 van het Utrechts Landschap. Het Utrechts 

Landschap heeft in het koetshuis 

Stoutenburgerlaan 4 een woning, kantoor en 

expositieruimte gevestigd.  

 

De architecten Jan Paul Frederick Van Rossum 

(1854-1918) en Willem Johannes Vuijck (1855-

1918) waren in hun tijd zeer bekend en bouwden 

veel in Amsterdam en de Zaanstreek. Veel villa’s 

maar ook bedrijfsgebouwen zijn van hun hand. het 

bekendste is waarschijnlijk theater Carré. Ook de 

Hollandse Manege en het ontwerp van het 

grafmonument van Oscar Carré op begraafplaats 

Zorgvlied is van hun hand.  

Overige Het oorspronkelijke toegangshek tot het landgoed 

is verplaatst naar de RK begraafplaats in 

Oudewater. 
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Voorstel omvang bescherming De gehele villa uit 1888 met alle uitbouwen t/m 

1977 uit de periode van het klooster. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 

Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 50-483 BV 1955-

0721 BV 1956-0808-BV BV 63-002S BV 1973-192 

BV 1977—048 BV 1983-356 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 2 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2011, deel 1. p. 

50 

Nr. 3 Lia van Burgsteden, Stoutenburg rond 1800, 

Leusden 2007 

Nr. 4 Juryrapport Erfgoedprijs Leusden 2009  

Nr. 5 Leusden Toen, nr 22012, Lia van Burgsteden, 

Italiaanse kroonprins (weer) in Stoutenburg, pp.14-

18 

Nr. 6 Leusden Toen, 27e jaargang nr 1, Toen en nu: F. 

van Loenen, het poortgebouw aan de 

Stoutenburgerlaan pp. 26-27 

Nr. 7 Leusden Toen, 28-03-1997, PP. 9-21 

Nr. 8 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 9 Google Maps / Streetview, cyclomedia 02-05-2013 

Nr. 10 Website Historische Kring Leusden, fotoserie en 

geschiedenis kasteel Stoutenburg 

Nr. 11 www.hetnieuwinstituut.nl (gegevens Nai  / Bonas) 

Nr. 12 www.leusdenopdekaart.nl 
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Stoutenburgerlaan 6 

 

 

Beschrijving 

Dwarshuisboerderij, waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt samengesteld dak. Diverse 

wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische dwarshuisboerderij; een type dat niet vaak 
voorkomt in de gemeente Leusden; 

- Het voor boerderijen kenmerkende sobere, functionele volume en materiaalgebruik; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan de Stoutenburgerlaan; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Waardestelling 

 

Gemeente:    Leusden  

 

Adres:    Treekerweg 7 

 

Postcode:    3832 GW Leusden 

 

Datum waardestelling:   9 maart 2014 en 9 april 2014 

 

Datum foto’s:   19 maart 2014 en cyclomedia 

 

Opgesteld door:   drs. B.H.H.M. Giesen-Geurts i.s.m. ir. W. Dubelaar-Schippers 
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WAARDERING TOELICHTING OP HET ALGEMEEN BELANG 

VOOR DE GEMEENTE LEUSDEN 

  

I Cultuurhistorische waarde: 

belang van het object/complex 

 

1. als bijzondere uitdrukking van 

(een) culturele, sociaal-

economische en/of 

bestuurlijke/beleidsmatige 

en/of geestelijke 

ontwikkeling(en); 

Van belang als boerderij gelegen op landgoed Den 

Treek-Henschoten en landgoederengeschiedenis 

van Leusden. 

2. als bijzondere uitdrukking van 

(een) geografische, 

landschappelijke en/of 

historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling;  

Niet van toepassing. 

3. als bijzondere uitdrukking van 

(een) technische en/of 

typologische 

ontwikkeling(en); 

Niet van toepassing. 

4. wegens innovatieve waarde of 

pionierskarakter; 

Niet van toepassing. 

5. wegens bijzondere 

herinneringswaarde. 

De Bruine Haar is een zeer oud erf dat al in 1536 

wordt genoemd. Relatie met de voor Leusden zeer 

belangrijke familie De Beaufort, o.a. 

landgoedeigenaren en enkele burgemeesters. 

Onderdeel van de geschiedenis van landgoed 

Stichting Den Treek-Henschoten. 

  

II Architectuur- en 

kunsthistorische waarde: 

(bijzonder) belang van het 

object/complex 

 

1. voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of 

bouwtechniek; 

Karakteristiek bouwtype met bijzondere aanbouw 

van zomerhuis annex bakhuis, boerderij in de basis 

mogelijk 18e eeuws. Karakteristieke veeschuur. 

2. voor het oeuvre van een 

bouwmeester, architect, 

ingenieur of kunstenaar; 

Onbekend. 

3. wegens de hoogwaardige 

esthetische kwaliteit van het 

ontwerp 

Karakteristieke traditioneel en zorgvuldig 

vormgegeven en gedetailleerde langhuisboerderij 

met zomerhuis annex bakhuis. 

4. wegens het bijzondere 

materiaalgebruik, de 

ornamentiek en/of 

monumentale kunst; 

Traditioneel vormgegeven, zorgvuldig maar sober, 

extra aandacht voor de vensters in voorgevel: 

halve bol op hoogte van wisseldorpel. 

5. wegens de bijzondere 

samenhang tussen exterieur 

en interieur 

Bezoek interieur maakt geen deel uit van het 

onderzoek. 

  

III Situationele en 

ensemblewaarde 

 

  

1. betekenis als essentieel 

(cultuurhistorisch, functioneel 

De langhuisboerderij hoort bij landgoed Den Treek 

en betreft het hoofdgebouw van het erf. 
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en / of architectuurhistorisch 

en visueel) onderdeel van een 

complex 

2. a. bijzondere, beeldbepalende 

betekenis van het object voor 

het aanzien van zijn 

omgeving;  

b. bijzondere betekenis van 

het complex voor het aanzien 

van zijn omgeving, wijk, stad 

of streek;  

a. Beeldbepalend gelegen direct aan de 

Treekerweg. De Treekerweg doorkruist 

van noord naar zuid het landgoed Den 

Treek en ligt op de overgang van de 

Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse 

Vallei. 

b. Idem IIIa. 

3. a. bijzondere betekenis van 

het complex wegens de 

hoogwaardige kwaliteit van de 

bebouwing in relatie tot de 

onderlinge historisch-

ruimtelijke context en in 

relatie tot de daarbij 

behorende 

groenvoorzieningen, wegen, 

wateren, bodemgesteldheid 

en/of archeologie; 

b. bijzondere betekenis van 

het object wegens de wijze 

van verkaveling/ inrichting/ 

voorzieningen. 

a. Beeldbepalende uitstraling wordt 

verstrekt door het opvallend zomerhuis 

dat bijna op de weg staat. Kenmerkend 

boerenerf door zomerhuis en schuur. 

b. Bijzondere ligging van het zomerhuis,  

hoofdgebouw evenwijdig in plaats van 

haaks op de weg zoals de meeste 

langhuisboerderijen in de omgeving. 

veeschuur staat wel haaks op de weg. 

  

IV Gaafheid en herkenbaarheid: 

belang van het object/complex 

 

1. wegens de architectonische 

gaafheid en/of 

herkenbaarheid van ex- en/of 

interieur; 

De boerderij met zomerhuis en schuur zijn in 

hoofdvorm, gevelindeling en detaillering gaaf tot 

zeer gaaf bewaard en zeer herkenbaar in hun 

respectievelijke functies op het erf. 

2. wegens de materiële, 

technische en/of constructieve 

gaafheid; 

Diverse bouwfasen maar daarbinnen gaaf 

behouden. 

3. als nog goed herkenbare 

uitdrukking van de 

oorspronkelijke of een 

belangrijke historische 

functie; 

Zeer gaaf en herkenbaar als boerenerf. 

4. wegens de waardevolle 

accumulatie van 

belangwekkende 

historische bouw- en/of 

gebruiksfasen; 

De langhuisboerderij kent verschillende bouwfasen 

uit (waarschijnlijk) 18e, 19e en 20 eeuw en vormt in 

zijn aanzien toch een gaaf geheel. 

5. wegens de gaafheid en 

herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van de 

samenstellende onderdelen 

(hoofd- en bijgebouwen, 

hekwerken, tuinaanleg e.d.) 

Zeer gaaf en herkenbaar als boerenerf. 

6. in relatie tot de structurele en 

/ of visuele gaafheid van de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving 

Zeer karakteristiek voorbeeld van langhuisboerderij 

/ boerenerf in landgoederenzone. 

Onderdelen zonder monumentale Niet van toepassing. 
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waarden 

V Zeldzaamheid  

1. belang van het 

object/complex wegens 

absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, 

bouwtechnisch, typologisch of 

functioneel opzicht; 

Als langhuisboerderij op zich als bouwtype niet heel 

zeldzaam, wel vanwege (wijze van) de aanbouw van 

het zomerhuis en de vermoedelijke ouderdom van 

de boerderij evenals de gaaf bewaarde veeschuur. 

2. uitzonderlijk belang wegens 

de relatieve zeldzaamheid in 

relatie tot één of meer van de 

onder I t/m III genoemde 

onderdelen 

Niet van toepassing. 

3. als karakteristiek voorbeeld 

van een object dat een veel 

voorkomende, maar 

belangrijke functie of 

typologie uit het verleden 

weerspiegelt en daardoor 

karakteristiek is voor de 

stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving. 

Zeer karakteristiek voorbeeld van een 

langhuisboerderij met zomerhuis en veeschuur in 

landgoederenzone. 

  

Receptiegeschiedenis, prijzen e.d.  

  

 

GEGEVENS  

  

Naam object De Bruine Haar 

Oorspronkelijke functie agrarisch 

Huidige functie wonen 

Typologie Langhuisboerderij met aangebouwd zomerhuis 

Stijl/stroming traditioneel 

Bouwtijd voorhuis in de basis mogelijk 18e eeuw, achterhuis 

waarschijnlijk medio 19e eeuw 

Relevante wijzigingen 1962: verbouwen (vernieuwen?) zomerhuis  

2009: renovatie 

Architect(en)/ontwerper(s) onbekend 

Opdrachtgever Waarschijnlijk de regenten van de Onze Lieve 

Vrouwe Kapel te Amersfoort 

Bouwkundige karakteristiek Langhuisboerderij met gepleisterde voorgevel en 

zijgevels in schoon metselwerk onder afgewolfd 

rieten zadeldak. Haaks op de rechter zijgevel een 

eenlaags uitbouw onder rieten zadeldak waarin het 

zomerhuis annex bakhuis gevestigd was en dat in 

1959 is gerenoveerd (herbouwd?) en o.a van een 

gepotdekselde topgevel en ruitvormige glas-in-lood 

raampjes is voorzien. Voorgevel met smalle 

staafankers. In begane grond zesruits schuiframen 

met halve bol-motief in wisseldorpel en twee smalle 

schuiframen met luiken. Tweelicht venster in 

topgevel. Zijgevels achterhuis o.a. stalramen en 

entree in linker gevel net naast het zomerhuis. 

Achtergevel heeft vlechtingen langs dakrand met 

traditionele indeling. 
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Veeschuur met traditionele gevelindeling. 

Kunstwerken / gedenktekens/ die 

onderdeel zijn van het monument 
Niet van toepassing 

Groen Niet van toepassing 

Bijgebouwen Veeschuur. 

Stedenbouwkundige ligging Evenwijdig aan de Treekerweg gelegen 

langhuisboerderij met zomerhuis haaks op de weg 

en direct daaraan gelegen. Deel uitmakend van de 

zeer verspreide vooral agrarische en 

landgoedbebouwing die de Treekerweg kenmerkt. 

De Treekerweg doorkruist van noord naar zuid het 

landgoed Den Treek en ligt op de overgang van de 

Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. De weg 

dateert al uit de 14e eeuw of ouder, toen het 

landgoed nog een hofstede was.  

Geschiedenis De Bruine Haar is een oude boerderijplaats, die 

behoorde tot Oud Leusden en al in 1536 wordt 

genoemd. Het erf ligt in een reeks van oude 

historische locaties van Hohorst tot den Treek. 

Vanwege de vruchtbare grond ontstonden hier al 

vroeg een aantal rijke huizen en boerderijen.  

De naam de Bruine Haar is afkomstig van de bruine 

mattenbiezen die op de hogere veengronden 

groeide. De hofstede was in handen van de Onze 

Lieve Vrouw Kapel in Amersfoort. De boerderij bleef 

als pachtboerderij tot 1777 eigendom van de kapel 

en werd in dat jaar verkocht. In akten uit begin 19e 

eeuw wordt gemeld dat er een ‘schaaphok’ bij de 

boerderij hoorde. 

In 1812 kwam De Bruine Haar in handen van 

Willem Hendrik de Beaufort en werd onderdeel van 

landgoed Den Treek (in 1919 samen met 

Henschoten ondergebracht in de Stichting Den 

Treek-Henschoten). De boerderij bleef 

pachtboerderij van landgoed Den Treek. In 1959 

werd het zomerhuis annex bakhuis 

gemoderniseerd. Het pannen zadeldak is destijds 

door riet vervangen. Onder andere kwamen er in 

plaats van de spitsboogramen in de zijgevel 

rechthoekige ramen met glas-in-lood en werd de 

topgevel van een houten betimmering voorzien. 

Aan het metselwerk te zien lijkt het zomerhuis / 

bakhuis geheel nieuw opgetrokken. 

De laatste boer vertrok in 1963, waarna De Bruine 

Haar het woonhuis en timmermanswerkplaats / 

ambachtswerkplaats werd voor Den Treek.  

Overige Niet van toepassing 

  

Voorstel omvang bescherming De langhuisboerderij met aangebouwd zomerhuis 

(hoofdgebouw) en de veeschuur. 

  

BRONNEN  

  

Nr. 1 Hans Renes, Hans Vlaardingerbroek en Leo Wevers, 

Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998 
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Nr. 2 Gemeentearchief Leusden BV 59-1905 

Nr. 3 Historische Kring Leusden, aantekeningen dhr. W. 

van Kooij 

Nr. 4 Wout van Kooij en Lia van Burgsteden, Leusdense 

boerderijen op de kaart, Leusden 2013, deel 2. p. 

73  

Nr. 5 W.Bos, Tussen Bavoort en Den Treek, Leusden 

1996 

Nr. 6 J. Verduin, Boerderijen in Leusden, 

ontstaansgeschiedenis in de middeleeuwen, 

Woudenberg 1999 

Nr. 7 J.M. Schouten, Leusden in oude ansichten deel 2, 

Zaltbommel 1997 p. 72 

Nr. 8 Leusden Toen, 25e jaargang nr. 3, augustus 2009, 

open monumentendagnummer, p. 6,7 Treekerweg 

5, De Zwarte Hen 

Nr. 9 Leusden Toen, 04-09-1997 pp. 15-17 

Nr. 10 Goos van Leeuwen, Wandelen door de geschiedenis 

van Leusden, Leusden 2004, pp. 45-47 De Troet 

Nr. 11 Leusden Toen, 04-09-1997 pp. 14-17 

Nr. 12 MIP rapport provincie Utrecht 1990, onderzoeker B. 

Giesen-Geurts 

Nr. 13 Google Maps / Streetview, cyclomedia 01-05-2013 
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Treekerweg 8-10 

 

 

Beschrijving 

(Dubbel) woonhuis uit het begin van de 20ste eeuw. Eenlaags gebouw op een 

samengestelde plattegrond onder een met rode Tuiles du Nord gedekt zadeldak met 

overstek. Voorgevel met secundaire pleisterlaag, gepleisterde plint en banden en houten 

geveltop. Ontlastingboog of rollaag en gepleisterde latei boven de vensters. Aanbouw 

tegen de linker zijgevel. Diverse wijzigingen en vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit het begin van de 20ste eeuw; 
- De esthetische kwaliteiten van het samengestelde volume, het materiaalgebruik en de 

ornamentiek; 
- Het pand als onderdeel van een ensemble van historische gebouwen aan de 

Treekerweg, een weg met een middeleeuwse oorsprong; 
- De beeldbepalende ligging aan de Treekerweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Treekerweg 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treekerweg 12 Pagina 547 van 568



Treekerweg 28, Bavoort 

 

 

Beschrijving 

Dwarshuisboerderij uit de 19de of vroege 20ste eeuw. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met riet gedekt dak. Woongedeelte met gepleisterde 

banden, rozetankers, roedenverdeelde ramen onder een strek of ontlastingsboog en een 

vlaamse gevel. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische dwarshuisboerderij, een type dat in de 
gemeente Leusden weinig is toegepast; 

- De voor boerderijen kenmerkende sobere, functionele vormgeving, volume en 
materiaalgebruik; 

- Als herinnering aan de agrarische functie van het omringende gebied; 
- De beeldbepalende ligging in een bocht van de Treekerweg, een weg met een 

middeleeuwse oorsprong; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen. 
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Ursulineweg 1, Klein Heiligenberg 
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Ursulineweg 5 
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Verjaagde Ruiterweg 37 
 
 
Bouwjaar oudste: 1880 
Bouwtype:  Langhuisboerderij 
Bouwstijl:  NVT 
Oorspr. Functie: agrarisch 
Huidige functie: agrarisch 
 
Geïnventariseerd door B. Giesen-Geurts 
Inventarisatiedatum 19910318 
 
Gevels, Materialen: Handvorm baksteen: wit geschilderd: zwarte plint: vlechtingen 
Bijgebouwen:  Bakstenen schuur onder rood pannen zadeldak 
 
 
Omschrijving:  Door siertuin van straat gescheiden kleine langhuisboerderij 

onder afgewolfd rieten zadeldak. Asymmetrische voorgevel met 
oorspronkelijke indeling: opkamer links: ingang in linker zijgevel: 
mestdeuren in zijgevels. Links op het erf schuuren schuurberg 

 
Motivering:  als voorbeeld van een bouwtype (3). als uitdrukking van een 

 functie (3) 
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Vieweg 2 
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Vieweg 4 

Geen goede foto mogelijk vanaf de 

openbare weg 

 

Beschrijving 

Langhuisboerderij. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige plattegrond onder een met 

riet gedekt wolfdak. Symmetrisch ingedeelde voor- en achtergevel. Diverse wijzigingen en 

uitbreidingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij; 
- Het traditionele volume; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De door latere wijzigingen lichtelijk beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, hoofdvorm, gevelindeling en bouwmaterialen. 
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Vieweg bij 4 

Geen foto mogelijk vanaf de openbare weg. 
 

Beschrijving 

Betonnen paaltje met het waterpeil van de overstroming in 1855. 

Waardestelling 

Paal van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het object als bijzondere herinnering aan de overstroming in 1855; 
- De onlosmakelijke historische en functionele verbondenheid met de locatie; 
- De relatieve gaafheid en absolute zeldzaamheid van het object. 
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Vlooswijkseweg 1-1a 
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Vlooswijkseweg 1b 
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Voskuilerdijk 1, De Boskamp 

  

Beschrijving 

Boerderij uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op een samengestelde T-

vormige plattegrond onder een met rode pannen gedekt samengesteld zadeldak. 

Woonhuis met o.a. entreeportiek, vensters met een rollaag en luiken en gevelsteen. 

Schuur met getoogde gevelopeningen. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een boerderij uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere, functionele vormgeving en 

materiaalgebruik. De boerderij heeft een bijzondere opzet; 
- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 

gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan de Voskuilerdijk en in het open agrarische landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Voskuilerdijk 1t 

 

 

Beschrijving 

Transformatorhuisje uit de wederopbouwperiode naar ontwerp van H.E. Schulte in 

opdracht van de Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (PUEM). Eenlaags 

gebouwtje op een vierkante plattegrond onder een met grijze pannen gedekt zadeldak 

met overstek. Boven de ingang is een gepleisterde afwerking. 

Waardestelling 

Transformatorhuisje van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pandje als voorbeeld van een transformatorhuisje uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere, functionele vormgeving en 

materiaalgebruik. Het type is door de PUEM vaker in de provincie gerealiseerd; 
- Als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening in de 

gemeente Leusden; 
- De beeldbepalende ligging aan de Voskuilerdijk en in het open agrarische landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen. 
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Waarden 25a-25b, Hakhorst 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij met schuur uit de 19de of vroege 20ste eeuw. Eenlaagse boerderij op een 

rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte 

met vensters onder een strek; voormalig schuurgedeelte met getoogde gevelopeningen. 

Aanbouw tegen de rechter zijde.  Vrijstaande schuur met korfboogvormige 

gevelopeningen aan de voorzijde en een met rode pannen gedekt wolfdak. Diverse 

wijzigingen en vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuur van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een historische langhuisboerderij met schuur; 
- De voor boerderijen kenmerkende sobere en functionele volume, materiaalgebruik en 

vormgeving; 
- Als herinnering aan de voormalige agrarische functie van het omringende gebied; 
- De beeldbepalende ligging aan de Waarden; 
- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke functie, hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen. 
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Waterlooweg 36 

  

Beschrijving 

Langhuisboerderij uit de wederopbouwperiode. Eenlaagse boerderij op een rechthoekige 

plattegrond onder een met rode pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte met grote ramen 

onder een strek en – op de begane grond- luiken. Bedrijfsgedeelte met getoogde 

gevelopeningen. Twee hooibergen. Vrijstaande schuur met betonnen stalramen. Diverse 

wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Boerderij met schuur en hooibergen van algemeen belang voor de gemeente Leusden, 

vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. 

Deze waarden zijn gelegen in:  

- Het geheel als voorbeeld van een langhuisboerderij met bijgebouwen uit de 
wederopbouwperiode; 

- De voor wederopbouwboerderijen kenmerkende sobere en traditionele volume, 
materiaalgebruik en vormgeving; 

- De historische functionele en ruimtelijke relatie met het omringende agrarische 
gebied; 

- De beeldbepalende ligging in een open plek in het landschap; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen; 

- De relatieve zeldzaamheid van de hooibergen: van de ooit zo gangbare hooibergen 
zijn er weinig behouden gebleven. 
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Zwarteweg 3-5, Kleine Zwarte Steeg 

  

Beschrijving 

Twee huizen uit 1908. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een met 

rode kruis- en muldenpannen gedekt (geknikt) mansardedak. Decoratie in de vorm van 

banden, ontlastingsbogen, sierankers en lisenen – al dan niet met uitkragende bekroning. 

Vensters: 2-ruits schuifvensters, nr 3 glas-in-lood bovenlicht, nr 5 rouden bovenlicht. Nr 3 

heeft een portiek met geprofileerde consoles, nr 5 fraaie paneeldeur symmetrische 

gevelindeling. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. Voormalig dependance van het 

gemeentehuis. 

 

Waardestelling 

Pand van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- De panden als voorbeelden van een huis uit 1908; 
- De esthetische kwaliteiten van de relatief rijke decoratie; 
- De panden als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Zwarteweg, een 

eeuwenoude hoofdas van de ontginning van dit gebied. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan het kruispunt met de Burg. de Beaufortweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Zwarteweg 4 

 

 

Beschrijving 

Vrijstaand woonhuis met garage uit de wederopbouwperiode. Tweelaagse woning op een 

rechthoekige plattegrond onder een met grijze pannen gedekt zadeldak. Vlaams 

metselverband. Entreeportiek en ernaast een omlijst venster. Vensters van verschillend 

formaat en type, alle onder een strek. Balkon op de verdieping. Diverse wijzigingen in de 

loop der tijd. 

Waardestelling 

Woonhuis met garage van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis met garage uit de wederopbouwperiode; 
- De voor wederopbouwarchitectuur kenmerkende sobere en traditionele volume, 

materiaalgebruik en vormgeving; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Zwarteweg, een 

eeuwenoude hoofdas van de ontginning van dit gebied. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Zwarteweg en een parkeerterrein in het centrum 
van Leusden; 

- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 
hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Zwarteweg 6 

  

Beschrijving 

Woonhuis uit de late 19de of vroege 20ste eeuw. Eenlaags gebouw op een rechthoekige 

plattegrond onder een met grijze Tuiles du Nord gedekt mansardedak. Kruiskozijnen met 

luiken. Omlijste zoldervensters. Diverse wijzigingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woonhuis van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege zijn 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit de periode rond 1900; 
- Het van oorsprong eenvoudige volume met markante kap en bescheiden decoratie; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Zwarteweg, een 

eeuwenoude hoofdas van de ontginning van dit gebied. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Zwarteweg en een parkeerterrein in het centrum 
van Leusden; 

- De door latere wijzigingen enigszins beperkte gaafheid en de herkenbaarheid van de 
oorspronkelijke functie, hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen. 
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Zwarteweg 16 

  

Beschrijving 

Vrijstaand woonhuis uit de jaren 1930. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond 

onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Gevels van gele baksteen in klezoorverband. 

Voorgevel met houten geveltop. Vensters van verschillend formaat en type, waarvan 

enkele met luiken en/of glas-in-lood. Diverse vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit het interbellum; 
- De voor de periode kenmerkend materiaalgebruik en eenduidig volume met hoge kap; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Zwarteweg, een 

eeuwenoude hoofdas van de ontginning van dit gebied. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Zwarteweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Zwarteweg 20 

 

 

Beschrijving 

Vrijstaand woonhuis uit ca. 1926. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond 

onder een met rode pannen gedekt zadeldak met overstek. Gevels in Vlaams verband 

gemetseld en met lateien boven de gevelopeningen. Ingang met zijlicht. Vensters van 

verschillend formaat. Diverse vernieuwingen in de loop der tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een woonhuis uit het interbellum; 
- De voor de periode kenmerkend materiaalgebruik en eenduidig volume met hoge kap; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Zwarteweg, een 

eeuwenoude hoofdas van de ontginning van dit gebied. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Zwarteweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 

 

Zwarteweg 20 Pagina 565 van 568



Zwarteweg 22-24 

  

Beschrijving 

Dubbel woonhuis uit ca. 1925. Eenlaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder 

een met rode Tuiles du Nord gedekt samengesteld dak. Voorgevel met Vlaamse gevel en 

een latei van gewassen grindbeton boven het ingangsportiek en de begane-

grondvensters. Overige vensters onder een strek. Diverse vernieuwingen in de loop der 

tijd. 

Waardestelling 

Woning van algemeen belang voor de gemeente Leusden, vanwege haar 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Deze 

waarden zijn gelegen in:  

- Het pand als voorbeeld van een dubbel woonhuis uit het interbellum; 
- De esthetische kwaliteiten van het markante volume en de vormgeving met enkele 

bijzondere details als het ingangsportiek en de lateien; 
- Het pand als onderdeel van het historische bebouwingslint langs de Zwarteweg, een 

eeuwenoude hoofdas van de ontginning van dit gebied. Langs de weg resteren meer 
historische gebouwen; 

- De beeldbepalende ligging aan de Zwarteweg; 
- De relatieve gaafheid en de herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie, 

hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en bouwmaterialen, ondanks latere 
wijzigingen. 
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Zwarteweg 27 
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Zwarteweg 29 
 
 
Schuur van inmiddels gesloopte boerderij. 
Bouwjaar : begin twintigste eeuw: bouwaanvraag voor twee boerderijen in 1914 
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