
Boerderijen in Westbroek 

Nog steeds behoren de vele boerderijen tot 
de meest beeldbepalende bebouwing in het 
vanouds agrarische Westbroek. Op het hier 
afgebeelde gedeelte van een ingekleurde 
perceelskaart uit 1603 is de dorpskern van 
Westbroek wel bijzonder fraai en gedetail

leerd weergegeven. De lintbebouwing aan 
beide zijden van de Kerkdijk, "de wech 
door Westbroeck", is in de tweede helft van 
de 15e eeuw ontstaan. Omdat de landerijen 
ten noorden van de Kerkdijk in zuidweste
lijke richting op de Vecht afwaterden. is 
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langs de noordzijde van de Kerkdijk een 
brede wetering gegraven. Deze staat in ver
binding met de Kerkeindsevaart om het wa
ter naar de Vecht af te voeren. Aan de zuid
zijde van de Kerkdijk kon volstaan worden 
met een smalle sloot, want de afwatering 
van de landerijen ten zuiden van de dijk 
vond volgens hetzelfde principe plaats op 
een wetering langs de noordzijde van de 
Binnenwegsedijk. 
De boerderijen op de kaart behoren - op een 
uitzondering na - tot de zgn. Hallehuis-
groep. Bij dit boerderijtype liggen het 
woongedeelte en de bedrijfsruimte, de deel. 
in eikaars verlengde onder een doorlopende 
kap. Alleen de boerderij ten westen van de 
kerk is van een ander type. Deze zogeheten 
krukhuisboerderij heeft een uitbreiding 
overdwars van het woonhuisgedeelte. 
Oorspronkelijk werden de boerderijen op
getrokken in hout voor de constructie, wil
getenen en kleileem voor de wanden en riet 
voor het dak. Al in de 16e eeuw zijn derge
lijke eenvoudige behuizingen echter ver
vangen door bakstenen boerderijen. Op de 
kaart zijn deze aangeduid met een rode 
kleur. Het eerste stenen gebouw in 

Westbroek was overigens de uit 1481 date
rende kerk met leistenen dak, die vanaf de 
Kerkdijk bereikbaar was via een stenen 
rondboogbrug. De kerk staat er hier nog in 
volle glorie op. want de torenspits zou later, 
in 1723. verwijderd worden. De kopergra
vure uit 1749 bevestigt het toenmalige ui
terlijk. Pas in 1750 werd een nieuwe spits 
geplaatst. 
De achter de boerderijen gelegen hooiber
gen duiden op een grondgebruik ten be
hoeve van de veeteelt, nadat de landerijen 
als gevolg van bodeminklinking onge
schikt waren geworden voor landbouw. De 
erven van de boerderijen zijn langs de 
slootkant omringd met het zogenaamde ge-
riefhout. Het hout van deze beplantingen 
met wilgen en elzen gebruikte men voor de 
vervaardiging van allerlei gebruiksvoor
werpen, zoals bezems en manden. 
Hoewel het huidige straatbeeld ter plekke 
veranderd is, heeft de hoofdstructuur van 
lijnelementen zoals de Kerkdijk, de sloten 
en het verkavelingspatroon zich tot op de 
das van vandaas kunnen handhaven. 


