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Oude boerderijen geïnventariseerd 
 

 
Om aandacht te schenken aan de waarde van landelijke bouwkunst 
voor het beeld van ons land, is enige tijd geleden 2003 uitgeroepen tot 
het Jaar van de Boerderij. In dit jaar worden er in het hele land activi-
teiten georganiseerd over boerderijen. In onze omgeving zijn er al le-
zingen gehouden en sommige musea en oudheidkamers hebben een 
stukje ingericht voor de boerderijen in hun omgeving. Vijf leden van 
Historische Kring Eemnes hebben al in 2002 veel tijd besteed aan in-
ventarisatie van de boerderijpanden van vóór 1940, waarvan er nu nog 
iets bestaat. Dit artikel geeft resultaten van dat onderzoek. 

Wat hebben we uitgezocht? 
We hebben mee gedaan aan een actie, die in onze buurt was gestart door de or-
ganisatie Tussen Vecht en Eem (TVE). In ons gebied vormt die een bindende 
factor tussen 30 oudheidkundige verenigingen en dergelijke organisaties. De 
actie was al eerder gestart voor de stolpboerderijen in de kop van Noord-
Holland. Door afdelingen zoals de Boerderijenstichting Noord-Holland was 
een formulier met richtlijnen opgesteld. Het pand of een deel daarvan moest 
ouder zijn dan 1940. De belangrijkste punten voor het formulier zijn: adres, 
bouwstijl, huidig gebruik, bouwjaar oudste nog bestaand gedeelte en eventuele 
monumentstatus. Verder werden er twee foto's per pand gevraagd. Door de 
foto's worden diverse andere details duidelijk gemaakt, zoals dakbedekking, 
dakkapellen, tuimelramen, vorm van de voorgevel, plaats van ramen en deuren 
in voor- en zijkant. 
 
Na de eerste bespreking met TVE, op 15 oktober 2001, was Jaap Groeneveld al 
snel enthousiast voor het maken van een goed begin. Op een paar koude zater-
dagen in december maakte hij al lijsten van de meeste adressen op Meentweg 
en Wakkerendijk met panden van vóór 1940. Later maakte hij ook een flinke 
aanzet met lijsten van oude boerderijpanden in de Kerkstraat en de rest van 
Eemnes. Désirée van Oostrum nam bijna al het fotowerk op zich; wel 300 op-
namen! In februari 2002 werden de panden van de Meentweg gefotografeerd 
en begin april, samen met Marijcke Beel, de panden van de Wakkerendijk. 
Rom van der Schaaf, Marijcke Beel en Hans Kleinhoven deden nog wat aan-
vullend onderzoek bij het kantoor van Gewest Eemland in Amersfoort. Daarna 
was er nog een stuk monnikenwerk nodig: de juiste invulling van de formulie-
ren en het opsporen van vergeten panden en onterecht opgenomen panden. 
Door gesprekken van Rom van der Schaaf met oudere bewoners van de omge-
ving Laarderweg kwamen er nog heel wat panden en jaartallen bij. De eerste 
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aanvullingen kwamen van Jan van Wijk en Bert Bos. Voor veel extra details 
hielpen daarna vooral Bart van de Kamp en Cees Hensbergen. 
 

Samenvatting aantallen 
     
Deel van Eemnes Wakkerend. Meentweg Overig  Totaal 
   Eemnes  
Boerderijpanden, met onderdelen 
ouder dan 1940 64 37 31 132 
Daarvan in 2002 nog veehouderij  
(melkvee of vleesvee) 3 6 1 10 
Ander agrarisch gebruik, 
bv paarden of hobbyboer 7 10 2 19 
Rijksmonument 13 9 8 30 
Gemeentemonument 8 2 4 14 

Wakkerendijk 88. Eén van de weinige boerderijen in Eemnes, waarvan het gehele aanzien van 
pand, erf en bijgebouwen nog vrijwel in de oorspronkelijke staat is gehouden. Tot 1987 was deze 
boerderij van Gijs Roodhart volledig operationeel. Het is een Rijksmonument en door bouwjaar 
1652 tevens de oudste boerderij van Eemnes. 
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Meentweg 75. Eén van de weinige oude boerderijen in Eemnes, waar de deel 's winters nog vol 
koeien staat. De boer is Kees van Beijeren. Het is een Rijksmonument; bijna 300 jaar oud. 

Van Teus Roodhart en zijn vrouw Wil Schotsman kregen we aanvullende in-
formatie over de situatie omstreeks 1940. Toen waren er aan de Wakkerendijk 
55 adressen met veehouderij. Daarvan zijn 12 nu niet opgenomen. Deze vielen 
buiten de inventarisatie, omdat de panden na 1940 zijn gesloopt of geheel ver-
nieuwd. Ook bleek echter, dat van de 64 opgenomen panden, er in 1940 al bij 
21 geen vee meer gehouden werd. Aan de Meentweg waren er toen 9 extra 
adressen met vee, terwijl er slechts op één adres van de inventarisatie in 1940 
al geen vee meer werd gehouden. 

Minder bekend gebied 
Sprekend over oude boerderijen van Eemnes, bedoelt men meestal de lintbe-
bouwing langs Wakkerendijk en Meentweg. Daar staan inderdaad de mooiste 
en oudste boerderijen, waarvan er veel zijn beschreven in het boek "Eemnes, 
Geschiedenis en Architectuur" van 1999. Bij de inventarisatie kwam nieuwe 
informatie boven over de rest van Eemnes; in de tabel Overig Eemnes ge-
noemd. Dat omvat een groot gebied. Namelijk: Kerkstraat, Laarderweg, Mo-
lenweg, Streefoordlaan, Goyergracht Noord, Goyergracht Zuid, Seldenrijkweg, 
Oud Eemnesserweg, Eemweg en Korte Maatsweg. Ook daar ligt een heel stuk 
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historie van ons dorp. Hier volgen enkele bijzonderheden, die nog vrijwel niet 
zijn gepubliceerd. Het gaat daarbij vooral om kleine boerderijen, die werden 
gebouwd in de periode van 1840 tot 1940. Hierdoor komt ook de ontwikkeling 
van Eemnes in de laatste 150 jaar naar voren. Eerst echter nog even aandacht 
voor boerderijen in het oude dorpshart van Eemnes. 
 Kerkstraat: de telling geeft hier 10 boerderijpanden. In de zestiger jaren 

had Café Van der Wardt op huisnummer 5 achter het café nog een stal met 
koeien. Ook had  Hensbergen op nr 7 tot ca 1970 nog koeien op stal. Voor 
de nummers 1, 2, 2A en 4 moeten we zeker terug tot ca 1750 voor het ge-
bruik als boerderij. Misschien zijn ze vroeger wel gebouwd in de stijl van 
een boerderij, maar zijn ze al direct gebruikt als "buitenwoning" van regen-
ten en daarna nooit meer als boerderij gebruikt. Het is bekend, dat schout 
Willem Verweij vanaf ca 1720 nr 1 bewoonde, naast zijn hoofdverblijf in 
Utrecht. 

 Laarderweg: lange tijd waren hier slechts enkele boerderijen. Daarvan be-
staat nu alleen het mooie pand op huisnr 3 nog (van 1676). In de periode 
van ca 1885 tot 1925 werd een aantal panden gebouwd, waarvan de bewo-
ners wat eigen koeien hielden. Dikwijls was dat naast ander werk, dat voor 
het grootste deel van het inkomen moest zorgen. Deze kleine boerderijtjes 
vormen ook een deel van de inventarisatie. Minstens 10 koeien waren er bij 
huisnr 40 (Roothart tot ca 1980) en bij nr 45 (Scherpenzeel tot ca 1950). 
Het dubbele pand Laarderweg 41/43 heeft niet het uiterlijk van een boerde-
rij. Toch woonden hier twee gezinnen met een stal achter het huis voor en-
kele koeien (op nr 41 Bart Hamersveld tot ca 1950; op nr 43 Jopie van Dijk 
tot 1955).  

 Molenweg: vroeger was dit een zandweg, voor toegang tot de graanmolen, 
die stond achter het huidige nr 8A. Als eerste boerderij kwam hier om-
streeks 1840 het pand van het huidige nr 4 van antiekhandel De Evenaar. 
De tweede boerderij kwam er ca 1890. Deze stond op de plaats van het hui-
dige Molenweg 21/21A. Daar woonde de "berenboer" Teus Roodhart; bij-
genaamd Pijpie. Bij de vernieuwing van het pand omstreeks 1995 zijn de 
west- en oostgevel in de oude vorm gehandhaafd en heeft het groepje wo-
ningen daar enigszins de stijl van "boerenbouw" behouden.  

 Streefoordlaan: ook daar zijn in de periode ca 1913 tot 1922 drie boerde-
rijtjes gebouwd. Dat zijn de huidige huisnummers 10, 11 en 16/18. Op nr 10 
en 11 hielden respectievelijk Jan Verwoert en Teus de Bruin tot in de zesti-
ger jaren elk 6 tot 10 koeien. Nummer 16/18 werd voor Peter van de Kamp 
gebouwd als boerderij met een kleine deel voor koeien. Al snel was hij ech-
ter uitsluitend handelaar in varkens en gebruikte de deel uitsluitend om kor-
te tijd wat varkens onder te brengen. Omstreeks 1985 is het pand verbouwd 
tot dubbel woonhuis, waarbij de hoofdvorm helemaal gelijk is gebleven. 
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 Seldenrijkweg: dicht bij het tunneltje Te Veen, bij klaverblad van A1 en 
A27, staat het boerderijpand waar Rijk Keizer de laatste boer was, tot ca 
1980. De Seldenrijkweg was voor hem onmisbaar, omdat hij 's zomers ging 
melken in de polder. Nu is de Seldenrijkweg grotendeels afgesloten en het 
pand waar familie Keizer boerde op huisnummer 6 zal wel een huisnummer 
van Te Veenweg Zuid krijgen. 

 Oud Eemnesserweg: op nr 7 staat het pand Heidehoek, dat is gebouwd in 
1938. De eerste boer Peter van Oostrum kwam daar, omdat zijn boerderij 
aan het eind van de Wakkerendijk gesloopt moest worden wegens aanleg 
van het viaduct voor de Rijksweg (A1), die werd doorgetrokken langs 
Baarn naar Hoevelaken. Lange tijd bleef het een gewone veeboerderij, maar 
schoonzoon Wim van Daatselaar ging geleidelijk over tot een volledig paar-
denpension. Zijn zoon Arnoud is nu bezig dat bedrijf nog verder uit te brei-
den, omdat het voor paardrijders heel gunstig is gelegen, tussen de bossen 
bij Groeneveld en de heide bij 't Bluk. 

 Eemweg (bij Eembrugge): de boerderij van Anton Dorresteijn op nr 104 is 
van ca 1937. Deze kon daar pas worden gebouwd toen de afsluitdijk was 
aangelegd en overstromingsgevaar bij storm uit het noorden verleden tijd 

Oud Eemnesserweg 7. Gebouwd in 1938, omdat veehouder Peter van Oostrum aan de Wakke-
rendijk moest wijken voor het viaduct van Rijksweg 1. In die tijd werd in een heel andere stijl ge-
bouwd, dan tot ca 1900. 
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was geworden. Eembrugge zelf ligt aan de andere kant van de Drakenbur-
ger gracht. Het terrein ligt daar ca 1 meter hoger, waardoor er al eeuwen 
lang huizen stonden. 

Wat gebeurt er verder met de inventarisatie? 
Door de Boerderijenstichting en TVE worden foto's en formulieren vastgelegd 
op CD-ROM's of een DVD, zodat de gegevens beschikbaar komen voor nader 
onderzoek van deze momentopname. Dat betreft dan meer dan 5000 boerderij-
en, verspreid over een groot gebied. Voor onze Historische Kring is er echter 
ook andere informatie verzameld. De genoemde bijzonderheden van Overig 
Eemnes geven daarvan een indicatie. Alle foto's en gegevens worden bewaard 
op CD-ROM bij de computer in de Oudheidkamer. 
 
In de database, die ook wordt gebruikt voor registratie van voorwerpen en di-
verse foto's van Eemnes, is nu een deel ingevoerd voor "boerderij-
monumenten". Per adres zijn de foto's met de bijbehorende gegevens op het 
scherm van de PC te tonen. Als extra informatie hebben we voor veel panden 
bijvoorbeeld al genoteerd wie de laatste boer was, met indicatie van de veesta-
pel. Ook is er een meer volledige opgave van reeds verschenen publicaties en 

Streefoordlaan 10. Gebouwd ca 1913. De laatste boer van deze kleine boerderij was Jan Ver-
woert (†1960), die hier tot zijn dood 6 tot 10 koeien hield. 
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er zijn bijzonderheden genoteerd over de geschiedenis van pand of bewoners, 
die nog niet eerder waren vastgelegd. 
 
In de komende tijd kunnen er meer feiten worden toegevoegd. Voor een deel 
van de panden is de extra informatie nog niet opgenomen, omdat de tijd voor 
het opsporen nog ontbrak. We kunnen ook nieuwe veranderingen toevoegen. 
Als bewoners of anderen willen weten wat er over bepaalde panden is geregi-
streerd, kunnen zij contact opnemen met ondergetekende. Ook is men welkom 
voor verbeteringen. 

Rom van der Schaaf 
Foto’s Désirée van Oostrum 

Wakkerendijk 

5 1880 ca -  
17 1890 ca -  
36C/38 1879 -  
42 17XX - a 
52 1851 M a 
72/72A 1843 G a 
76 1910 ca -  
78 1920 ca -  
88 1652 M  
90/90A 1650 ca -  
92 1900 ca -  
94 1865 M  
100 1907 - a 
102 1850 voor G  
104 1690 ca M  
106 17XX M a 
108 1899 -  
112 1820 ca G m 
114 1800 ca G  
116 1876 M  
118 1912 -  
120 17XX G  
128 17XX -  
132 1920 ca -  
134 1835 ca -  
136 17XX - v 
140/142 17XX M  
150 17XX -  
154 17XX -  
156 1928 ca -  
158A/B/C 1770 ca M  
162 17XX -  

166 1730 ca M  
168-170 17XX M  
174 1875 ca -  
176 1920 -  
178 1661 M  
180/180A 1702 voor? -  
182 1730 ca? -  
188 1800 ca M  
190/190A 1660 ca? -  
192 1702 voor? -  
194A 16XX -  
196 1938 - m 
200 16XX -  
202/204 17XX -  
206 1700 / 1960 -  
208 1911 -  
212 16XX / 1963 -  
222  -  
228/226B 1850 -  
230 1770 ca -  
232/232A 1800 ca -  
238 1935 ca -  
240/240A 1930 ca -  
242 1929 - m 
244/246 1800 ca? -  
248/250 1860 -  
252/254 1864 -  
258 1703 na M  
260 1901 G  
264 1800 ca G  
268 1700 ca G a 
270 1734 voor -  

nr. bouwjaar mon. gebruik 
 oudste   

nr. bouwjaar mon. gebruik 
 oudste   
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Toelichting bij de adreslijst: 
De monumentstatus is afgekort: 
M = Rijksmonument, G = Gemeentemonument. 
Voor het huidige agrarisch gebruik zijn op de volgende wijze drie soorten genoemd: 
m melkvee = tenminste 15 melkkoeien; 
v vleesvee = tenminste 30 koeien slachtvee; 
a ander agrarisch = bijvoorbeeld paardenpension, hobbyboer met klein aantal koeien, ho-
veniersbedrijf, enz. 
Als in de kolom niets is vermeld, is het pand in gebruik als woning of voor een niet-agrarisch be-
drijf. 

nr. bouwjaar mon. gebruik 
 oudste   
 

5 19XX ? -  
9 17XX -  
11 1750 na? M  
19 1690 ca M a 
35 1840 -  
37 1850 voor M  
43 1700 voor M  
45 1850 voor? M  
47 1877 M  
49 17XX G  
51/53A  -  
55  1935 - a 
59 1787 ?  - m 
65/65A  -  
67  -  
67B/69 17XX - a 
71 1866 M m 
73 1932 - a 
75 17XX M v 
79 1850 voor G m 
81 1925 -  
83 1850 ca M v 
85 1846 voor -  
87 1907 -  
91 1800 ca - a 
93  - a 
95 1920 ca - a 
99 1918 -  
107 18XX - a 
111 1900 ca  - a 
113 1900 ca  - a 
115 1915 - m 
117 1838 -  
119 17XX -  
121 1880 ca -  
123  -  
125 18XX -  

Meentweg Overig Eemnes 

adres bouwjaar mon. gebruik 
 oudste   
 

Kerkstraat 1 / WD 4 1800 ca M  
Kerkstraat 2 / WD 2 1700 ca M  
Kerkstraat 2A 16XX M  
Kerkstraat 4 16XX M  
Kerkstraat 5 1738 M  
Kerkstraat 6 16XX M  
Kerkstraat 7 1975 M  
Kerkstraat 8/10/12 16XX M  
Kerkstraat 18 17XX G  
Kerkstraat 24 1800 ca G  
Laarderweg 3 1676 -  
Laarderweg 35 1895 ca -  
Laarderweg 40 1912 -  
Laarderweg 41/43 1892 ca -  
Laarderweg 45 1885 ca -  
Laarderweg 84/86 1906 -  
Laarderweg 93/95 1925 -  
Molenweg 4 1850 ca -  
"Molenweg 6 
Streefoordlaan 46" 1900 voor -  
Molenweg 8 1886 G  
Molenweg 10 1920 ca -  
Molenweg 21/21A 1890 ca -  
Streefoordlaan 10 1920 ca -  
Streefoordlaan 11 1913 ca -  
Streefoordlaan 16/18 1922 -  
Goyergracht Noord 2 1940 ca -  
Goyergracht Zuid 3 1928 -  
Seldenrijkweg 6 1850 ? - a 
Oud Eemnesserweg 7 1938 - a 
Korte Maatsweg 3 1850 voor G  
Eemweg 104 1937/1938 - m 
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Voor panden die geen monumentstatus hebben is vaak het opgegeven bouwjaar van de oudste 
onderdelen onzeker. Soms is de geschiedenis van eigenaren en huurders wel globaal bekend tot 
het begin van de 18e eeuw, maar vooral bij opgave 1800 of eerder kan de boerderij later toch ge-
heel zijn vernieuwd. 
 
Bij de opgave hebben we heel wat grensgevallen meegeteld, maar ook enkele panden niet opge-
nomen. Voorbeelden daarvan zijn: 
Wakkerendijk 56B: niet opgenomen, wegens geheel nieuw gebouwd in 2001 en stijl afwijkend 
van vroeger. 
Wakkerendijk 232: wel opgenomen, omdat de oude stal en overkapping voor werktuigen er nog 
staan. Het woonhuis is echter in 1998 in moderne stijl geheel vernieuwd. 
Meentweg 3: niet opgenomen, omdat de boerderij in de tachtiger jaren geheel nieuw is opge-
bouwd, nadat ca 1960 de voorgevel al was vernieuwd. 
Laarderweg 41/43: wel opgenomen. Uiterlijk gewoon dubbel woonhuis, maar daar achter had-
den de bewoners vroeger kleine stallen voor melkvee. 
Molenweg 10: wel opgenomen. In de zeventiger jaren is het pand grotendeels vernieuwd, maar 
geheel in de vroegere stijl en de oude binten zijn daarbij behouden. 

Bronnen van geschreven informatie 
Boekje Kerkstraat Eemnes, door Henk van Hees en Livia van Eijle, uitg. HKE 1984 
Diverse nummers van HKE-kwartaalblad; met name in de jaren 1985, 1988 en 1993; zie data-
base voor referenties per pand. 
Kadastrale kaarten bij Kadaster te Utrecht, ivm uitbreidingen Eemnes van 1840 tot 1940. 
Boek Eemnes, Geschiedenis en Architectuur, uitg Spou/Kerckebosch 1999. 
Kaartenbak van Werkgroep Genealogie, voor panden die niet zijn genoemd in het boek Eemnes 
van 1999. 


