


Seijst 2003. - Dl.33 VOORWOORD I OPEN MONUMENTENDAG 2003 Voor u ligt de beschrijving van een fietsroute door hetagrarisch landschap langs de monumentale boerderijen en deactieve agrarische bedrijven. De route is van een ruime toelich-ting voorzien met interessante informatie over het landschapen de bebouwing. Niets hindert u de route na zaterdag 13september. Open Monumentendag 2003, nog eens te fietsen.Agrarisch Zeist, de groene long tussen de stedelijke bebouwingen Bunnik is het waard. Het pleziert mij dat diverse instanties voor OpenMonumentendag 2003 hebben samengewerkt en datparticulieren bereid zijn het publiek op Open Monu-mentendag te ontvangen. Het is een goed initiatiefdat het Zeister Historisch Genootschap de Van dePoll Stichting de september-aflevering van zijn bul-letin Seijst voor de routebeschrijving en de bijbeho-rende achtergrondinformatie aan de commissie Open Monumentendag beschikbaar heeft gesteld. We hopen dat dit de start is van een nieuwe traditie, want door samenwerking bereiken we meer. Als wethouder voor cultuur wens ik u namens de gemeente Zeist een goede, leerzame Open Monumentendag toe.Namens de gemeente Zeist, W.J.M, den Heijer, wethouder Cultuur van de gemeente Zeist Vootwootd 'Boerenbouw', het thema van Open Monumentendag 2003,nodigt uit tot het in de schijnwerper zetten van het agrarischgebied in de gemeente

Zeist. Het thema leent zich uitstekendvoor een fietstocht met gezin, familie of bekenden. U fietstdoor agrarisch gebied waar in oude tijden de Kromme Rijnmeanderde en sinds de Middeleeuwen geboerd wordt.Tussen Zeist-West en de Kromme Rijn treft u boer-derijen aan die qua architectuur en indeling in hetlandschap passen. Enkele zijn zelfs gemeentelijk monu-ment. Dat geeft aan dat agrarische bedrijven voor decultuur en de historie van Zeist van belang zijn. Het agrarisch gebied in de gemeente was voor onge-veer veertig jaar terug groter. Een deel ervan is metde daar gevestigde boerderijen opgeofferd aan stedelijke uit-breiding. Enkele agrarische panden, zoals de boerderijen DeKroost, Nieuw Griffensteijn, De Kleine Koppel en De Brink,konden binnen de nieuwe bebouwing van Zeist-West gehand-haafd blijven. Het enige echte agrarische element in de wijk isde in de boerderij De Brink gevestigde kinderboerderij. Door denaamgeving van de straten in Zeist-West is de herinnering aanhet oude landschap levend gebleven.







Seijst 2003. - Dl.33 o toenemende vegetatie. Zo ontstond tenzuiden van de Utrechtse Heuvelrug eenmeanderende stroom met een breedte vanongeveer 100 meter: de Kromme Rijn. Bijsterke stijging van de waterloop kwamenoverstromingen voor die door afzettinghogere oeverwallen, zogenaamde stroom-ruggen, en door uitslijpen laag gelegenkommen veroorzaakten. Na een overstro-ming zakten kleideeltjes uit de rivier instilstaande water van de kommen naar debodem. Zo ontstond een kleilaag die in deloop der tijden door moerasvorming meteen veenlaag werd bedekt. Verlegde derivier opnieuw zijn bedding, dan verland-den de oude geulen. De jongste zogenaamde restgeul is de'Zeister Rijn' van omstreeks 300 jaar naChristus. Deze vinden we bij het land-goed Oostbroek, vlakbij het universiteits-gebied 'De Uithof'. De oude lopen van derivier met hun stroomruggen en kommenzijn soms nog in het landschap te herken-nen. Zo is bij de boerderij Stoetwegen aande Tiendweg duidelijk te zien dat deze op een hogere rug ligt. De Tiendweg ligt hierook enigszins in een brede kuil die aan deoostzijde van de weg in de richting vanBlikkenburg gaat. Landbouw langs deKromme Rijn In de Romeinse tijd had de KrommeRijn betekenis als grensrivier en als trans-portweg. Dat veranderde toen in 1122 deKromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werdafgedamd en de Lek de transportfunctieovernam. De opdracht tot afdammingkwam van het bisdom

Utrecht dat,terwijl er een toenemende behoefte aanlandbouwgronden was, in zijn bezittin-gen ten oosten van de stad veel last hadvan overstromingen. Ten gevolge van deafdamming bij Wijk bij Duurstede slibdentijdens de Middeleeuwen de verschillendearmen van de Kromme Rijn dicht. Hetmoerassige gebied werd met behulp vande aanleg van dijken ontgonnen. Tussende dorpen De Bilt en Zeist werd in de der-tiende eeuw vanuit de abdij Oostbroek enhet Vrouwenklooster Oostbroek - gelegen Agrarisch Geologie In de gemeente Zeist kunnen we grof-weg drie grondsoorten onderscheiden:zand, veen en rivierklei. Voor de agrari-sche bedrijven beperken we ons tot zanden klei. Zeist ligt immers op de scheidingvan de Utrechts Heuvelrug, zand, en hetKromme Rijngebied, rivierklei. De langsde Kromme Rijn ontstane veengebiedenzijn niet groot, grotendeels afgegravenvoor turfwinning en vervolgens in cul-tuur gebracht. De rivier is al sinds eeuweneen belangrijk element in het landschap.Tegenwoordig is zij een bescheiden stroomen bekend als natuurgebied, maar in oudetijden had de Kromme Rijn meer beteke-nis. De Rijn verlegde in de ijstijden regel-matig zijn waterlopen. Langzaam stabili-seerden de oevers van de rivier door de





Seijst 2003. - Dl.33 AGRARISCH ZEIST 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 inkomsten.^ De economische verbeterin-gen zijn af te lezen aan de verbouwingenvan boerderijen. In de tweede helft vande negentiende eeuw zijn veel woon-huizen vergroot of boerderijen geheelvernieuwd. Ook worden gronden doorde eigenaren aan pachters verkocht waar-door het aantal bedrijven toeneemt ennieuwe boerderijen worden gebouwd. Deveeteelt krijgt door een groeiende vraagnaar zuivelproducten vanuit de stedenlangzamerhand meer betekenis. Met de crisis in de graanteelt na 1928daalde de economie in het rivierengebiedtot het laagste niveau in de Nederlandselandbouw. In de crisisjaren, de beruchtejaren dertig, hebben de boeren het moei-lijk door geringe afzet en de beperkendeoverheidsmaatregelen. Door gebrek aaninvesteringen worden geen modernise-ringen doorgevoerd. Pas na de TweedeWereldoorlog, in de jaren vijftig, komt demechanisatie op gang. Veel boerenbedrij-ven worden dan gesplitst om de kindereneen bestaan te bieden. Dat kan doordat de fruitteelt lucratief wordt en daarvoorheeft men geen bedrijven met veel hec-taren nodig. In 1950 is bijna 29% van delandbouwgrond in het Kromme Rijnge-bied voor de fruitteelt in gebruik. Twintigjaar eerder was dat ongeveer de helft.Toch heeft deze bloeiperiode niet langgeduurd. Rond 1970 maken de hoogstam-boomgaarden plaats voor laagstammen enverliezen de gemengde

bedrijven terreinaan hooggespecialiseerde fruitbedrijven.Het landschap dat gevuld was met blader-kronen maakt weer plaats voor een openlandschap met weiland. De boeren gaanover op de intensieve veeteelt en bouwenligboxenstallen waarvoor subsidie werdverstrekt. Tegelijkertijd heeft de opruk-kende verstedelijking het open landschapdeels opgevuld. Zeist en de landbouw Uit onderzoek is gebleken dat de Zeis-ter Dorpsstraat, gelegen op een zandwal,een kade - waarschijnlijk een los- enlaadplaats - heeft gekend langs een oudearm van de Rijn. Vanouds vinden we alle is dan schaarste aan graan. Vee houdtmen voornamelijk voor de mest en voorhet vlees. De zuivel is slechts bijzaak.Omstreeks 1800 gaat het de boeren inde streek zo goed dat de oogstwerkzaam-heden met uit Duitsland ingehuurdeseizoenarbeiders worden verricht. Tussen1820 en 1830 wordt de economische situ-atie op het platteland slechter. De groteboeren in het Kromme Rijngebied gaan inde tweede helft van de negentiende eeuwover tot meer veeteelt en het aanplantenvan meer fruitbomen. De boomgaardenworden benut voor het weiden van klein-vee. De kleine boeren, zonder kapitaalom moderne werktuigen en kunstmestte kopen, gaan over tot de intensieveakkerbouw waarbij veel arbeidskrachtwordt ingezet. De opbrengsten blijvenin verhouding ver achter bij die van deakkerbouwbedrijven op de zeeklei. Tochkomt er in de graanteelt verbetering

vaninkomsten door de Krimoorlog in Rus-land (1853-1856) en de Amerikaanse bur-geroorlog (1861-1865). Moderniseringenin de veeteelt leiden eveneens tot meer





Seijst 2003. - Dl.33 AGRARISCH ZEIST 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 beslag, maar tevens uit een opgave vanberoepen binnen de gemeente uit 1830.Er zijn dan 33 landbouwers en 3 land-bouwsters, terwijl er in 1814 slechts 17boeren geteld waren. Het aantal boeren-knechten bedraagt 49 in 1830 en er zijn 4boerenmeiden. Het agrarisch landschap bij Zeistkenmerkte zich in de negentiende eeuwevenals elders in het Kromme Rijngebieddoor voornamelijk akkerbouw en eenweinig veeteelt aangevuld met fruitteelt.Tegen het einde van de eeuw kwam ermeer veeteelt. In de eerste helft van detwintigste eeuw raakte het open land-schap gevuld met fruitbomen als eenantwoord op de slechte economischesituatie in de crisisjaren. De fruitcultuurzette zich in de eerste jaren na de TweedeWereldoorlog door. In de laatste vijftigjaar heeft het landschap aan de west- enzuid-westzijde van Zeist een grote ver-andering ondergaan. Voor de machinalelandbewerking hadden de boeren hetliefst blokvormige kavels. Ruilverkaveling bood de mogelijkheid tot wijzigingen vande perceelsgrootte. Vanaf de jaren zestigspeelden ook de belangen voor de water-huishouding, landschap, natuur en milieumee. De bouw van de wijk Zeist-Westslokte een groot deel van het agrarischgebied op. De boerderijen zijn deels in deontstane wijk terug te vinden. Ze hebbenalle een niet-agrarische functie gekregen.Andere boerencomplexen zijn opgeofferdaan de

uitbreiding van de Rijksuniversi-teit Utrecht. Immers de Uithof hoordevroeger onder de naam Zeister Oever bijde gemeente Zeist. Dit gebied ging in 1974over naar de gemeente Utrecht. Tegelijkkreeg de gemeente Bunnik een strook aande zuid-westgrens van de gemeente, inclu-sief fort Rhijnauwen. Reeds 10 jaar eerderwas bij wet een strook van de kadastralesectie Stoetwegen langs de Kromme Rijnover gegaan naar dezelfde gemeente.^ Bij boerderij The Oide Nest herinnert debeplanting nog aan de tijd waarin boerde-rij, erf en omgeving een landschappelijlteeenheid vormden. particuliere collectie Boerderijenen erven In Nederland kennen we verschillendeboerderijtypen. Elke streek heeft vanoudszijn eigen type. De architectuur is afge-stemd op het functionele gebruik. Bodem-eigenschappen en productiewijze hebbendaarbij een belangrijke rol gespeeld. Datgeldt zowel voor de gebouwen als voorde indeling en beplanting van de erven.Daardoor heeft er altijd een logischerelatie tussen het agrarisch bedrijf en denatuurlijke omgeving bestaan. Tegenwoor-









Seijst 2003. - Dl.33 BOERDERIJEN EN ERVEN | OPEN MONUMENTENDAG 2003 type boerderij te klein is om alle activi-teiten te herbergen is in later tijden op deerven een aantal bijgebouwen verrezen.Afhankelijk van de behoefte zijn datstallen, schuren, wagenloodsen of kapber-gen. De kapbergen liggen meestal directachter de boerderij omdat ze dienden voorde opslag van hooi voor het vee dat in dewinter op stal stond. De kapberg bestaatuit vier tot zes eiken palen waar een inhoogte verstelbare, met riet gedekte, kaptussen hangt. Deze kap is met een systeemvan katrollen op en neer te bewegen.Soms heeft men onder in de kapberg eenkleine schuur voor jongvee gebouwd waarbovenop het hooi wordt opgetast. In diegevallen spreken we van een 'schuurberg'.Een bijzonder gebouwtje is het bakhuis,naast het voorhuis neergezet. Daar baktede boerin oorspronkelijk haar brood enwerd het veevoer gekookt. In de zomer-tijd, als het hele gezin veel buiten ver-keerde omdat er druk werk was, woondehet overdag in het kleine bakhuis, ook welzomerhuis genoemd. Boerderij De Brinl< is behouden gebleven doordat hier in 1983 de Idnderboerderij isgevestigd. De achterliggende schuur is precies in het verlengde van het hoofdgebouwgeplaatst.                                                                                                gemeente archief zeist





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 keek op het snavelvormig snijpunt van deNoordweg en de Koppelweg. Verderop aan de Koppelweg stond deboerderij De Grote Koppel. Deze is aanhet bouwplan van Zeist-West ten prooigevallen. De naam van de boerderij islater aan de serviceflat De Grote Koppelgegeven die langs de Weteringlaan staat.' 'Waar de Koppelweg op de Weteringlaanuitkomt en in een T-splitsing eindigt, gaatu linksaf via het fietspad langs de Wete-ringlaan. Na de kruising met de Grift-laan, krijgt u aan uw linkerhand - daarwaar de weg een bocht naar rechts maakt- boerderij Nieuw Griffenstein. Als u deweg oversteekt kunt u via een voetpad:. rond de boerderij lopen. 3. Nieuw Griffenstein : WETERINGLAAN 2 (1933) ARCHITECT: H. VAN INGEN           - .- De boerderij Nieuw Griffensteijn is in1933 gebouwd als opvolger van de boerde- rij Griffensteijn aan de Waterigeweg. Deboerderij is gebouwd in het langhuistypemet een rieten dak waarvan de nok aanvoor- en achterzijde is afgewolfd. Aande achterzijde staan een kapberg en eenschuur. Het jaartal 1933 is met sierankersop de gevel aangebracht. De voorgevelheeft een symmetrische raamindeling.Alleen de twee kleinere ramen van debenedenverdieping hebben luiken. Onderdeze twee ramen zitten de luikjes van de oorspronkelijke kaaskelder. Aan de rech-terzijde is de zijgevel van het woonhuisuitgebouwd. Tegen de linkergevel zien

weachter het oorspronkelijk woonhuis eenuitgebouwd stalgedeelte. De beplanting rond de boerderij is vooreen deel oorspronkelijk. We treffen ertreurwilg, knotwilg, beuken, een noten-boom en fruitbomen aan. Zo is een stukjevan de landelijke sfeer van het agrarischgebied in de wijk gehandhaafd. In de zomer van 1933 is het hoogste punt van de nieuw te bouwen boerderij Nieuw Grif-fensteijn bereikt. Reden voor een feestelijke bijeenkomst.                                            gaz











Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 negentiende eeuwse beeld op. De moestuinaan de linkerzijde achter de coniferen heefthaar oorspronkelijk karakter verloren. Deboerderij heeft reeds lang geen agrarischefunctie meer en dient als woning. Voorbij The Olde Nest passeren we debrug over de Blikkenburgervaart. Evenverder aan onze linkerhand staat een vrijmodern ogende 'boerderij' met de naamZeldzaam 10. Zeldzaam BUNSINGLAAN 14 (1924)ARCHITECT: J.J. VAN STRAALEN De 'boerderij' Zeldzaam lijkt op eenvilla. Het pand is gebouwd als een rente-nierswoning voor Gerardus van de Haarsr., vader van de gebroeders Teunis enGerardus jr. die de stoeterij aan het beginvan de Bunsinglaan hadden. Vader Vande Haar wist veel van concours-paardenen verlegde op oudere leeftijd zijn ambitievan boer op Zomerdijk in de richting vande hippische sport. Zeldzaam heeft nooit als een echte boerderij gefunctioneerd.&quot; De nadruk ligt bij Zeldzaam duidelijkop de woonhuisfunctie. Het dak is hoogopgetrokken. De voorgevel heeft eena-symmetrisch indeling. Het boograamrechts is kenmerkend voor de bouwstijlvan de jaren twintig en dertig van detwintigste eeuw. De ramen op de beganegrond zijn schuiframen waarvan debovenlichten een fragiele ruitverdelinghebben. De daklijst langs de rieten, niet-afge-wolfde, kap is eenvoudig van versiering.Het dak van de naastgelegen

houtenschuur is wel afgewolfd. De ruitjes in deschuur hebben een fragiele v-vormige ver-siering. Deze versiering wijst op invloedvan de bouwstijl van de AmsterdamseSchool. De schuur heeft dienst gedaan alspaarden- en rijtuigstalling. De volgendebewoner stalde er enkele koeien. Destrakke tuin met het gladde grasveld pastgoed bij de uitstraling van het pand. Aande achterzijde ligt een boomgaard.''' De rentenierswoning Zeldzaam is in 1924 gebouwd voorGerardus van de Haar sr..                       particuliere collectie Gerardus van de Haar heeft bij deeerste steenlegging het pand de naamZeldzaam gegeven. Na zijn overlijden in1928 hebben de volgende bewoners denaam Oudervrucht op de gevel gezet. Dehuidige eigenaren zijn weer teruggegaannaar de oorspronkelijke naam. Schuin tegenover de boerderij Zeldzaamligt aan onze rechterhand de boerderij 'tHoeveke. 89





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 fruit en harde groente. Elke zMerdag kuntu ben hen terecht voor appels, peren,koohoorten, uien, wortelen, vruchtensap-pen en honing. Naast het fruitbedrijf ligtde boerderij Zomerdijk. 13. Zomerdijk TIENDWEG 1 (CA. 1720) Boerderij Stoetwegen. Duidelijk is de lijn van de brandmuur als scheiding tussen woon-en stalgedeelte te zien.                                                                           particuliere collectie De boerderij Zomerdijk is, evenals TheOlde Nest, een langhuis-boerderij. Deoudste delen dateren uit het einde vande achttiende eeuw. In de witgepleisterdegevel zit in het midden een raam. Dat isde plaats waar vroeger een deur zat. Ookdeze voorgevel heeft een symmetrischeindeling. De ramen op de begane grondzijn van luiken voorzien. De boerderijheeft een hoog opgaand dak waardoorde bovenverdieping royaal is. Het dakis afgewolfd. Op zondag 8 juni 2003 ishet rieten dak door brand beschadigdevenals een deel van de bovenverdieping.In de negentiende eeuw is rechts vande boerderij een woning aangebouwd,waarschijnlijk op de plaats waar ooit een 14. Stoetwegen TIENDWEG 2 (CA. 1770) Stoetwegen ligt iets van de weg af opeen oude oeverwal van de Kromme Rijn.In 1279 wordt reeds over een hof op dezeplek gesproken. De boerderij ontleent zijnnaam aan het gerecht Stoetwegen datvoor het eerst in 1392 is vermeld. Hetwas een

leen van het bisdom Utrecht.In 1748 lagen er binnen het gerecht,dat een omvang had van ongeveer 440morgen'\12 huizen. Bij keizerlijk decreetvan 21 oktober 1811 is Stoetwegen bij degemeente Zeist gevoegd. In 1829 hoorde bakhuis stond. Inmiddels is de woningafgebroken. De contouren zien we terugin de beukenhaag rond het terras. De naam van de boerderij, Zomerdijk,brengt ons de oude waterhuishouding indit gebied in herinnering. Een zomerdijkis immers de dijk die de zomerstanden vanhet water kan keren. We vervolgen de Tiendweg. Als u weerop de fiets zit, hoeft u bij weinig tegen-wind nauwelijks te trappen. We dalen hierheel weinig naar een voormalige beddingvan de Kromme Rijn en zien de boerderijStoetwegen op een oude oeverwal in hetlandschap liggen.





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE 1 OPEN MONUMENTENDAG 2003 15. De Hoef/Klein Stoetwegen TIENDWEG 4 (CA. 1829) De boerderij op de hoek van de Tiend-weg en de Koelaan hoorde oorspronkelijkbij de buitenplaats Wulperhorst. Jonk-heer Jan Elias Huydecoper kocht de helebuitenplaats in 1829. De boerderij wordtin de koopakte uit 1829 beschreven als'onlangs verbouwd'. Het pand heeft danzes vertrekken, twee kelders en ruimezolders. In het achterhuis is plaats voor 12koeien en 5 paarden. De boerderij heeftdan een eigen karnmolen, een bakhuis,een hooiberg, een schuur en een hon-denhok. Bij de boerderij horen bouw- enweilanden evenals een boomgaard. De huidige bewoners, die het pand in1965 kochten, hebben de boerderij denaam Klein Stoetwegen gegeven. De oor-spronkelijke naam is De Hoef. Tegenwoor-dig doet de boerderij dienst als woning enis daarom tussen 1970 en 1980 grondiggerenoveerd en verbouwd. 16. De Brakel SPORTLAAN 5 (17°^ EEUW/VERNIEUWD IN 1922) ARCHITECT: H.HISSINK, LOENEN AAN DE VECHT Vanaf de Sportlaan hebt u een goedzicht op het erf van boerderij De Brakel.De huidige boerderij is in 1922 door dearchitect Hissink in de vorm van eenkrukhuis ontworpen. De voorgevel vande boerderij is naar Zeist gericht. Hetpannendak heeft een wolfseind. De oor-spronkelijke boerderij dateerde uit de 17'eeuw en lag in het gerecht

Kattenbroek.Oorspronkelijk was De Brakel bezit vanhet klooster Windesheim onder Zwolle.Na de reformatie waren de Staten van Dit bakhuisje uit de 18^ staat op het erfvan De Brakel. De bakhuisjes bij de boer-derijen staan altijd ter hoogte van hetwoonhuis op het erf. Ze werden door deboerin gebruikt om brood te bakken, maarook om veevoer te koken. Ook deden ze inde zomertijd overdag dienst als woonhuis. ZHG Achter De Hoef liep in de Middel-eeuwen de Groeneweg, een oude ver-bindingsweg van Zeist naar Bunnik. Degedeeltelijk in 1680 aangelegde Koelaanheeft deze liep van de slotgracht tot aanBlikkenburgerlaan of Tiendweg. De Koel-aan is pas sinds 1830 openbaar. Kijkt u aan het einde van de Tiendwegbij het oversteken van de Koelaan goed uit.U gaat linksaf het fietspad langs de Koel-aan op en fietst richting Bunnik. Als u opletziet u het weiland aan uw rechterhand inwestelijke richting aflopen naar het huidigestroomgebied van de Kromme Rijn. Onge-veer 100 meter voordat de weg naar rechtsbuigt hebt u in de bocht zicht op de boerderijDe Brakel. Voorbij de bocht kunt u vanaf hetfietspad op het erf kijken.





Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 u terecht voor verschillende soortenmilieubewust geteelde pruimen, appelsen peren, evenals voor bewaargroenten,vruchtensappen en honing. Tijdens Open Monumentendag 2003worden er tussen 10.00 uur en 17.00 uurop het bedrijf rondleidingen in de boom-gaard gegeven. Ook is er uitleg over hetpersen van vruchtensappen. Tevens is ereen imker met bijen aanwezig die u overde bijen en de samenwerking met de fruit-teler kan vertellen. Er zal gelegenheid zijntot het proeven van fruit en vruchtensap-pen. Natuurlijk kunt u hier terecht voorappels, peren, vruchtensap en honing. Aan het einde van de Tolakkerlaan fietstu rechtsaf de Bisschopsweg op en komt inde gemeente De Bilt. Aan uw linkerhandligt het landgoed Oostbroek. Vlak na hetbruggetje over de Biltste Grift ligt aan uwlinkerhand de voormalige boerderij DenHoek. Den Hoek ligt aan de Grift, op het grondgebied van de gemeente De Bilt. Links van deboerderij staat het zomerhuis, gebouwd met een houten gebint dat eerst elders dienstdeed. Op de wal van de Grift had de boerderij een boenstap, een houten vlonder voor hetreinigen van de melkbussen. Foto omstreeks 1930.                                                       zhg 19. Den Hoek BISSCHOPSWEG 2 (CA 1770) Boerderij Den Hoek ligt op het grond-gebied van de gemeente De Bilt. Ook deBisschopsweg valt onder de gemeente DeBilt en

volgt de oude Bisschopswetering. De witgepleisterde boerderij is van hetlanghuis-type en ligt evenwijdig aan deweg. Het stalgedeelte achter het woonhuisis in de twintigste eeuw geheel vernieuwd. Het pannendak eindigt in wolfseinden.Het oudste deel van de boerderij ligt inde grond, dat is namelijk de uit de 17'eeuw daterende kelder onder het voorhuiswaarin kloostermoppen zijn hergebruikt.Boven de kelder ligt de opkamer. De boer-derij wordt op grond van de raamindeling,de deur- en kozijnprofielen in de tweedehelft van de 18' eeuw gedateerd. In devoorgevel heeft de boerderij drie groteramen met luiken en een klein raam meteen luik voor de opkamer. Ook het raam



Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE | OPEN MONUMENTENDAG 2003 van de verdieping heeft luiken. De ach-tergevel bezit, ondanks de verbouwing,nog altijd het achttiende eeuwse uiterlijk.Rond 1800 is over de gehele lengte van dewestgevel een zomerhuis gebouwd dat ineen voorhuis en een schuur is ingedeeld.De oorspronkelijke houten zijgevel vanhet schuurgedeelte is in de twintigsteeeuw vervangen door een bakstenenmuur. Op grond van de gebintconstructieheeft men geconcludeerd dat deze eerderelders is gebruikt, wellicht buiten onzeregio. Het vermoeden is dat de schuurgediend heeft voor de opslag van de oogst.In de zomer van 2003 is begonnen met derestauratie van de boerderij.&quot; Achter de boerderij liggen twee kap-bergen die nu als opbergruimte dienstdoen. In de boerderij is een holistischepraktijk voor dieren gevestigd. Van boerderij Den Hoek fietst u verderlangs de Bisschopsweg, buigt u mee naarrechts en slaat u aan het eind haaksrechtsaf. Dit is de Noordweg, een weg met een landelijk karakter. Ook de Noordwegligt langs de grens van de gemeentenZeist en De Bilt, maar deels op Zeistergrondgebied. 20. Hoeve Seyde NOORDWEG 2-2BIS Vanaf de Noordweg hebben we eenprachtig zicht op Hoeve Seyde, vroegerHoeve Zydewegh genoemd. Deze boer-derij ligt op grond van de gemeente DeBilt, maar vlak tegen Zeister grondgebiedaan. De oudste delen van deze krukhuis-boerderij dateren uit de 17'

eeuw. Hetwoonhuis is naar de weg gericht en heeft Hoeve Seyde ca. 1960. Het hoge raamongeveer in het midden van de beneden-verdieping is het raam van de opl<amer.Daaronder de raampjes van de l<aasl<ei-der. Aangezien de meeste boerderijen deopl<amer geheel linies of geheel rechts inde gevel hebben, doet het het raam ver-moeden dat de linker- of rechterzijde lateris aangebouwd.                                      zhg een rieten schilddak. De gevel is a-symmetrisch ingedeeldmet in het midden het raam van de opka-mer boven de twee kleine kelderramen.Links daarvan zitten twee vensters enrechts drie. De vensters van de boven-verdieping zijn wel evenredig in de gevelverdeeld. Het interieur is nogal gewijzigddoordat in het woonhuisgedeelte tweewoningen zijn gemaakt. De deuren vandeze woningen zitten in de zijgevels. Hetstalgedeelte heeft een rieten dak met eenwolfseind.&quot; Inmiddels heeft het pand zijn functieals echte boerderij verloren.



Seijst 2003. - Dl.33 FIETSROUTE I OPEN MONUMENTENDAG 2003 een centrum voor sociale activiteiten.De laatste boer is in de loop van 1979vertrokken. Gelukkig is het pand nade brand weer door de gemeente Zeistopgebouwd en in december 1994 verkochtaan de Stichting Sociaal WoninggebruikOnderdak. De grootste gebruikers van hetcomplex zijn de Stichting KindercentrumZeist en de Stichting Arta. Nu wordt eendeel van het dwarshuis bewoond, doet hetrechterdeel van het huis met de achterlig-gende schuur dienst als kinderdagverblijfen is op de plaats van de linkerschuur eenopvang voor drugsverslaafden.^'^ Vanaf de Noorduieg steekt u de Kromme-Rijnlaan recht over, gaat linksaf Zeisteroeverin, klein stukje rechtsaf Griffensteynselaan,direct linksaf Crosestein en dan het fietspadvoor u nemen. De eerste gelegenheidrechtsaf over het fietspad. Vlak na het brug-getje krijgt u aan uw rechterhand achter debomen boerderij De Kroost. U kunt deelsom het complex heen lopen. 21. De Kroost CROSESTEIN 14-02; V/H KROOSTWEG 105 (1912). ARCHITECT:J. POTHOVEN & ZN, LEUSDEN Boerderij De Kroost is een moderneboerderij in T-vorm gebouwd. De voor-gevel van het woonhuis is symmetrischingedeeld met de voordeur in het middenen ter weerszijden een raam waarvan deonderste helft luiken heeft. De bovenstehelft van de schuiframen hebben achtkleine ruitjes. Boven de deur is een boven-licht

aangebracht met een ruitvormigeroedenverdeling. De voordeur wordt inde gevel geaccentueerd door pilasters. In het dak heeft de ingangspartij een accentgekregen met een overstekend zadeldakje. Links achter het huis liggen twee schu-ren die door een dwarsbouw met elkaarverbonden zijn. De topgevel van de schuurdie rechts achter het woonhuis ligt heefteen mooie symmetrische indeling met eenpuntluik onder de nok. Aan de buitenzijdeis de oorspronkelijke functie nog wel teherkennen, in het interieur herinnertweinig aan het oude boerenleven. Helaas is het pand niet meer oorspron-kelijk, want boerderij De Kroost is in deNieuwjaarsnacht van 1993 afgebrand.Toen was het complex al in gebruik als Boerderij De Kroost. GAZ
















