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 1.11 Woonboerderij, Hoogmade  

  

Inleiding 

Deze krukhuisboerderij – een boerderij met een dwarsgeplaatst voorhuis -  (zie 
ook Varik) die in 2004 in het museum werd geplaatst, is gebouwd rond 1640 
maar werd in vierhonderd jaar talloze malen verbouwd, vernieuwd en 
uitgebreid. De boerin maakte zelf kaas en daarom werd eind 18e eeuw een 
zomerhuis aangebouwd dat later uitgebreid werd met een stal. In het 
zomerhuis woonde de familie in de zomer, zodat de boerderij zelf gebruikt kon 
worden voor de kaasproductie. De boerderij lag in het veenweidegebied van 
de Bospolder die bemalen werd.  

Buiten op het erf stond een karnhuis uit ongeveer 1829 (link), waarschijnlijk 
met rosmolen en karnton, evenals een hooiberg en een washok. In de periode 
van 1960-1970 zijn washok en karnhuis afgebroken. De hooiberg werd ca. 1960 
vervangen door een nieuwe die nog te zien is in het museum.  

Toen door de komst van snelweg A4 ruilverkavelingen niet doorgingen en het 
land van de boer daardoor niet meer goed bereikbaar werd, besloot de laatste 
boer om de boerderij in 1974 te verkopen. Daarna, in de jaren 1974-1975, is de 
boerderij ingrijpend verbouwd tot woonboerderij voor twee families. Hoewel  
de boerderij inmiddels rijksmonument was geworden, zorgde de geplande HSL 
(Hogesnelheidslijn) dwars door het gebouw voor de ondergang ervan (2002). 

Vertelpunten 

- Boerderij van oorsprong eerste helft 17e eeuw 
- In 18e eeuw uitgebreid met een zomerhuis, zodat er in de zomer op de 

boerderij meer ruimte was voor de kaasproductie 
- De aanleg van de A4 maakte de bereikbaarheid van percelen niet meer te 

doen 

../../0_nom/bestanden_erven/1.09%20Molukse%20barak%20Lage%20Mierde.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.12%20TBC-huisje%20Olst.pdf
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=16979
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- In 1974 verkocht de laatste boer het geheel en begon elders met een nieuw 
bedrijf 

- 1974-1975 ingrijpende verbouwing tot woonboerderij en een apart woonhuis 
- Ondanks dat boerderij een rijksmonument was toch afgebroken om ruimte te 

geven voor de Hogesnelheidslijn (HSL) 
- In 2002 in 34 stukken gezaagd en in het museum weer opgebouwd 

 

Basisinformatie presentatie 

Wederopbouw 

De wederopbouw was hier niet steen voor 
steen; het gebouw is ter plaatse in  

34 stukken gezaagd. Verticale zaagsneden - 
alleen de buitenmuren. Uiteraard werd dit 
voorbereid door versteviging met behulp 
van een stalen raamconstructie.  
Op de plaats van bestemming, in het 
museum, konden de delen weer 
samengevoegd worden op een 
gereedliggend betonnen fundament.  

(Eenzelfde werkwijze werd gevolgd bij de 
herbouw van 5.13 Groene Kruisgebouw, 
Wessem. Hier waren echter de uitgezaagde 
muurdelen veel kleiner ca. 1 m²). 

De wederopbouw werd gegund aan 
Koninklijke Woudenberg te Ameide voor 
een bedrag van € 1.076.000, - . Toch moest 
er nog veel gemetseld worden: de 
keldergewelven en hier en daar delen van 
de muren, onder op hoeken, waarvan het metselwerk zwak geworden was. Dit 
alles kan hier niet tot in detail beschreven worden. Op verschillende plaatsen 
zijn de zaagplaatsen nog te zien. Bij de opbouw is het dak is volledig 
vernieuwd.  
Voor de bezoekers zijn videobeelden te zien van de wederopbouw in het 
museum. Verder zijn er filmbeelden die iets laten zien van de periode waarin 
de boerderij nog als zodanig gebruikt werd (voor 1974). 

Museumbeeld 

Het museumbeeld toont, vooral wat betreft het interieur, de woonboerderij 
naar de situatie zoals die globaal bestond vlak voor het vertrek van de 

Boerderij in het museum 2021. 

Boerderij ter plekke in 1930. 
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bewoners (2002), met een aantal vervangingen en aanvullingen.  
Zo is de werkkamer van advocaat C. van Leeuwen te zien met daarin het 
monumentale bureau. Via videobeelden kan ook met Van Leeuwen zelf 
worden kennisgemaakt. 
Verder een moderne keuken, 
badkamer en slaapkamer. De 
kinderkamers zijn ook leuk om te 
tonen. De oude melkkelder is 
ingericht als wijnkelder en op de 
deel is de bak te zien waarin de 
melkbussen werden gezet om te 
koelen. 

In de "woonkamer" zijn nog 
oorspronkelijke balken te zien met 
de plaatsen waar de koeien 
stonden. De hooiberg werd gebruikt als plaats om te barbecueën. 

De zware deur tussen de woningen is in het museum aangebracht om een 
doorgang te hebben voor de bezoekers. Deze was oorspronkelijk niet 
aanwezig. 

De boerderij stond aan een vliet met bomen. Deze situatie is in het museum 
nagebouwd. In de ruimte tussen de woningen worden vaak films vertoond van 
de belevenissen van de laatste bewoners, de familie Zeestraten.  

De nieuwe eigenaar verkocht daarna een deel van het complex om met de 
opbrengst de restauratie en verbouwing van de 17e eeuwse boerderij te 
kunnen financieren. Uit het verkochte deel ontstond nu Boskade 11a. Een 
afzonderlijke woning in het zomerhuis.  
Na korte tijd kwamen in het zomerhuis weer andere eigenaren, die het op hun 
beurt weer verkochten aan de laatste bewoners, de familie Th. Swarte, die er 
in 1983 hun intrek namen. Zij richtten hun deel van de boerderij verder in en 
bleven hier tot het einde.  

In 1990 vertrok de familie Scheelbeek uit het hoofdgebouw. De nieuwe 
eigenaar werd C. van Leeuwen, advocaat en bassist van de band Kayak. Ook 
dit gezin bleef tot het eind. (Later werd Van Leeuwen voor de Lijst Pim 

staatssecretaris van Cultuur in het kabinet Balkenende 2002. Hij had toen de 
boerderij echter al verlaten). Op 26 juni 2002 kwam het besluit tot 
overplaatsing van de boerderij naar het Nederlands Openluchtmuseum. 
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Het interieur is voor ca. 80 procent van de laatste bewoner. Een aantal 
objecten zijn replica's (zoals het schilderij mevrouw Van Leeuwen) of zijn 
gekocht op rommelmarkten omdat ze pasten in de inrichting. 

Verdieping 

De boerderij stond ooit in de Bospolder waarvan het water werd uitgewaterd op 
de rivier de Does. De oorspronkelijke molen dateerde van 1704 en heette de 
Bos(polder)molen. Evenals de woonboerderij moest de molen wijken voor de 
HSL. De molen werd tijdelijk opgeslagen, opgeknapt en op een andere plek 
maalvaardig opgebouwd en heet nu de Lagenwaardse Molen. (link 
molendatabase.nl) 

Bewoners, bewoning e.d.  

De bewoners zijn pas bekend vanaf het einde van de 17e eeuw. De eerste van 
wie we zekerheid hebben, is Cornelis Jansz. Van Santen, die in 1694 eigenaar 
was (met 23 morgen 252 roeden land  - ca. 20 ha.). Hij bleef hier tot 1706. 
Daarna verpachtte hij tot tweemaal toe de boerderij. In de tussenliggende 
periode ging hij er zelf wonen.  
In de eerste helft van de 18e eeuw zien we hier een reeks van eigenaren en 
pachters. Waarschijnlijk had dit te maken met de slechte omstandigheden in 
de landbouw - wellicht speelde ook de veepest die in deze omgeving flink 
heerste een rol. 

In de tweede helft van de 18e eeuw werd het grondbezit uitgebreid tot zo’n 
23 ha, maar later werd het weer kleiner. Daarna kwamen er verscheidene 
eigenaren en pachters, teveel om op te noemen.  
In 1956 kwamen hier Karel en Riet Zeestraten, die het bedrijf gaande hielden 
tot 1974, onder soms moeilijke omstandigheden. Er werd toen o.a. de 
(vollemelkse) Goudse kaas gemaakt. Daar werd wat geitenmelk aan 
toegevoegd om er een speciaal smaakje aan te geven. 

Extra zaken 

- De bospolder werd in 1634 opgericht. De polder werd bemalen met een 
molen die het water loosde op het kunstmatig gegraven riviertje de Does 

- Omgeving van de stad Leiden, die 60.000 inwoners telde en behoefte had 
aan vers voedsel 

- De boeren leverden dat verse voedsel, melk en bijproducten en 
conserveerden het overschot voor export. (boter en (komijn)kaas.) 

- De boeren hadden aanvankelijk kleine bedrijven ca. 10 ha. Later werden 
de bedrijven groter voor een vlotte productie ( 20 – 40 ha) 

- Hennep was een nevenproduct. Daarvoor moest het terrein verhoogd en 
zwaar bemest worden  

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3535
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1035
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1035
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgen_(oppervlaktemaat)
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- In de winter leverde dit arbeid op zoals roten, drogen, braken, etc. De 
koeien stonden dan droog 

- Ook had men bijverdiensten uit visvangst, vogelvangst (vooral eenden die 
aan de snavel werden gemerkt als eigendomsbewijs) 

- In de zomer teelde men haver. Dat gaf meestal een goede oogst 
- In de winter teelde men rogge dat echter meestal slechte oogsten gaf door 

een te hoog waterpeil in de polder 
- Koeien vereisten veel hooi 
- Gedurende de oogsttijd werden gastarbeiders ingehuurd uit Duitsland,  

Noord-Brabant en Drenthe 
- 1660/1670: recessie  
- 1715, 1750 en 1775 veepest, overgekomen vanuit Engeland 
- Prijs van een koe hfl 50,-. Van een gebeterde koe ,- (koe die de veepest had 

doorstaan) hfl 80,- 
- Kunstmest 
- De boeren waren nogal bevreesd voor kunstmest o.m. door mislukte 

experimenten 
- Bij de fabricage van loodwit als verfstof werd paardenmest gebruikt. Het 

afgewerkte mengsel werd als meststof gebruikt, maar dat bevatte loodwit, 
waardoor de koeien stierven! 

- Zogenoemde champagnejaren in die periode 
- 1850 - 1880 dankzij veel export naar Engeland. Door Amerikaanse import 

eindigden de champagnejaren 
- In 1875 recessie door knoeierijen in de boter en kaas. Vergelijk Friesland. 

Verzakkingen 

De bospolder werd bemalen en er werd landbouw bedreven waardoor de grond 
inklonk. Dat leidde tot grote verzakkingen van de boerderij. (zeker 80 cm) 
Ondanks dat de boerderij op een ‘fundering’ stond van zand en dennenhout. 
Over de palen van dennenhout waren weer balken gelegd waarop de muren 
werden gesteld. 

De muren zijn een schoolvoorbeeld van ‘verbogen’ muren. Doordat de muren 
met kalk zijn gemetseld kunnen zij buigen in plaats van breken. 

Met het huidige Portland cement gemetselde muren zouden zich nooit zo 
kunnen buigen. 

Om verzakkingen van het land tegen te gaan werd baggermateriaal uit sloten op 
het land aangebracht. Deze zgn. toemaak was echter niet voldoende. 

 
Bewoners 
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- 1806-1956 familie Groenewegen 
- Van de Meer (leverancier aan melkfabrieken) 
- Zeestraten (zelfkazende boer); A4 deelde terrein in tweeën 
- Scheelbeek (woonboerderij) en Swarte ( zomerhuis) 
- Van Leeuwen (tracé Hogesnelheidslijn liep dwars door de boerderij heen) 
- Verkoop aan NOM met medewerking van minister van Verkeer en Waterstaat  

Tineke Netelenbos 

Verplaatsing van gebouwen algemeen 

Technisch is het mogelijk bijna elk gebouw te verplaatsen. Wel moet een 
gebouw in transporteerbare eenheden gedemonteerd kunnen worden.  
Voor 1900 werd het metselwerk meest opgetrokken in kalkspecie. Men kan 
dan per steen demonteren met geringe schade. De originele stenen kunnen bij 
wederopbouw weer worden gebruikt. Enig verlies is er altijd, dus moet er 
aangevuld worden. 

Na die tijd werd vaak cementspecie gebruikt. Demontage per steen zou hierbij 
aanzienlijke schade met zich meebrengen. De enige mogelijkheid is dan de 
muren in zo groot mogelijke stukken te zagen en te vervoeren in een stalen 
raamconstructie. Soms zullen de (verticale) zaagsneden niet geheel 
onzichtbaar blijven zoals hier zoals bij deze boerderij, maar ook 5.13 
Kruisgebouw, Wessem en 2.30 VGL, Tiel.  
Pannendaken kan men goed afnemen en opnieuw gebruiken. Dit geldt echter 
niet voor rietbedekking. 

Oude funderingen, die uit metselwerk bestaan, worden niet meegenomen. De 
nieuwe fundering kan (omdat die toch niet zichtbaar is) best van beton zijn. 
Balklagen, vloeren en kapconstructies zijn goed te demonteren en over te 
plaatsen.  

In de ruim 100-jarige geschiedenis van het NOM zijn ruim vijfennegentig 
gebouwen overgeplaatst. Na steen-voor-steen afbraak, waarbij het nadeel is 
dat alle bouwsporen uitgewist worden (bouwhistorisch onderzoek is dan niet 
meer mogelijk), is de demontage in muurelementen (zo groot mogelijk) de 
beste methode om gebouwen over te plaatsen. Ook een in kalk gemetseld 
gebouw zou tegenwoordig in geval van overplaatsing in muurelementen 
afgebroken kunnen worden. In ons museum treffen we thans drie objecten 
aan (alle hierboven genoemd) die volgens dit principe herplaatst zijn. 
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Linken 

- LPF-staatssecretaris onder vuur na strippen boerderij, De Telegraaf, link 

Literatuur 

- “Van Hoogmade naar Arnhem”- SHBO-Arnhem.  
- Gids 2014 pag. 19 

Afbeeldingen 

 
Locatie 1975. 

 
Oorspronkelijke locatie in kaart van 2022. 

https://krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/bin.boerderij.leeuwen.netelenbos.html
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Boerderij in 1930. 

 
Boerderij Hoogmade 1959, bron dbhl.org. 

https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030200301_01/_jaa030200301_01_0003.php?q=boskade%2011#hl1
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Boerderij Hoogmade 1959, bron dbhl.org, pagina 8. 

 

 

 

 

https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030200301_01/_jaa030200301_01_0003.php?q=boskade%2011#hl1
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In het museum. 

 

 


