
4.02 Boerderij Arnhem 

 

  

Op deze kaart uit 1807 is de boerderij op het landgoed Waterberg al aangegeven. 

1. Huis De Waterberg, 2. Gelderse boerderij met houten schuur ernaast. Dubbele 

woning erachter, Hindeloopen/grutterij, stond er nog niet,  
3. kwekerij, 4. Grote Weide, 5. vijvers bij papiermolen 

Ter plaatse 
Boerderij reeds vermeld in een verkoopakte uit 1763. Bijgebouw uit 
1857. 

Deze getallen geven het jaar aan waarin de gebouwen voor het eerst 
werden vermeld. Beide gebouwen hebben altijd gestaan op het terrein 
van het NOM, voorheen De Waterberg. Helemaal onderaan staan 
enkele topografsiche kaarten met de locatie. De boerderij komt, zover 
bekend, pas in 1899 voor het eerst op een kaart voor. 



De bewoners bewerkten de grond van het landgoed De Waterberg, het 
huidige museumterrein. 

In het museum 
Altijd aanwezig geweest. 

 
Bewoners 
Jacco Hooikammer, documentalist bij het NOM, geeft de volgende 
aanvulling over de Witte Boerderij: (febr. 2014) 
In ons documentatie-archief is een overzicht aanwezig van de oud- 
bewoners van de Witte Boerderij. De oudst bekende bewoner is de 
landbouwer Jan Willems. Hij wordt in 1825 als pachter genoemd in het 
koopcontract waarin het landgoed De Waterberg van eigenaar 

verwisselde. In dat jaar verkocht de Familie Gaymans het landgoed 
namelijk aan Hendrik Jacob Carel Jan Baron Van Heeckeren van 
Enghuizen, de eigenaar van Sonsbeek. 
Doordat het bevolkingsregister van Arnhem tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verloren is gegaan, is het lastig de 
bewoningsgeschiedenis van de Witte Boerderij van jaar op jaar te 
reconstrueren. Er hebben in ieder geval verschillende pachters in het 
pand gewoond. 
Vanaf 1921 was de boerderij enige jaren in gebruik als theeschenkerij 

en portiers- woning. Vanaf 1945 werd de boerderij bewoond door de 
gebroeders Jan W. en Johannes Lodewijk. Johannes overleed in de 
zomer van 1958. Jan W. Lodewijk was in de nacht van 17 op 18 
december 1958 het slachtoffer van een roofoverval door twee 
gemaskerde personen. Hij werd "ernstig in het gelaat getroffen en 
moest onder bedreiging met verder geweld een aanzienlijk bedrag aan 
geld afstaan". Ondanks dat de directeur het onverantwoord vond dat de 
oude man in de boerderij bleef wonen duurde het nog tot 1962 voordat 
Jan W. vertrok naar een verzorgingshuis in Velp. In de in 1998 
verschenen roman Roman Hagois van Homme Eernstma (pseudoniem 
van dr. Feyo Schelto Sixma baron van Heemstra) wordt verhaald van 
een roofmoord, maar dat blijkt dus niet helemaal te kloppen." 
 
De boerderij 
Hoewel onderdeel van de collectie, is de boerderij in gebruik als 
dienstgebouw. Het exterieur is de moeite waard en we zien een mooi 
voorbeeld van een wat grotere Veluwse boerderij. Er kan een 
vergelijking worden gemaakt met de boerderij 1.4 Vierhouten. 
Links van de voordeur, die in tegenstelling tot Vierhouten uitkomt op 

een gang, zien we twee grote ramen en een deur met een zgn. 
bovenlicht. 
Dit is een groot venster boven de deur, vaak met wat sierende 
elementen. 
De achterzijde is geheel van steen met baanderdeuren met rondbogen. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82&page=7


Soortgelijke boerderijen kan men tussen Arnhem en Zutphen en 
Arnhem en Ede nog wel aan treffen. 

Het bijgebouw was een dubbel woonhuis voor een jachtopziener en een 
arbeider. Het bijgebouw biedt thans onderkomen aan de 
pronkkamer 4.4 Hindelopen en de 4.3 Grutterij uit Wormerveer. Beide 
gebouwen geven een duidelijk beeld van de tijd vòòr 1912, de tijd van 
het landgoed De Waterberg. 
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Topografische ligging in de omgeving. 

 
 



Andere teksten webstie NOM 
Het Openluchtmuseum is om deze boerderij heen gebouwd 

Exact op deze plek wordt tussen 1763 en 1807 deze boerderij 
gebouwd. Dit deel van het terrein van het Openluchtmuseum heet dan 
nog landgoed De Waterberg. In de boerderij woont de familie die de 
landbouwgronden van De Waterberg bewerkt. Anders dan veel 
keuterboerderijen op de Veluwe is deze boerderij behoorlijk ruim en 
comfortabel. De muren zijn van baksteen en niet van hout of leem, de 
ramen zijn groot waardoor het binnen lekker licht is en bezoek kan niet 
‘met de deur in huis vallen’ want tussen de voordeur en het 
woonvertrek ligt een gang. Warmte vliegt dus niet elke keer dat de 
deur opengaat naar buiten. Kortom, deze boerderij is duidelijk 

welvarender en gerieflijker dan bijvoorbeeld de ‘Kleine Boerderij’ uit 
Vierhouten (nummer 1.4). 

 

Deze boerderij is tussen 1763 en 1821 op deze plek gebouwd en 
bewoond door de familie die de landbouwgrond op landgoed De 
Waterberg, het huidige museumterrein, bewerkte. Muren van baksteen, 
maar ook andere elementen aan de buitenkant verraden dat het een 
welvarend boerenbedrijf was. Door de grote ramen aan de voorzijde 
komt veel licht. De deur leidt niet direct naar het woonvertrek, maar 

naar een gang. Hierdoor blijft bij het openen van de deur de warmte in 
het woonvertrek. Veluwse boerderijen van dit type staan nog altijd in 
het gebied tussen Arnhem en Zutphen. 

 


