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Vooraf

De boerderij Het Veldhuis ligt ten zuidwesten van Wilnis, enigszins verscholen aan het

eind van een doodlopende weg bij een klein natuurgebied. Het oudste deel is een stenen

kamer uit het vierde kwart van de 16  eeuw. De 19 -eeuwse boerderij die eraane e

vastgebouwd is, heeft een voorganger gehad die tegelijk met de stenen kamer gebouwd is,

ook in baksteen. Van de boerderij staan het voorhuis en het middenhuis nog overeind, het

achterhuis is in het recente verleden ingestort. Opmerkelijk, want het betreft een

rijksmonument. In het archief zijn geen aanwijzingen gevonden voor het oorspronkelijke

gebruik van de stenen kamer. De waarschijnlijke bouwer, Albert Foeck, stamde uit een

aanzienlijke Utrechtse familie. Er zijn geen aanwijzingen voor een bijzondere functie van de

stenen kamer.
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1. Inleiding

De boerderij ligt in het noordwesten van de provincie Utrecht, in het middeleeuwse

ontginningsgebied De Ronde Venen dat deel uitmaakt van het Utrechts-Hollandse

veenweidegebied. Anders dan de meeste boerderijen hier ligt zij niet aan een

ontginningsas, maar aan een vaart die de grens vormt tussen de ontginningseenheden

Demmerik en Oudhuizen. Ze ligt op een stevige oude rug van een waterloop die hier

oorspronkelijk door het veenmoeras liep en dit verklaart waarom ze er na bijna 450 jaar nog

staat.

Afbeelding 1.  Het Veldhuis in 2008, voorhuis en tussenhuis vanuit het noordwesten.

De boerderij is in 2002, opmerkelijk laat, op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Ze

vertoonde bij een bouwhistorisch onderzoek van de SHBO (Stichting Historische

Boerderijonderzoek) in 1996 al tekenen van verwaarlozing en dit heeft zich de afgelopen

twintig jaar voortgezet; het achterhuis is ingestort. Het nog resterende voorhuis en

middenhuis vertonen achterstallig onderhoud, maar het rieten dak is in 2000 vernieuwd.

Het adres van de boerderij is Veldhuis 2 te Wilnis. De begrippen ‘veld’ en ‘veen’ worden in

dit gebied vaak gebruikt, bijv. Oudhuizen-Veenzijde en Oudhuizen-Veldzijde,

Veldwetering. Dit zal zijn oorsprong vinden in het gegeven dat van de veenontginningen

(‘veld’)in de loop van de geschiedenis een deel gebruikt is voor de turfwinning (‘veen’). Het

ten noorden van de vaart liggende Demmerik is een ontginning vanuit het westen (de

Vecht) en Oudhuizen is een ontginning vanuit het zuiden (de Oudenrijn). In de

Middeleeuwen werd de zeggenschap over Oudhuizen betwist door de heren van Abcoude

(Demmerik) en de proosten van St. Jan (Wilnis). 
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Op de kaart uit 1520-1529 is te zien dat er een weg was tussen Nieuwer ter Aa en Wilnis,

waaraan meerdere boerderijen gelegen waren. De voorganger van Het Veldhuis was daar

één van. 

Afb. 2.  Uitsnede van een actuele topografische kaart. De blauwe stip links van het midden is 

Het Veldhuis.

Afb. 3.  Uitsnede van een kaart uit 1590, die gebaseerd is op een kaart van 1520-1529. 

e boerderij linksboven de O van Oudhuizen is waarschijnlijk de voorganger van Het Veldhuis .1
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Afb. 4.  Uitsnede uit een kaart van 1743. Het Veldhuis ligt linksboven de grote letter L .2

Afb. 5. Uitsnede uit een topografische militaire kaart van 1864. Linksboven het midden 

Het Veldhuis .3
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Het Veldhuis staat ingeschreven in het Rijkmonumentenregister met de volgende reden-

gevende omschrijving.

Inleiding

Een van oorsprong 17de eeuwse DWARSHUISBOERDERIJ (type krukhuis) met in latere tijd

gewijzigde delen zoals het linker gedeelte van de voorgevel en het achterhuis (tussen 1832 en 1850).

In het achterhuis is het 18de eeuwse gebint behouden. Opmerkelijk onderdeel is de kelder die

oorspronkelijk was overkluisd door een graatgewelf. De met opvallende muurdikte uitgeruste kelder

in dit gedeelte in het voorhuis doet een voorname bewoningsgeschiedenis veronderstellen. De

boerderij is zuidoostelijk van Wilnis gelegen aan de Veldhuisweg die evenwijdig ligt en ten

noordoosten van de weg is gesitueerd die Wilnis en Portengen met elkaar verbindt. De boerderij is

met de voorgevel naar een wetering gekeerd die beide wegen van elkaar scheiden.

Omschrijving

Het grotendeels witgepleisterde dwarshuis wordt gedekt door een rieten schilddak met rietvorsten. De

positionering van het achterhuis evenwijdig aan de rechter zijgevel, heeft een L-vormige plattegrond

tot gevolg. Het achterhuis bezit een op het voorhuis aangekapt schilddak met lagere nokhoogte. De

gevels van het voorhuis hebben op een omlopende geteerde plint. In de middenas van de voorgevel

bevindt zich de deur met bovenlicht. Links hiervan komt boven twee halfrond afgesloten

kelderlichten, een beluikt stolpraam voor. Dit raam is ingeklemd tussen laag in de gevels geplaatste

muurankers en de dakrand. In de rechterhelft van de gevel komen twee beluikte 2x(1+2)-ruits

schuiframen voor. Boven de muurankers zijn drie kleine vensters dichtgezet. De linker zijgevel is op

een hoog in de gevel geplaatst venster na, blind uitgevoerd. De rechter zijgevel van het voorhuis

bevat een beluikt 3x(2+2)-ruits raam. Boven de muurankers zijn twee gedeelde ramen onder de

dakrand aanwezig, die ook als blindvenster in de voorgevel voorkomen. De ongepleisterde achtergevel

van het voorhuis bevat links, boven de vrij laag geplaatste muurankers hoog in het muurvlak een

4x2-ruits klapraam. Het muurwerk in de rechterhoek is door slijtage ernstig beschadigd. De linker

zijgevel van het achterhuis telt drie traveeën met een 3x2-ruits stalraam tussen muurdammen. Ter

plaatse van het middenhuis is het dakvlak opgewipt en bevat de gevel een klein stalraam en een

venster met vast raam en een als klapraam uitgevoerd tweeruits bovenlicht. Van de rechter zijgevel

van het achterhuis staat alleen de gevel van het middenhuis overeind waarin een beluikt raam is

opgenomen. De achtergevel van het achterhuis is vernieuwd en is van ondergeschikt belang.

In het interieur is de oorspronkelijke ruimtelijke indeling grotendeels in tact. De kelder, die ooit was

overkluisd met een graatgewelf en waarvan alleen de aanzetten nog bewaard zijn gebleven, is door

houten balken gedekt die zijn voorzien van een profiel. In de opkamer komen twee korbeelstellen voor

en twee kinderbalken met sleutelstukken. In de keuken bevindt zich een ingebouwde kast met

profieldeur onder een fors uitgevoerde lijst. Bijzonder zijn ook de drie bewaard gebleven bedsteden en

de kaarsnis in de kelder, alsook het 18de eeuws ankerbalkgebint in het achterhuis.

Waardering

Boerderij, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf

bewaarde 17de eeuwse boerderij met elementen als houten kelder- en plafondbalken, bedsteden en

18de eeuws gebint in het achterhuis. Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming die is

verbonden met de ontwikkeling van het agrarische bedrijf en de bijzondere bewoningsgeschiedenis

van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen.
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Deze beschrijving van het exterieur behoeft enkele correcties. Zoals in de bouwhistorische

beschrijving uit 1996 aannemelijk is gemaakt, is het linkerdeel van het voorhuis

waarschijnlijk uit het 4  kwart van de 16  eeuw en is het rechter deel van recenter datum.e e

Niet duidelijk is waar de datering in de 18  eeuw van de toen nog bestaande gebinten in hete

achterhuis op gebaseerd is. De bouwhistorische beschrijving gaat uit van het begin van de

19  eeuw. Verder zitten de muurankers van de korbeelstellen in de opkamer op eene

normale plaats. De dekbalken van de korbeelstellen zijn moerbalken. De dikte van de

keldermuren berust op de noodzaak de spatkrachten van de oorspronkelijke gewelven op

te vangen. Het achterhuis is ingestort en de beschrijving is nu dus deels achterhaald. Hier

volgen wat aanvullingen op de redengevende omschrijving. Het dwarse voorhuis bestaat

uit een rechter- en linkerdeel. Het bevat een éénkwart verdiept liggende kelder met

daarboven een opkamer en een zolder. Het rechterdeel heeft een vrijwel vierkante

grondslag. De voorgevel is drie traveeën breed en heeft een gedecoreerde voordeur met

bovenlicht en twee vensters met zesruits schuiframen. Daarboven drie dichtgezette

mezzaninovensters. Over het voorhuis ligt een met riet gedekt schilddak met nokvorsten.

Deze opzet duidt op een zekere status . Tussen de twee delen is in de voorgevel een forse,4

zich naar boven toe verwijdende scheur zichtbaar. Ter plaatse van het linkerdeel, waar de

plint breder wordt omdat het maaiveld omlaag loopt, springen de eerste lagen van het

muurwerk enigszins uit. Het muurwerk, dat verder naar onder loopt, zal hier dikker zijn

uitgevoerd om de spatkrachten van het oorspronkelijke keldergewelf op te vangen.
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Afbeelding 6.  Plattegrond opkamer, voorhuis, middenhuis en achterhuis in 1996.
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2. Beschrijving interieur.

Het onderstaande is gebaseerd op het bouwhistorisch onderzoek dat in 1996 werd

uitgevoerd in opdracht van de SHBO door Hein Hundertmark, bouwhistoricus, bij de

opmetingen geassisteerd door F. Hundertmark , alsmede waarnemingen en detail-5

onderzoeken van de auteur eind 2017, begin 2018.

2.1 Stenen kamer.

2.1.1 Kelder.

De kelder meet inwendig 420/436 cm x 797/803 cm en is gemiddeld 195 cm hoog. De

buitenmuren zijn 50 cm dik en de muur die aan de boerderij grenst 33 cm. In de hoeken van

deze muur zijn tot op ong. 120 cm hoogte de aanzetten van een gewelf bewaard gebleven.

De kelder moet twee graatgewelven hebben gehad die op enige moment vervangen zijn

door een plafond van in de breedte lopende eiken balken (9 x 18 cm) met daarop 24-28 cm

brede eiken vloerdelen. De opbouw van pleister- en witkalk-lagen is overal dezelfde, wat

zou kunnen betekenen dat de gewelven al vrij snel na de bouwtijd vervangen zijn door de

balklaag. In de kopse buitenmuur zit in het midden een dichtgezette deuropening, die 103

cm breed is en origineel zal zijn. In de tussenmuur met de boerderij is er in het midden een

bestaande, even brede deuropening. Deze wordt beëindigd met een zware houten latei,

voorzien van kapellen en biljoenen, en is voorzien van een deurkozijn, maar wordt

afgesloten met twee losse houten schuifdeuren aan de binnenkant. Deze zijn gehout en

zouden 19 -eeuws kunnen zijn. De vloer is belegd met rode plavuizen van 22 x 22 x 3 cm. Ere

zijn geen sporen van een glazuurlaag te zien. In de buitenmuur aan de voorkant bevinden

zich, gelijkelijk verdeeld over de muur, twee vensteropeningen die boven met een

halfronde boog worden afgesloten en aan de binnenkant zijn voorzien van een kozijn met

deklijsten en een raam. Het raam was oorspronkelijk een kruisraam. In het muurwerk zitten

diefankers. Op ong. een meter uit de muur tussen de kelder en de boerderij bevindt zich

zowel in de muur aan de voorkant als die aan de achterkant een kaarsnis onder een

keperboog. Deze zijn 19/17,5 cm diep, 24/26,5 cm breed en 46 cm hoog.
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Afbeelding 7.  Kelder stenen kamer; noordhoek kelder/voorhuis met venster en kaarsnis.

2.1.2 Opkamer.

De opkamer meet inwendig 455/459 cm x 800/807 cm en is 252/268 cm hoog. De

buitenmuren en de muur die aan de boerderij grenst zijn 28/30 cm dik. De ruimte is met een

recente muur verdeeld in een kleine en een grote kamer. In de eerste bevinden zich de deur

naar het voorhuis en een luik naar de kap boven het voorhuis, die via een steektrap bereikt

wordt; er zijn geen ramen. De grote kamer is als slaapkamer in gebruik. In de buitenmuren

zitten drie vensters, die niet van de bouwtijd zijn. In de opkamer zijn twee eikenhouten

korbeelstellen en twee dito strijkbalken; de korbeelstellen bestaan uit een stijl tot 20 cm

boven de vloer, een korbeel, een sleutelstuk en een balk. De sleutelstukken eindigen in een

meervoudige ojiefprofilering; dit is een renaissancemotief. Oorspronkelijk zullen er

kinderbinten over de balken hebben gelegen; hiervoor in de plaats zijn er later tussen de

balken grenenhouten balken geplaatst, voorzien van eenvoudige sleutelstukken. In de

boerderij Het Honderd in Nieuwer ter Aa is hetzelfde gebeurd, bij de eind 17 -eeuwsee

verbouwing . Het plafond is voorzien van brede, grenenhouten houten vloerdelen,6

waarschijnlijk eind 19 -eeuws. Tegen de buitenmuren zit een spaanplaten voorzetwand. e
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Afb. 8.   Korbeelstel en tussenbalk achterzijde. Afb. 9. Korbeelstellen en tussenbalk voorzijde.

Afb. 10.  Deurklink toegangsdeur opkamer. Afb. 11.  Toegangsdeur opkamer binnenzijde. 
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2.1.3 Zolder.

Het schilddak over de stenen kamer en het voorhuis heeft een kapconstructie die bestaat uit

schaargebinten, een nokbalk, flieringen en rechthoekige sporen; de delen zijn genageld en

deels ingelaten. De rieten kap ligt op latten. In het kopse schild zit een ijzeren uitklapraam.

De kap is waarschijnlijk eind 19-eeuws.

Afbeelding 12.  Zolder stenen kamer.

2.2 Voorhuis.

2.2.1 Gang.

De tussen de kelder/opkamer en de voorkamer gelegen gang is 550 cm lang en 136/144 cm

breed. Aan de voorzijde is een deuropening van 117 breed met een deurkozijn en een deur.

Tussen de deuropening en de tussenmuur met de kelder/opkamer zit nog 19 cm. Vanuit de

linker bovenhoek van het deurkozijn loopt een forse, naar boven verbredende scheur

tussen het linker- en het rechterdeel van het dwarse voorhuis. De gang is belegd met

hetzelfde formaat plavuizen als in de kelder.

Aan de andere kant van de gang versmalt deze op 480 cm 22 cm en loopt nog 71 cm door

tot een deurkozijn met een deur van 101 cm breed. Dit is een enkele paneeldeur, de enige

die in de boerderij is aangetroffen. De andere paneeldeuren hebben twee panelen waarvan

de bovenste iets langer is dan de onderste. De deur is voorzien van een ovalen houten

draaiknop. Waar de versmalling begint zit de hoek van de stenen kamer; de versmalling

zelf bestaat uit verticale planken. Hierachter bevindt zich een kleine slaapkamer.
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Afb. 13.  Gang met voordeur, opgang naar de Afb. 14.  Gang met deur naar het middenhuis

opkamer en deur naar de kelder. en planken wand kleine slaapkamer.

Achter de deur naar het middenhuis is er een halletje met links een paneeldeur naar de

kleine slaapkamer en rechts een paneeldeur naar de keuken. Halletje, slaapkamer en

keuken bevinden zich, evenals de keuken, in het middendeel. Achter het halletje en de

slaapkamer is er een smalle ruimte met een douche en een toilet, waarvan de paneeldeur op

de keuken uitkomt. Op 164 cm uit de voormuur bevindt zich in de gang, in de halfsteens

(4,5 x 9,5 x 19 cm) tussenmuur met de woonkamer een deuropening (91 cm breed) met een

deurkozijn en een deur. Aan de kant van de woonkamer bevindt zich hier een houten

bedstedenwand. Het plafond in de gang bestaat uit een enkelvoudige balklaag (9 x 14 met

duvejagers) met daarboven 22-24 cm brede vloerdelen. Dit plafond ligt over het hele

rechterdeel van het voorhuis, dus over de gang en de woonkamer.
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Afb. 15.  Klink voordeur. Afb. 16.  Deur naar bedstedenwand.

2.2.2  Woonkamer.       

De woonkamer meet 419/421 x 571 cm, zonder de houten bedstedenwand van 125 x 569 cm

tegen de halfsteens tussenmuur met de gang. De wanden van de bedstedenwand bestaan

uit verticale planken die op een houten geraamte gespijkerd zijn. De twee bedsteden meten

120 x 180 cm en de binnenkast 120 x 210. Alle interieuronderdelen zijn meer recentelijk

verwijderd, dus er is nu een grote ruimte. Een dergelijke wand is aangetroffen in het

voorhuis van de boerderij Het Honderd in Nieuwer ter Aa en dateert daar uit 1880 . De7

twee vensters met een twee plus vierruits schuifraam in de voorgevel en het venster met

zes plus zesruits schuifraam in de westelijke zijgevel zijn 112 cm breed. Beide types zullen

19 -eeuws zijn. Een zelfde veelruits schuifraam in de westelijke zijgevel is aangetroffen ine

de boerderij Het Honderd in Nieuwer ter Aa, waar hij hoorde bij de derde bouwfase uit

1880 . In het midden van de muur tussen het voorhuis en het middenhuis (de8

oorspronkelijke brandmuur, steens dik) bevindt zich de deuropening  tussen de

woonkamer en de keuken, de opening is 100 cm breed en heeft een aan de woonkamerzijde

rijk geprofileerd deurkozijn; de deur ontbreekt. Het plafond bestaat uit dezelfde balklaag

met vloerdelen als in de gang. De vloer heeft balken en vloerdelen. De buitenmuren zijn

steens dik en voorzien van een voorzetwand van spaanplaat.
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Afb. 17. Zuidoosthoek woonkamer met doorgang Afb. 18.  Zichtbaar is dat ook hier twee deuren

naar de keuken en deuren van een bedstede. hebben gezeten.

Afb. 19 Noordwand  woonkamer met twee Afb. 20  Zuidwest hoek woonkamer 

zesruits schuiframen. met zes plus zesruits schuifraam.
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2.2.3 Zolder.

Het schilddak, dat op de stenen kamer en het voorhuis ligt, heeft een kapconstructie die

bestaat uit schaargebinten, een nokbalk, flieringen en rechthoekige sporen; de delen zijn

genageld en deels ingelaten. De rieten kap ligt op latten. De kap is waarschijnlijk eind 19-

eeuws. Het dak dat over het middenhuis ligt en een lagere nokhoogte heeft, sluit erop aan.

In de borstwering zitten aan de westelijke zijkant twee mezzaninovensters en aan de

noordelijke voorkant drie; de laatste zijn dichtgemetseld. Door de ruimte loopt een meer

recentelijk aangebrachte stalen schoorsteenbuis, die doorloopt in de bedstedenwand van de

voorkamer en door het dak naar buiten steekt, waar hij afgesloten wordt met een H-vormig

deel.

Afbeelding 21.  Zolder voorhuis.

2.3 Middenhuis.

2.3.1 Keuken, douche/toilet, halletje en kleine slaapkamer.

Deze ruimtes bevinden zich in het middenhuis dat aangekapt is aan het voorhuis. De kap is

aan beide zijden opgewelfd, zodat er overal stahoogte is. Bij het eerdere middenhuis was

dit in ieder geval aan de oostzijde niet het geval; de sporen van de aansluiting van het

vroegere dak en de stenen kamer zijn buiten nog zichtbaar. De opmetingsgegevens van het

middenhuis uit 1996 zijn er niet meer en hier wordt gebruik gemaakt van de plattegrond

van het bouwhistorisch onderzoek. De kleine slaapkamer meet ong. 250 x 250 cm, de

douche/toilet ong. 350 x 100 cm, het halletje ong. 100 x 150 cm. De scheiding tussen het

voorhuis en het middenhuis loopt niet in lijn met de stenen kamer; de woonkamer en gang

liggen een kleine meter verder naar achteren en de kleine slaapkamer steekt iets uit in de

gang, waar hij met een houten wand is afgeschoten.
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In de keuken bevindt zich een grote kast met twee eind 19 -eeuwse neobarokkee

paneeldeuren. De rest van de inrichting is modern; een roestvrij stalen aanrecht,

keukenkastjes, schrootjes,  een schoorsteen-mantel met baksteenstrips en een

zachtboardplafond.  De vloer is een houten balken-vloer met vloerdelen. Bekend is dat op

de brandmuur, de scheidingsmuur tussen de keuken en de woonkamer, onder de

schrootjes een wand zit van eind 19 -eeuwse witte tegels. Hier zal dus ook een schouwe

hebben gezeten. Een zelfde situatie is aangetroffen in de boerderij Het Honderd in Nieuwer

ter Aa, waar hij hoorde bij de derde bouwfase uit 1880 . De eenvoudige douche/toilet en het9

halletje komen met een paneeldeur uit op de keuken. De kleine slaapkamer heeft een

paneeldeur die op het halletje uitkomt. De ruimtes zijn met lichte tussenwanden van elkaar

gescheiden. 

     

Afbeelding 22 en 23.  Historische inbouwkast en schoorsteenmantel keuken.

2.3.2 De kamer boven de keuken.

Deze kamer kon niet bezocht worden. Uit een interieurfoto uit 1996 blijkt dat de kap in de

kamer beschoten is en dat het eerste gebint van het vroegere achterhuis tegen de planken

wand tussen de kamer en het achterhuis staat. In deze wand zit een houten deurkozijn met

een deur; er zal in het achterhuis een steektrap naar de kamer zijn geweest. De muur

eronder is halfsteens en gemetseld met bakstenen van een formaat en textuur die in de

eerste bouwfase toegepast zijn. Ze zullen hier secundair gebruikt zijn.  
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3. Beschrijving exterieur.

De boerderij staat op een verhoging van maximaal 70 cm, een kleilaag zijn die bij de bouw

is aangebracht. De buitenmuren van de stenen kamer, het voorhuis en het middenhuis

rechts zijn aan de voorkant en zijkanten gepleisterd. De rechterzijkant en de voorkant zijn

daarbij voorzien van een blokkenmotief, zoals dat veel is toegepast in de 19  eeuw. Dee

muren zijn witgekalkt en hebben een zwarte plint. De linkerzijkant is wel gepleisterd en

witgekalkt, maar heeft niet het blokkenpatroon. De achterkant en het middenhuis achter

zijn niet gepleisterd en witgekalkt en vertonen daar ook geen sporen van. De

blokpleistering, die natuursteen moest suggereren, diende het aanzien. De witkalk is

mogelijk pas in de 20  eeuw toegepast.  e

 

Afb. 24 en 25.  De achtermuur van de stenen kamer.

3.1. De stenen kamer.

De stenen kamer is een zelfstandig bouwdeel dat in- en aangebouwd is tegen een

traditionele hallenhuisboerderij. De opkamer zal altijd via een steektrap vanuit de boerderij

toegankelijk zijn geweest en een blinde achter- en zijmuur hebben gehad. Verder (in ieder

geval) één venster aan de voorkant en een schoorsteen met schouw in de vrijliggende

zijmuur.
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Het muurwerk is in kruisverband gemetseld met een relatief kleine steen van 17/17,5 x 8 x 4

cm (nameten), tienlagenmaat 48 cm, en een hoekoplossing met een kwartklezoor . De kleur10

van de baksteen varieert: oranje, bruin, geel, donkerrood. Aan de voor- en achterkant zit

een gepleisterde plint die door het naar rechts aflopende terrein 20-50 cm hoog is. De

onderste rijen van deze plint steken 5 cm uit en zijn gemetseld met een grotere steen van 23

x 10,5 x 4 cm (tweesteens dik). De plint aan de voorkant is zwart geschilderd. Het

ongepleisterde muurwerk aan de achterkant is sterk verweerd. De voegmortel van kalk en

zand bevat schelpresten. 

In de achtermuur zitten twee openingen voor de kelder (80 x 80 cm) en één voor de opkamer

(120 x 90). Deze zijn er na de bouwtijd ingezet. De kelderopeningen bestaan uit een kozijn

waarin vier diefijzers zijn geplaatst en een naar buiten draaiend luik met authentieke

gehengen. Ze staan op het uitspringende deel van de plint. Het brede opkamervenster

bestaat uit een kozijn en een naar buiten toe, omhoog draaiend klapraam dat met roeden in

2 x 4 ruiten verdeeld is. De kozijnen, het raam en de luiken zijn wit geschilderd. Op 1,5 m

hoogte zitten op korte afstand van elkaar schietankers voor de balklaag tussen de kelder en

de opkamer. Onder de kapvoet zijn er drie schietankers op 3 m afstand van elkaar. Eén

hiervan is van een strijkbalk en twee van de korbeelstellen. Op 1,5 m afstand is er nog een

schietanker voor de strijkbalk bij de muur die de opkamer in een grote en kleine ruimte

verdeelt. Ter plaatse van de gebintstellen is het muurwerk van boven naar onderen

gescheurd.

De vrijliggende zijmuur is gepleisterd en witgekalkt, maar vertoont niet het blokkenpatroon

van de voormuur. In de opkamer zit een tweelichtvenster (100 x 120 cm) met verdiepte,

naar binnen draaiende, onverdeelde ramen. Dit is na de bouwtijd aangebracht. Zichtbare

kleuren: wit, geel en groen. Hier zal voorheen een schoorsteen hebben gezeten, maar dat is

niet te zien. De zijmuur heeft oorspronkelijk mogelijk een tuitgevel gehad. De scheuren in

het midden van de muur wijzen erop dat hier eerst een toegang tot de kelder zat. De

segmentboog waarmee deze afgesloten werd is zichtbaar. Deze toegang kan van de

bouwtijd zijn. 

Afb. 26 en 27.  De zijmuur en de voormuur van de stenen kamer.
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De voormuur van de stenen kamer loopt tot 15 cm van de toegangsdeur in het voorhuis. De

gevel is witgepleisterd en voorzien van een blokmotief. Er is een zwart geschilderde

gepleisterde plint die door het naar links aflopende terrein 20-50 cm hoog is.  De onderste

rijen van het muurwerk steken 5 cm uit. Er zijn twee kelderlichten (30 x 60 cm), afgesloten

met een segmentboog en voorzien van een verdiept liggend, rechthoekig, staand kozijn met

een ongedeeld raam. Er zitten resten van diefijzers in. In de opkamer zit een

tweelichtvenster met naar buiten draaiende ramen die door roeden in vier ruiten verdeeld

zijn. Het kan met twee (nieuwe) luiken afgesloten worden. Het venster, dat tussen de

korbeelstellen zit, is er na de bouwtijd ingezet en het is niet te zien wat voor venster of

vensters er eerder aan de voorkant hebben gezeten. Op 1,5 m hoogte zitten op korte afstand

van elkaar schietankers voor de balklaag tussen de kelder en de opkamer. Onder de

kapvoet zijn er drie schietankers op 3 m afstand van elkaar. Eén hiervan is van een

strijkbalk en twee van de korbeelstellen. Op 1,5 m afstand is er nog een schietanker voor

een tussenbalk.

3.2. Voorhuis en middenhuis.

De afwerking van de voorkant en de vrijliggende zijkant is gelijk aan die van de voorkant

van de stenen kamer, met het verschil dat er hier geen sprake is van uitspringende rijen

baksteen in de plint. De vensters op de begane grond zijn voorzien van luiken. Luiken die

zich in slechte staat bevonden zijn verwijderd. De rietgedekte dakschilden zijn overdekt

met mos. 

De voorkant is drie assen breed, links de toegangsdeur en rechts twee 6-ruits schuifvensters.

De deur- en raamkozijnen en de ramen zijn alle donkergroen. De voordeur is in een iets

lichtere kleur groen uitgevoerd en het gietijzeren sierwerk met een koeienkop in het

bovenpaneel is wit. Het bovenlicht van de deur heeft een laat 19 -eeuwse roedenverdeling.e

Er is geen gemetselde schoorsteen. In de borstwering bevinden zich drie dichtgezette

mezzaninovensters. Drie schietankers koppelen de kapspanten aan de muur. 

De zijkant. De zijgevel die deel uitmaakt van het voorhuis heeft één as en bevat één 12-ruits

schuifraam. In de borstwering zitten twee mezzaninovensters met een door een verticale

roede in tweeën gedeeld raam. Drie schietankers koppelen de balken tussen de begane

grond en de halve verdieping aan de muur. De raamkozijnen en de ramen zijn alle

donkergroen. De korte zijgevel van het middenhuis heeft één as en bevat een venster met

een ongedeeld schuifraam en een gedeeld bovenraam. Achter het middenhuis, waar eerst

het achterhuis stond is recentelijk een nieuw langwerpig bouwdeel geplaatst dat doorloopt

tot het naast de boerderij gelegen zomerhuis. Hierin bevindt zich de entree en de bijkeuken
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Afb. 28.  Voorhuis en middenhuis (links de stenen kamer).

Het muurwerk aan de andere kant van het middenhuis, waar deze tegen de stenen kamer

aangebouwd is, tot 115 cm opgetrokken met bakstenen van het formaat 20/22 x ? x 4.

Afgaande op de textuur kan de steen 18  of 19 -eeuws zijn. Het muurwerk daarboven ise e

gemetseld met een machinale steen van 20/21 x ? x 5/5,5. Deze stenen zijn vanaf het laatste

kwart van de 19  eeuw toegepast. Het H-venster met een schuifraam hoort bij dee

slaapkamer en het WC-raampje bij de douche/toilet in het middenhuis. Vensterkozijnen en

ramen zijn wit geschilderd, net als de boeiboorden. De rieten kap over het middenhuis is

opgewelfd.

Afb. 29.  Oostzijde middenhuis.
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4. De voorganger van de huidige boerderij.

De plattegrond op het kadastrale minuutplan uit 1832 is vrij gedetailleerd en komt

waarschijnlijk redelijk overeen met de toen bestaande situatie. De voorgevel van het

voorhuis lag ong. 2 m verder naar achter. Bij het onderzoek werd ter plaatse in de gang op

ong. 80 cm onder de vloer een rijtje bakstenen aangetroffen, haaks op de keldermuur van de

stenen kamer. Het formaat is helaas niet opgenomen. Dit zou de rest van de fundering van

de voorganger kunnen zijn. Het middenhuis en het achterhuis zullen één geheel hebben

gevormd, zoals oorspronkelijk ook het geval was bij de boerderij ‘Het Honderd’ in Nieuwer

ter Aa . Een andere overeenkomst is dat hier een eind 19 -eeuws, 9-ruits schuifraam in de11 e

zijkant van het voorhuis zit. Daarachter was niet een woonkamer met een bedstedenwand

maar een slaapkamer met zo’n wand.

In de hoek waar het middenhuis aansluit op de stenen kamer is de fundering onderzocht.

Onder het maaiveld vertoont de fundering van de stenen kamer ongeveer hetzelfde beeld

als die van de boerderij. Er zijn versnijdingen van ong. 5 cm en de stenen van de eerste

twee lagen hiervan liggen in de breedte. De stenen daaronder (twee lagen) van de stenen

kamer liggen in de lengte; bij de boerderij ligt één laag eronder in de breedte en de laag

daaronder ook in de lengte. Alle stenen hebben ongeveer het formaat dat in het opgaande

muurwerk van de stenen kamer aangetroffen wordt (18 x 9 x 4). Met dit formaat is ook de

halfsteens muur op de begane grond ter plaatse van het eerste gebint van het achterhuis

opgetrokken en van dit formaat zijn ook enkele stukken teruggevonden in de vulling boven

het hiervoor genoemde rijtje onder de gang van het voorhuis. 

Het heeft er dus alle schijn van dat er sprake was van een voorganger die net als de stenen

kamer in baksteen opgetrokken was en gelijktijdig daarmee, dus waarschijnlijk in het

laatste kwart van de 16  eeuw, gebouwd is. Een houten voorganger zou niet zo’n zwaree

fundering hebben gehad, zeker niet waar het zijmuren zonder dragende functie betreft.

Deze reconstructie blijft speculatief. Ook de veronderstelling dat een mogelijke eerdere

voorganger verwoest is tijdens de Hollandse Opstand (beter bekend als de 80-jarige Oorlog)

die vanaf 1568 in ons land woedde) zoals bij de boerderij Het Honderd in Nieuwer ter Aa

waarschijnlijk het geval was , is speculatief. 12

.

Afb. 30. Links de

plattegrond op het

kad.. minuutplan

uit 1832 en rechts

de plattegrond

van het bouw-

historisch onder-

zoek uit 1996. 
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5. Het zomerhuis.

Rechts naast de boerderij staat een zomerhuis, waar het nieuwe bouwdeel met de entree en

de bijkeuken tegenaan gebouwd is. Het langwerpige huis (10,5 x 4,5 m) van één bouwlaag

onder een zadeldak met topgevels is aan de rechterkant verzakt en vertoont tekenen van

verval. Het wordt niet meer gebruikt. Het is onderverdeeld in een grote en een kleine

ruimte. In de kleinere voorruimte is er tussen de begane grond en de kapverdieping een

balklaag met meer en lichtere balken en in de achterruimte één met minder en zwaardere.

Het voorste deel is gemetseld met een handvorm steen van 21,5/22 x 10/11 x 5/5,5,

tienlagenmaat 57, de onderste lagen van het achterste deel met een vrijwel gelijke

handvorm steen van 21,5/22 x 11 x 5 en het muurwerk daarboven met een handvorm steen

van 21/22 x 10/11 x 3,7 cm. In de westgevel zit een opening die met beide formaten stenen

dichtgezet is. Het is niet duidelijk wat de bouwgeschiedenis is. 

Afb. 31.  Zomerhuis vanuit het noordwesten.

Afb. 32  Zomerhuis vanuit het zuidwesten.



Boerderij Het Veldhuis te Wilnis (Utr.) April 2018 Blz. 23

6. Bouwtekeningen uit het bouwhistorisch onderzoek van 2016.
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7. Eigendomsgeschiedenis van Het Veldhuis.

De oudst bekende eigenaar van het perceel waar Het Veldhuis op staat is Wouter van

Diemen (1536; 14,26 Morgen, dit is ongeveer de grootte van een middeleeuwse hoeve) .13

Wouter van Diemen was raadsheer aan het Hof van Utrecht . Het is niet bekend of hier een14

boerderij stond, maar gezien de omvang van het perceel is dit wel waarschijnlijk. Dit zou

dan de voorganger van de boerderij met de huidige stenen kamer geweest zijn. Het is goed

mogelijk dat de boerderij meerdere voorgangers heeft gehad.

De volgende bekende eigenaar is Albert Foeck (1599), telg uit een aanzienlijk Utrechts

geslacht. Hij was in 1578 schepen (wethouder) in Utrecht en was de jongere broer van

Machteld Foeck, die getrouwd was met de bekende Johan de Wit . Albert Foeck zal de15

boerderij met de stenen kamer gebouwd hebben; het is mogelijk dat de voorganger

verwoest is tijdens de onlusten aan het begin van de 80-jarige oorlog. 

Alida Foeck, een dochter van Albert Foeck en Margaretha van Couwenhoven, is de eerst

volgende bekende eigenaresse (1612). Zij was getrouwd met Johan Hubert de Bengel (van

Duitse komaf?) en is de eerstgenoemde van een lijst eigenaren die loopt tot 1804. Het betreft

een lijst van tijnsgoederen in Oudhuyzen van het geslacht Van Zuylen . Deze familie16

resideerde op het kasteel Oud-Zuilen. Het geslacht Van Zuylen vindt zijn oorsprong in het

graafschap Kleef. De naam is ontleend aan het dorpje Sulen (ook: Soelen, Zoelen of Zuilen)

nabij het huidige Praest, dat destijds was gelegen tussen de stadjes Emmerik en Rees. Sulen

wordt voor het eerst in een document genoemd in 1107 en vermeld als eigendom van de

abdij van Sint-Amandus. Tijdens de twaalfde eeuw was de familie in dienst van de graven

van Kleef. Tijdens de tweede helft van de dertiende eeuw werd Sulen volledig verwoest

door een overstroming. Hierdoor trokken de heren van Sulen acht kilometer in noordelijke

richting en bouwden er het slot Anholt. Hier ontstond een van de eerste aftakkingen die

Van Zuylen tot Anholt ging heten. De familie was eigenaar van het slot in de periode 1234 -

1402. Andere familieleden vestigden zich in Utrecht. De oudst bekende voorouder aldaar

was ridder Steven van Zulen. Deze was ministeriaal van de bisschop en als ontwikkelaar

actief in het inpolderen en droogleggen van moerassen in Westbroek, in de streek van de

Vecht en van de Langbroekerwetering . De tijns bestond uit een door de eigenaar jaarlijks17

te betalen, symbolisch bedrag dat stond voor de grondgerechtigheid van de Van Zuylens,

die zij van de Utrechtse bisschop hadden overgenomen. 

.
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Volgende eigenaren zijn:

1635 Dirk Cornelisse 

1678 Cornelisje Dirks

1699 Cornelis Jans Everden 

1702 Jan Cornelis Everden 

1722 Elbert Pieters Pannekoek

1741 Neeltje Willems, weduwe van Elbert Pieters Pannekoek

1741 Cornelis Cornelis Hooglander 

1767 Teunis Colenberg  

1804 Cornelis Oudshoorn

Dit zijn de eigenaren vanaf de eerste kadastrale opmeting van 1832 : 18

1832 Matthijs Oudshoorn

1852 Dirk Cornelis Oussoren en Willem Oussoren

1853 Jan Fokker

1878 Aalbert Oussoren

1890 Elisabeth Fokker

1910 Bart van Walderveen

1912 Dirk Hogendoorn
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