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2. Inleiding 
 

Op 27 mei 2017 is de dwarshuisboerderij Zogweteringlaan 4 te Maarssen door brand ver-

woest. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft geoordeeld dat daarmee zoveel 

cultuurhistorische waarden verloren zijn gegaan, dat het gebouw ambtshalve is afgevoerd van 

de Rijksmonumentenlijst. De erfgoedwet uit 2016 geeft hiertoe mogelijkheden. Na de brand 

zijn de restanten van het pand opgemeten en ingetekend door het Bouwkundig Ontwerp-, Te-

ken- en Adviesbureau W. van Veldhuizen uit Maarssen, maar helaas niet bouwhistorisch on-

derzocht. Vervolgens heeft sloop plaatsgevonden. Alleen de kelder bleef behouden.  

Het ligt in de bedoeling om deze kelder te handhaven bij de enigszins gewijzigde herbouw 

van de boerderij. De coördinatie hiervan ligt bij J. van Dijk van het bouwkundige teken- en 

adviesbureau Van Dijk B&A, eveneens uit Maarssen 

 

Op aanbeveling van de heren J. van Dijk en W. van Veldhuizen heeft de eigenaar van de 

boerderij, de heer E.H.J.T. Schokking in mei 2018 aan het bureau voor bouwhistorisch onder-

zoek J.A. van der Hoeve uit Utrecht gevraagd om bouwhistorisch onderzoek te doen naar de 

kelder. Het beschikbare budget voor het onderzoek is beperkt, zodat slechts een beperkt aantal 

werkzaamheden kon worden uitgevoerd.  

Gekozen is voor een kadastraal onderzoek, hetgeen is uitgevoerd door H. Wierts Historisch 

Onderzoeksbureau uit Groningen. Helaas vielen hieruit weinig bijzonderheden te herleiden 

over de bouwkundige ontwikkeling van het gebouwen. Onderzoek naar oude bouwtekeningen 

en foto’s bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Utrechts Archief en RHC Vecht 

en Venen is uitgevoerd door J. van Dijk. Ook dat heeft weinig concrete gegevens opgeleverd. 

Verder is een beperkt aantal foto’s van vóór de brand beschikbaar, afkomstig uit het privé-

archieven van de heren Schokking en Van Dijk. Deze waren beschikbaar voor het bouwhisto-

rische onderzoek. Kort na de brand heeft J. van Dijk een fotoreportage van het gebouw ge-

maakt. 

Aanvullend hierop is onderzoek verricht naar oud kaartmateriaal. Dat heeft drie 17
de

-eeuwse 

tekeningen opgeleverd met een weergave van het gebouw in 1629, 1660 en 1690, een belang-

rijke basis voor de interpretatie van de bouwhistorische gegevens. 

 

Op 17 mei 2018 heeft een bouwhistorische verkenning plaatsgevonden, waarbij de kelder en 

gevels zijn gefotografeerd en gedocumenteerd door W. van Veldhuizen en J. van der Hoeve. 

Ook heeft een opmeting plaatsgevonden. Helaas geeft de opdracht onvoldoende ruimte om 

deze opmeting uit te werken tot een opmetingstekening. Gekozen is voor een rapportage in 

tekst en beeld met een interpretatie van de beschikbare gegevens (bouwgeschiedenis) en een 

beschrijving.  

 

Hopelijk draagt deze rapportage bij aan een bredere waardering voor deze 17
de

-eeuwse kelder 

met kruisgraatgewelven en behoud bij de herbouw van de boerderij. Rest mij om iedereen te 

bedanken voor hulp en ondersteuning, respectievelijk aanlevering van beschikbaar materiaal. 

Hierbij moeten in de eerste plaats de heer E.H.J.T. Schokking worden genoemd, de eigenaar 

van het perceel. Veel gegevens zijn aangeleverd door J. van Dijk van het bouwkundige teken- 

en adviesbureau Van Dijk B&A en W. van Veldhuizen van het Bouwkundig Ontwerp-, Teken- 

en Adviesbureau W. van Veldhuizen. De laatstgenoemde heeft ook intensief meegewerkt bij 

de documentatie ter plaatse. Verder heeft hij de conceptversie van het rapport becommentari-

eerd.  

 

Utrecht, 26 juni 2018 

J.A. van der Hoeve 
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3. Bouwgeschiedenis 
 

De omgeving van Maarssen en Maarseveen wordt sterk bepaald door de middeleeuwse ont-

ginningen. De oudste nederzettingen en ontginningen bevinden zich ter weerszijden van het 

oude stroomgebied van de Vecht, herkenbaar aan de blokverkaveling. In de 12
de

 eeuw begon 

men met de ontginning van de veengebieden ter weerszijden daarvan. Bij Zuilen, Maarssen en 

Breukelen groef men ten oosten van de Vecht een wetering die de basis vormde voor de ont-

ginning in de vorm van smalle stroken (strokenverkaveling of cope-ontginning). Bij Maarssen 

en Maarsseveen heet deze wetering de ‘Zogwetering’. De ontginning geschiedde in een aantal 

‘slagen’, steeds begrensd door een volgende kade of dijk. Dit zijn de Herenweg, Oude Dijk en 

Looydijk. Opmerkelijk en kenmerkend is bovendien de radiale structuur van deze verkave-

ling. Deze structuur valt tot op heden nog te herkennen, zij het dat delen van het gebied na-

derhand zijn afgegraven voor de winning van turf. Daarmee ontstonden grote plassen. Een 

aantal daarvan is naderhand weer ingepolderd, zoals de Bethunepolder (1880).  

 

  
Kaart van de provincie Utrecht met aangrenzende gebieden, ingemeten en getekend door Balthasar 

Floris Van Berckerode uit 1628 (HUA, nr. 214249) 

 

 
Overzicht van de ontginningsblokken ten oosten van Maarssen met weergave van de ontginningsbasis 

(Zogwetering) en ontginningskaden, tekening Kooij (wikimedia). 
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Het gebied ten oosten van Maarssen en Maarsseveen op de samengevoegde topografische kaarten uit 

1874 (links) en 1873 (rechts) (www.toporeis.nl). Op deze kaart valt de blokverkaveling langs de Vecht 

te herkennen, geflankeerd door de strokenverkaveling van de veengebieden. Delen van deze veenge-

bieden zijn afgegraven voor de winning van turf. Deze gebieden zijn opnieuw verkaveld in de 19
de

 

eeuw, maar niet steeds met succes. Dat blijkt onder andere uit de vermelding van de ‘ondergelopen 

Tienhovensche en Maarsseveensche droogmakerij’.  

 

 
Het gebied ten oosten van Maarssen en Maarsseveen op de samengevoegde topografische kaarten uit 

1911 (links) en 1914 (rechts) (www.toporeis.nl). Op deze kaart valt de blokverkaveling langs de Vecht 

te zien, geflankeerd door de strokenverkaveling van de veengebieden. Delen van deze veengebieden 

zijn afgegraven voor de winning van turf. Deze gebieden zijn opnieuw verkaveld, waaronder de 

Bethunepolder.  
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‘Kaerte van thuijs te Goudensteyn, toebehoordende De Heer Ioan’ Huydekooper, Gelegen int Gerecht 

Van Maersen, Gemeeten Bij Mij ondergeschreven, Met de Rhijnlantsche Maate, inden Jare 1629. Bal-

thasar Floris Van Berckeroode Gz. Lantmeeter’, manuscript op perkament (HUA, familiearchief Van 

de Meulen, nr. 66). Rechtsonder op deze kaart is de dorpskern van Maarssen afgebeeld. Geheel links-

boven valt nog net de Zogwetering te zien, inclusief het toenmalige gebouw ter hoogte van het huidige 

pand Zogweteringlaan 4.  



Maarssen, Zogweteringlaan 4 (kelder)  bouwhistorische verkenning 
 

- 8 – 
 

 
Detail uit de ‘Kaerte van thuijs te Goudensteyn, toebehoordende De Heer Ioan’ Huydekooper, Gele-

gen int Gerecht Van Maersen, Gemeeten Bij Mij ondergeschreven, Met de Rhijnlantsche Maate, inden 

Jare 1629. Balthasar Floris Van Berckeroode Gz. Lantmeeter’, manuscript op perkament (HUA, fami-

liearchief Van de Meulen, nr. 66).  

Ter plaatse van het huidige pand Zogweteringlaan 4 staat een dwarshuis getekend, een eenlaags huis 

met een zadeldak tussen twee topgevels zonder schuur of stal. De voorgevel is schematisch ingevuld 

met een deuropening in het midden, geflankeerd door twee keer twee hooggeplaatste vensters (kruis-

vensters?). Schuin daarachter staat een hooiberg.  



Maarssen, Zogweteringlaan 4 (kelder)  bouwhistorische verkenning 
 

- 9 – 
 

 
Plattegrond van ‘een cleen gedeelte van de heerlyckheyt van Maersseveen’, gekarteerd door Jacob 

Colom in 1660 (RCE beeldbank, nr. 109.207).  

 

 
Uitsnede uit de plattegrond van ‘een cleen gedeelte van de heerlyckheyt van Maersseveen’, gekarteerd 

door Jacob Colom in 1660 (RCE beeldbank, nr. 109.207). Afgebeeld is de buitenplaats ‘int gras’. Dat 

is volgens deze tekening een diep gebouw met een zadeldak, aan de voorzijde geflankeerd door twee 

lagere dwarsvleugel. Verder achterop het terrein staat een tweede gebouw, getekend als tweelaags 

gebouw met een zadeldak.  
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Plattegrond van een gedeelte van de heerlijkheid Maarsseveen, gegraveerd door Philibert Bouttats (I) 

naar een tekening van Jan van der Heyden, 1690-1691 (Rijksmuseum, RP-P-1899-A-21517). 

 

 
Uitsnede uit de plattegrond van een gedeelte van de heerlijkheid Maarsseveen, gegraveerd door Phili-

bert Bouttats (I) naar een tekening van Jan van der Heyden, 1690-1691 (Rijksmuseum, RP-P-1899-A-

21517). Bij nummer 17 staat de buitenplaats ‘Int Gras’. Het gebouw heeft hier een L-vormige platte-

grond. Aan de voorzijde bevindt zich een formele tuinaanleg, opgedeeld in vier perken.  



Maarssen, Zogweteringlaan 4 (kelder)  bouwhistorische verkenning 
 

- 11 – 
 

Oude afbeeldingen van het gebouw zijn zeer schaars. Zo zijn er slechts drie 17
de

-eeuwse kaar-

ten, waarop het gebouw staat afgebeeld. De oudste hiervan is de ‘Kaerte van thuijs te Gou-

densteyn, toebehoordende De Heer Ioan’ Huydekooper’, getekend door de landmeter Baltha-

sar Floris van Berckeroode (Van Berckenrode) in 1629. Van Berckenrode was een van de 

meest toonaangevende cartografen uit de 17
de

 eeuw. Zijn bekendste werk is een vogelvlucht-

plattegrond van Amsterdam uit 1625, waarop de stad en bebouwing op zeer nauwgezette wij-

ze zijn verbeeld. Aan de rand van de ‘Kaerte van thuijs te Goudensteyn’ staat nog net de 

Zogwetering afgebeeld, inclusief een gebouw ter plaatse van Zogweteringlaan 4. Dit is een 

bakstenen dwarshuis, een eenlaags huis met een zadeldak tussen twee topgevels. De voorge-

vel is schematisch ingevuld met een deuropening in het midden, geflankeerd door twee keer 

twee hooggeplaatste vensters (kruisvensters?). Er zijn geen aanbouwen aan de achterzijde 

herkenbaar. Schuin daarachter staat een hooiberg. 

 

De tekening van ‘een cleen gedeelte van de heerlyckheyt van Maersseveen’ door Jacob Co-

lom uit 1660 roept veel vragen op, vooral omdat de hoofdvorm van het gebouw sterk afwijkt 

van de weergave op de twee andere kaarten. Er is sprake van een diephuis of langhuisboerde-

rij, die aan de voorzijde is voorzien van twee lagere dwarsvleugels. Waarschijnlijk is deze 

weergave te sterk geschematiseerd om te gebruiken voor deze verkenning?  

Meer betrouwbaar lijkt de weergave op de plattegrond van de heerlijkheid Maarsseveen door 

Jan van der Heyden en Philibert Bouttats uit 1690-1691. Het pand Zogweteringlaan 4 heeft op 

deze kaart een L-vormige plattegrond. Deze plattegrond komt in hoofdvorm overeen met de 

boerderij vlak voor de brand uit 2017. Het gebouw bestond uit een voorhuis (dwarshuis) en 

een rechthoekig schuurgedeelte aan de achterzijde. Het uitstekende noordelijke deel van het 

voorhuis is waarschijnlijk het deel waarvan de funderingen en de vloer van geglazuurde pla-

vuizen bij de opgraving van 1976 zijn gevonden.  

 

Op basis van deze kaarten valt geen eenduidige datering en fasering van het gebouw Zogwe-

teringlaan 4 vast te stellen. Desondanks zijn er wel enige conclusies mogelijk. Het gebouw 

wordt aangeduid als de buitenplaats ‘Int gras’, hetgeen er op wijst dat gebouw belangrijker is 

dan een ‘gewone’ boerderij. Op de kaart van Van Berckenrode (1629) is alleen sprake van een 

voorhuis, dus zonder stalgebouw. De hooiberg verwijst wel naar een agrarische functie. Het 

moet niet worden uitgesloten dat dit gebouw onderdeel is van de onlangs verbrande boerderij, 

waarvan de kern inderdaad uit de 17
de

 eeuw stamt.  

De kaart van Colom (1660) geeft te weinig houvast voor interpretatie van het gebouw. De 

weergave lijkt onjuist. Wel interessant is dat het gebouw veel meer het karakter heeft van een 

boerderij. Kan het zijn dat het voorhuis is uitgebreid met een dwarsvleugel, waarvan het 

voorste deel onderdeel werd van het woonhuis en het achterste deel fungeerde als schuur- en 

stalgedeelte? Ook in de onlangs verbrande boerderij zijn aanwijzingen gevonden voor een 

dergelijk faseverschil. 

De derde kaart, de kaart van Van der Heyden en Bouttats (1690-’91) geeft het gebouw op 

dezelfde wijze weer als de kadastrale minuut uit circa 1830, zij het dat het dwarshuis breder 

was. Het noordelijke deel van het dwarshuis moet gesloopt zijn voorafgaande aan het opstel-

len van de kadastrale minuut (circa 1830). Dat komt overeen met de gevonden funderingen op 

die plaats, behorend bij een 17
de

-eeuws gebouwdeel.  

 

De weergave op de kadastrale minuut uit circa 1830 komt overeen met de bouwmassa van de 

boerderij in 2017. Sinds de weergave van de boerderij op deze kadastrale minuut hebben geen 

aanpassingen van de plattegrond plaatsgevonden. Wel moeten diverse aanpassingen in de 

gevels en vensters hebben plaatsgevonden. En ook de indeling en het interieur zijn in de loop 

der tijd op veel punten gemoderniseerd
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Uitsnede uit de kadastrale minuut van sectie A, blad 3 van Maarseveen (Nieuwmaarseveen) uit circa 

1830 (RCE beeldbank, MIN06048A03). Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, dus 

zonder dwarsvleugel(s) aan de voorzijde. Het gebouw heeft duidelijke kenmerken van een boerderij, 

zoals ook blijkt uit de weergave van een hooiberg.  

 

 
Kadastrale minuut van sectie A, blad 3 van Maarsseveen (Nieuwmaarseveen) uit circa 1830 (RCE 

beeldbank, MIN06048A03).  
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Het kadastraal onderzoek levert weinig concrete gegeven op over verbouwingen of wijzigin-

gen in gebruik.  

Tot het begin van de 20
ste

 eeuw behoorden erf, gebouwen en landerijen tot de omvangrijke 

eigendommen van de patriciërsfamilie Huydecoper (Huydekooper). Bij het opmaken van de 

eerste kadastrale minuut
1
 omstreeks 1830 was het pand eigendom van Joan Huydecoper.

2
 Het 

vruchtgebruik lag bij zijn zoon Jan Elias Huydecoper van Zeijst (Zeist).
3
 Bij beëindiging van 

het vruchtgebruik in 1852
4
 kwam het gebouw in handen van diens zoon Jonkheer Joan Huy-

decoper van Maarsseveen.
5
 Na zijn overlijden werden de bezittingen overgeschreven naar zijn 

weduwe Louisa Reiniera Jeanne Antoinetta Ram
6
 en hun zoon Jonkheer mr. Jan Elias Huijde-

coper ‘en consorten’. Vermoedelijk heeft deze overschrijving plaatsgevonden in 1893.
7
 Dat 

jaartal staat althans vermeld in de koptekst van de betreffende legger. Aansluitend zijn de be-

zittingen gescheiden en herverdeeld, vermoedelijk in het kader van de vererving. Intussen was 

in 1883 een extra schuur op het perceel gebouwd (ingeschreven 1884). Tevens werd een aan-

palend ‘weiland’ aan het perceel van Zogweteringlaan 4 toegevoegd.
8
  

 

 
Hulpkaart gemeente Maarsseveen sectie A arch.nr. 74 opgemaakt juni 1884. In rood staat de nieuwe 

schuur achter de boerderij ingetekend. 

De Zogwetering grenst aan de linkerzijde van het perceel, weergegeven in potlood. De insnoering van 

de wetering markeert de plaats van de brug. De twee percelen 521 en 522 zijn hier samengevoegd 

onder nummer 1322.  

 

                                                           
1
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 287.84.  

2
 Joan Huydecoper heer van Maarsseveen en Neerdijk (Den Haag 1869 – Baden-Baden 1836). 

www.genealogieonline.nl 
3
 Jan Elias Huydecoper Heer van Zeijst (Amsterdam 1798- Zeist 1865) was gehuwd met Marie Isabelle Anne 

Josine Charlotte Taets van Amerongen (1802-1849). www.genealogieonline.nl 
4
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 437 (reeks 1).89 

5
 Jonkheer Joan Huydecoper van Maarsseveen (Amsterdam 1821 – Maarssen 1890), burgemeester van Maarsse-

veen en Maarssen (1856-1868) en lid van de Eerste Kamer (1858-1890). www.parlement.com 
6
 Louisa Reiniera Jeanne Antoinetta Ram (Utrecht 1827 – Utrecht 1904). www.genealogieonline.nl 

7
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 437 (reeks 2).89 en 90 

8
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 437 (reeks 2).297 
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Het perceel met opstallen aan de Zogweteringlaan 4 werd in 1894 gemeenschappelijk eigen-

dom van Jonkheer mr. Jan Elias Huijdecoper ‘en consorten’, jonkvrouw Henriette Jacqueline 

Willemine Elize Huijdecoper, Jonkvrouwe Willemine Jacoba Louise Huijdecoper, Jonkheer 

Marinus Joost Huijdecoper en Jonkvrouw Louise Joanna Huijdecoper (vrouw van mr. Willem 

Herman Johan Royaards) en Louisa Reiniera Jeanne Antoinetta Ram. Toen de laatstgenoemde 

overleed in 1904, vond een herverdeling van goederen plaats. Elk van de anderen werd voor 

1/5 eigenaar (1905).
9
 In 1906 vond opnieuw een scheiding van eigendommen plaats.  

 

Het kadaster registreerde jonkheer mr. Jan Elias Huijdecoper ‘en consorten’, jonkvrouw Hen-

riette Jacqueline Willemine Elize Huijdecoper, Jonkvrouw Willemine Jacoba Louise Huijde-

coper en Jonkheer Marinus Joost Huijdecoper als nieuwe eigenaars van het perceel Zogwete-

ringlaan 4 en vele andere percelen. Na het overlijden van jonkheer mr. Jan Elias Huijdecoper 

in 1911 vond de verkoop van enkele bezittingen plaats, waaronder Zogweteringlaan 4. De 

inschrijving in het kadaster geschiedde in 1913.
10

  

 

De grondeigenaar Theodorus Johannes Schipperijn en consorten, de koopman Hermannus 

Plomp, de grondeigenaar Jan Plomp en de grondeigenaar Alexander Theodoor Plomp kochten 

het pand Zogweteringlaan 4 in 1913, gecombineerd met een aantal wei- en bouwlanden, bos-

percelen en tuinen in de directe omgeving.
11

 Nog hetzelfde jaar verwierf Jan Plomp (en con-

sorten) het pand, inclusief een reeks landerijen.
12

 In 1917 volgde de bouw van twee bijge-

bouwtjes ter weerszijden van de boerderij (inschrijving 1918).
13

  

 

 
Veldwerk gemeente Maarsseveen sectie A arch.nr. 71, opgemeten juni 1917. Ter weerszijden van de 

boerderij worden twee bijgebouwtjes toegevoegd.  

 
                                                           
9
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1082.160 

10
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1277.184 

11
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1374 (Zogweteringlaan 4, nr. 1374.14) 

12
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1383 (Zogweteringlaan 4, nr. 1383.14). 

13
 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1383.27 
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Daarna volgde in 1925 de verkoop aan de vervener Nicolaas van den Broek
14

, die het nog 

hetzelfde jaar van de hand deed (stempel: 1 juni 1926).
15

 Koper was de veehouder Willem 

Verkerk.
16

 In 1928 was de werkman Reijer Pieter Jacobus de Koning de volgende eigenaar.
17

 

Helaas valt niet meer te achterhalen welke bouwkundige wijzigingen toen hebben plaatsge-

vonden in 1934 of 1935, die staan vermeld als ‘vernieuwing’. De weduwe van Reijer Pieter 

Jacobus de Koning, Reijertje van Reenen verkocht Zogweteringlaan 4 in 1950 of 1951
18

 aan 

Coenraad Jan Verwey.
19

 In hetzelfde jaar is het pand nog enkele malen verkocht, eerst aan de 

tuinder Hendrik Smorenburg en de landbouwer Hermanus Hendrikus Holl
20

, daarna aan de 

Hilversumse koopman Willem Floor
21

 en tenslotte aan de veehouder Jacob Karbet.
22

 Na sloop 

van één van de bijgebouwen in 1958, verkocht hij het perceel met opstallen in 1959.
23

 

 

 
Overhoeks aanzicht van de boerderij ‘De Croesen’, volgens een foto van S.J. Bouma op 14 maart 

1958 (RCE, nr. CC BY-SA 3.0 N).  

Op deze foto vallen duidelijke bouwnaden te zien tussen het dwarshuis (links), het woonhuis (midden) 

en het stalgedeelte (rechts). Het dwarshuis en woonhuis stammen uit de 17
de

 eeuw. Bijzonder zijn de 

behouden gebleven kruisvensters in het woonhuis.  

 

                                                           
14

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1383.27 
15

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1511.12 
16

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1723.11 
17

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1716.12 
18

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 1716.13 (kadastrale inschrijving 1951) 
19

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2097.11 
20

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2099.11 
21

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2105.11 
22

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2106.04 
23

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2105.08 
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Veldwerk gemeente Maarsseveen sectie A arch.nr. 341, opgemeten april 1962. 
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Koper in 1959 was de veehouder en melkvervoerder Hermanus Marinus van Holland, die in 

gemeenschap van goederen was getrouwd met Hendrika Willemsen.
24

 Hetzelfde jaar vond 

een ruiling plaats, waarna het perceel geregistreerd wordt op naam van de veehouder Albertus 

Voorneveld. Voorneveld was in gemeenschap van goederen getrouwd met Hendrika van 

Maanen.
25

 De volgende verkoop vond plaats in 1962 aan de landbouwer en veehouder Corne-

lis Spelt Corneliszoon Junior.
26

 In 1963 werd het perceel eigendom van de psycholoog Eduard 

Henri Jurriaan Theodorus Schokking, die vanaf 1967 ook als bewoner staat vermeld.
27

 Bij een 

gemeentelijke herindeling vond een nieuwe inschrijving van het perceel in Maarssen plaats.
28

 

In 1985 heeft een hermeting van het perceel plaatsgevonden in verband met de toevoeging 

van een tuinperceel. In het kader van de herinrichting van het Noorderpark is de gehele kadas-

trale sectie K opnieuw ingemeten in 2011. 

 

  
 

  

                                                           
24

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2375.11 
25

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2080.14 
26

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2162.26 
27

 Kadaster gemeente Maarsseveen legger 2598.2 
28

 Kadaster gemeente Maarssen legger 6211 

Hulpkaart gemeente Maars-

sen sectie K (voorheen F) 

arch.nr. 1a dienstjaar 2011. 

Vervallen situatie. 

Hulpkaart gemeente Maars-

sen sectie K arch.nr. 1 

dienstjaar 2011. 



Maarssen, Zogweteringlaan 4 (kelder)  bouwhistorische verkenning 
 

- 18 – 
 

Ook uit de spaarzaam behouden gebleven restanten valt de oudste geschiedenis van het ge-

bouw moeilijk te herleiden. Duidelijk is dat de kelder van het dwarshuis in één bouwfase tot 

stand is gekomen in de 17
de

 eeuw, hetgeen blijkt uit de hoofdvorm van de kelder met kruis-

gewelven en het metselwerk. Gebaseerd op de foto’s van vóór de brand valt ook het opgaande 

werk van het dwarshuis in de 17
de

 eeuw te dateren. Hierop wijzen de hoofdvorm met de steile 

kap, de gevels en diverse details in metselwerk. Vermoedelijk had het pand oorspronkelijk 

kruis- en kloostervensters. De samengestelde balklagen van grenenhouten moer- en kinderbin-

ten onderstrepen een datering in de 17
de

 eeuw, evenals de geprofileerde consoles. De opme-

ting van Van Veldhuizen uit 2017 maakt wel duidelijk dat het dwarshuis niet als zelfstandig 

gebouw tot stand is gekomen. De achtergevel vertoont namelijk een sprong. Steeds moet er 

dus een aanbouw tegen de achterzijde hebben gestaan of moet het voorhuis onderdeel zijn 

geweest van een groter gebouw. 

Bij een opgraving in 1976 zijn ten noorden van het dwarshuis funderingen van een aanbouw 

aangetroffen. Deze aanbouw bevatte een ongedeelde ruimte waarvan de vloer bestond uit al-

ternerende banden gele en groene geglazuurde plavuizen. Dit patroon wijst op een datering in 

de 17
de

 eeuw. Het niveau van deze vloer is onduidelijk, hij lijkt iets lager te liggen dan het 

laagst gevonden vloerniveau van de begane grond (zie de tegelvloer van achtzijdige gesmoor-

de plavuizen en kleine vierkante rode plavuisjes naast de keldertoegang, pag. 32). Waarschijn-

lijk was deze aanbouw onderdeel van het dwarshuis. Dat zou dus betekenen dat het dwarshuis 

is ingekort. Dat moet gebeurd zijn vóór circa 1830, want op de kadastrale minuut ontbreekt dit 

deel van het gebouw.  

 

 
De 17

de
-eeuwse zuidgevel van de boerderij.  
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De top van de zuidgevel van het dwarshuis in juli 2017 (foto: J. van Dijk). De geveltop lijkt te zijn 

vernieuwd.  

 

  
Links: de top van de zuidgevel van het dwarshuis in juli 2017 (foto: J. van Dijk). In de schouder van 

de gevel is een hoekverband met klezoortjes te zien, kenmerkend voor een 17
de

-eeuwse datering. 

Rechts: de samengestelde grenenhouten balklaag in het dwarshuis van de boerderij in juli 2017 (foto: 

J. van Dijk). De consoles onder de moerbalk hebben een kenmerkend 17
de

-eeuws profiel.  
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Opgraving pal ten noorden van de dwarsvleugel in 1976 (foto: J. van Dijk, 31 oktober 1976). Herken-

baar is een ongedeelde ruimte, waarvan de vloer bestaat uit banen van gele en groene plavuizen. Op 

de achtergrond is de noordelijke zijgevel van het dwarshuis van de boerderij te zien.  

Vermoedelijk was het dwarshuis in zijn oorspronkelijke vorm langer. Dit deel van het gebouw moet 

vóór circa 1830 zijn gesloopt.  

 

 
Opgraving pal ten noorden van de dwarsvleugel in 1976 (foto: J. van Dijk, 31 oktober 1976).  
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Haaks op het dwarshuis bevond zich tot voor kort het tweede deel van het woongedeelte, 

eveneens met een 17
de

-eeuwse karakteristiek in opzet en gevels. Dit bouwdeel moet echter 

wel iets jonger zijn geweest dan het dwarshuis, zo blijkt uit een bouwnaad tussen beide 

bouwdelen (zuidzijde). Het moet daarbij niet worden uitgesloten dat er verbouwingen hebben 

plaatsgevonden. Verdere gegevens ontbreken helaas. Daarachter bevond zich het bedrijfsge-

deelte van de boerderij, het stal- of schuurgedeelte. De datering daarvan valt niet te herleiden 

aan de hand van de beschikbare foto’s en opmetingen. De gevels hebben een overwegend 

19
de

-eeuws karakter.  

 

  
Links: gezicht op de linker- en voorgevel van de boerderij ‘De Croesen’ (Zogweteringlaan 4) te 

Maarssen (HUA beeldbank, nr. 93949). Het dwarshuis dateert uit de 17
de

 eeuw. Oorspronkelijk was 

het dwarshuis aan de linkerzijde langer. Het bouwdeel daarachter lijkt in eerste opzet ook uit de 17
de

 

eeuw te stammen, maar moet iets jonger zijn dan het dwarshuis.  

Rechts: gezicht op de linkergevel van de boerderij ‘De Croesen’ (Zogweteringlaan 4) te Maarssen 

(HUA beeldbank, nr. 93950). De datering van het stalgedeelte is onbekend.  

 

  
Links: gezicht op de achter- en linkergevel van de boerderij ‘De Croesen’ (Zogweteringlaan 4) te 

Maarssen (HUA beeldbank, nr. 93951).  

Rechts: gezicht op de achtergevel van de boerderij ‘De Croesen’ (Zogweteringlaan 4) te Maarssen 

(HUA beeldbank, nr. 93952). Deze gevel heeft een 19
de

-eeuwse karakteristiek, waarvan onder andere 

de gietijzeren raampjes getuigen.  
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Plattegrond van de begane grond, naar een opmeting door W. van Veldhuizen in 2017 (Bouwkundig 

Ontwerp-, Teken- en Adviesbureau W. van Veldhuizen). Links op de tekening is het dwarshuis te zien, 

verdeeld in een opkamer, gang en zijkamer (werkkamer). Het dwarshuis was oorspronkelijk langer, zo 

valt bleek bij de opgraving van 1976. Dat noordelijke deel van het gebouw moet gesloopt zijn vóór 

1830 (rode ster). 

 

 
Plattegrond van de zolderverdieping, naar een opmeting door W. van Veldhuizen in 2017 (Bouwkun-

dig Ontwerp-, Teken- en Adviesbureau W. van Veldhuizen).  
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Overzicht van het voorhuis van de boerderij ‘De Croesen’ na de brand van 27 mei 2017 (foto: J. van 

Dijk, 31 juli 2017).  
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4. Beschrijving 
 

Van de boerderij resteert alleen de kelder met twee kruisgraatgewelven, afgedekt door de on-

dervloer van de bovenliggende opkamer. Voor- en achtergevel meten elk 50 cm (tweesteens), 

de beide zijgevels 40 cm (ongeveer anderhalfsteens). De toegang ligt aan de achterzijde. Eén 

venster in de voorgevel en één venster in de zijgevel geven licht aan deze ruimte.  

 

  
 

 
Restant van de voorgevel ter plaatse van de kelder, voorzien van cementpleisterwerk.  

 

Kelder van boerderij ‘De Croesen’, naar een opmeting 

door W. van Veldhuizen in december 2017 (Bouwkundig 

Ontwerp-, Teken- en Adviesbureau W. van Veldhuizen).  
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4.1. Exterieur 
 

Voorgevel  

De voorgevel is een gevelrestant met een dikte van 50 cm. Gelet op de gemeten baksteenma-

ten bedraagt de dikte dan tweesteens. De buitenzijde afgewerkt met cementpleisterwerk, dat 

wit beschilderd is met een zwarte plint. Ongeveer in het midden bevindt zich een ijzeren 

muuranker, doorgekoppeld vlak boven de keldergewelven door middel van een ijzeren strip 

(trekstaaf) met een schroefdraad, volgplaat en schroefbout aan de achterzijde. In de muur be-

vindt zich één venster, bestaande uit een houten kozijn met ingelaten diefijzers en een vier-

ruitsdraairaam. Beide zijn van recente datum. De vensteropening moet wel van veel oudere 

datum zijn.  

De muur liep aan de linkerzijde verder door in een dunnere vorm, namelijk steens dikte (ruim 

25 cm). Dat muurwerk is gereduceerd tot een fragment van de plint. De positie van een hard-

stenen onderdorpel (drempel) maakt duidelijk dat pal naast de kelder/opkamer een toegang 

aanwezig was, die een gang op het niveau van de begane grond ontsloot. Op de onderdorpel 

bevonden zich twee hardstenen neuten met steensponningen als aanslag voor een naar binnen 

draaiende deur, onderling verbonden door middel van ijzeren doken. Ten behoeve van deze 

aansluiting hebben zowel de onderdorpel als de neuten gaten.  

 

  
Links: kelderlicht in de voorgevel, bestaande uit een houten kozijn met ingelaten diefijzers en een vier-

ruitsraam. Het kozijn en raam zijn betrekkelijk recente datum.  

Rechts: het muuranker in de voorgevel. Het anker sluit aan op een ijzeren strip boven de keldergewel-

ven, die in de achtergevel is bevestigd door middel van een schroefdraad, ijzeren volgplaat en zeskan-

tige schroefbout. 
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Links: bovenaanzicht van de geprofileerde hardstenen drempel in de voorgevel, behorende bij een 

voordeur die toegang gaf tot een gang naast de kelder en opkamer.  

Rechts: zij-aanzicht van de geprofileerde hardstenen drempel in de voorgevel. Deze zijkant is ruw 

bewerkt om een betere hechting in het metselwerk te verzorgen. 

 

  
Links: neut op de geprofileerde hardstenen drempel in de voorgevel, behorende bij een voordeur die 

toegang gaf tot een gang naast de kelder en opkamer. Deze neut heeft een steensponning voor een 

naar binnen draaiende deur.  

Rechts: aftekening van een neut op de geprofileerde hardstenen drempel in de voorgevel. Duidelijk 

herkenbaar is het dookgat voor ijzeren dook (ijzeren pen als verbinding tussen de drempel en neut). 
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Restant van de linkerzijgevel, oorspronkelijk een binnenmuur tussen een gang (voorgrond) en de kel-

der met opkamer. Op de muur tekent zich het oude vloerniveau af (pijl). Daarboven zijn sporen van 

verdwenen pleisterwerk te zien.  

 

Linkerzijgevel 

De linkerzijgevel is het voorste deel van de voormalige gangmuur naast de kelder en opka-

mer, opgetrokken uit handvormbaksteen in een dikte van 42 cm.
29

 De dikte van 42 cm komt 

overeen met anderhalfsteens muurwerk, voorzien van een pleisterlaag aan weerszijden. De 

muur liep oorspronkelijk verder door naar achteren. Interessant is dat de baksteen iets groter 

en onregelmatiger is dan in de rechterzijgevel. Kennelijk is sprake van een andere sortering 

baksteen dan in voor- en zijgevel. Dit is een aanwijzing voor het feit dat deze muur van meet 

af aan als binnenwand fungeerde.  

Op de muur tekent zich het vloerniveau van de gang af, herkenbaar aan de resten van het 

pleisterwerk. De muur is gesloopt tot vlak onder de kruin van het gewelf van de naastgelegen 

kelder. De kruin van het gewelf steekt dus nu net iets boven de muur uit. Op de rand van het 

gewelf is uitgelopen specie te zien, dat plat tegen het muurvlak is uitgedrukt. Daaruit valt op 

te maken dat het gewelf (kort) na het optrekken van de muur is aangebracht, toen de specie in 

de muur al was uitgehard. Op de hoeken aan voor- en achterzijde valt op te maken dat deze 

muur in verband staat met de voor- en achtermuur van de kelder.  

 

                                                           
29

 Het baksteenformaat bedraagt 24,8-25,6 x 11,2-11,6 x 4,4-4,6 cm, de tienlagenmaat is 54 cm.  
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Restant van de rechterzijgevel. Deze buitenmuur is vanouds uitgevoerd in schoon metselwerk, maar 

het voegwerk is vernieuwd. De hoek met de voorgevel, het kader van het kelderlicht en de plint zijn 

voorzien van cementpleisterwerk. Deze gevel liep oorspronkelijk in één lijn verder door naar achte-

ren, maar hij was wel tot stand gekomen in twee bouwfasen.  

 

   
Drie foto’s van het onderste deel van de linkerzijgevel (foto’s J. van Dijk, 26 juli 2017). Duidelijk valt 

te zien dat het kozijn zich niet meer recht onder de ontlastingsboog bevindt. Op de rechterfoto is de 

bouwnaad tussen het voorste deel van de gevel en het achterliggend metselwerk te zien.  

 

Rechterzijgevel 

De rechterzijgevel is een bakstenen muurrestant met een dikte van ongeveer 41 cm.
30

 Gelet op 

de gemeten baksteenmaten bedraagt de muurdikte anderhalfsteens, voorzien van een (dikke) 

pleisterlaag aan de binnenzijde. De buitenzijde is uitgevoerd als schoon metselwerk, het 

                                                           
30

 Het baksteenformaat is 23,3-24,2 x 10,3-11,2 x 4,2-4,7 cm, de tienlagenmaat is 55,8 cm.  
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voegwerk is wel in tweede helft van de 20
ste

 eeuw vernieuwd. De plint bestaat uit wit beschil-

derd cementpleisterwerk. Ook de hoek met de voorgevel is bezet met cementpleisterwerk, 

zodat het hoekverband niet viel vast te leggen. Eventuele klezoortjes in het hoekverband wa-

ren evenmin zichtbaar. Ook het keldervenster heeft een kaderrand van cementpleisterwerk, 

eveneens wit beschilderd. Op de hoeken aan voor- en achterzijde valt te zien dat de voor- en 

achtergevel in verband staan met deze zijgevel, dus ook zijn in dezelfde bouwfase tot stand 

gekomen. Bovendien liep de zijgevel in één lijn door naar achteren. Op die plek valt op oude-

re foto’s een duidelijk bouwnaad te zien. Klaarblijkelijk was de gevel van het achterste deel 

ingewerkt in deze hoek.  

 

Ongeveer in het midden bevindt zich een vensteropening, die zoals gezegd is omkaderd door 

een pleisterband. Deze pleisterband verhult wijzigingen en bouwsporen. Aan de binnenzijde 

valt te zien dat het venster aan één zijde iets is versmald. Oude foto’s maken ook duidelijk dat 

het kozijn iets was verschoven ten opzicht van de ontlastingsboog. In de vensteropening be-

vindt zich een houten kozijn met ingelaten diefijzers, een houten vierruitsraam en een opge-

klampt luik. Zowel het kozijn als het raam is van recente datum.  

 

 
Restant van de achtergevel van de kelder, oorspronkelijk een binnenwand. Deze muur staat in verband 

met de beide zijgevels van de kelder. Op de gevel zijn restanten van pleisterwerk te zien, behorend bij 

twee vloerniveaus. Het onderste vloerniveau sluit aan op de onderdorpel van de keldertoegang, het 

bovenste vloerniveau hoort bij het verdiepte bordes met keermuurtje.  
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Links: de hoek tussen de rechterzijgevel en achtergevel van de kelder. De achtergevel sluit in verband 

aan op deze zijgevel, ze zijn dus in dezelfde bouwfase tot stand gekomen. Dat valt onder meer te zien 

ter plaatse van het verwijderde pleisterwerk (ovaal). De rechterzijgevel liep in één lijn door naar ach-

teren, maar is vermoedelijk wel in twee fasen tot stand gekomen.  

Rechts: de hoek tussen de linkerzijgevel en achtergevel. Ook de hoek tussen deze beide gevels is in 

verband gemetseld (één bouwfase). De afgebroken bakstenen maken duidelijk dat de linkerzijgevel 

oorspronkelijk in één lijn doorliep naar achteren. Linksonder op de foto is de plavuizenvloer met acht-

zijdige gesmoorde plavuizen en kleine vierkante rode plavuisjes te zien.  

 

  
Links: de dubbele houten latei boven de keldertoegang in de achtergevel. De voorste heeft een een-

voudige afschuining. De achterste volgt aan de onderzijde het beloop van het achterliggende gewelf. 

Deze latei is witgekalkt.  

Rechts: het voorgeplaatste bordesje met keermuurtje bij de keldertoegang in de achtergevel, aanslui-

tend op het verhoogde vloerniveau van de achterruimte. Het bordes, het keermuurje en trede zijn uit-

gevoerd in klinkers (19
de

 eeuw). Daarachter is de eerste trede van de oude trap te zien, gedekt met 

plavuizen. Deze trede sluit aan op de plavuizenvloer.  



Maarssen, Zogweteringlaan 4 (kelder)  bouwhistorische verkenning 
 

- 32 – 
 

   
Links: de ijzeren strip boven de keldergewelven (trekstaaf), voorzien van een muuranker in de voorge-

vel en een schroefdraad, volgplaat en schroefbout in de achtergevel.  

Rechts: restant van de oorspronkelijke lager gelegen tegelvloer van de ruimte achter de kelder, be-

staande uit achtzijdige gesmoorde plavuizen en kleine rode vierkante plavuisjes. Dit restant is na de 

brand te voorschijn gekomen.  

 

Achtergevel 

De achtergevel van de kelder/opkamer is een restant van een binnenwand met een dikte van 

ongeveer 50 cm, dat wil zeggen tweesteensmetselwerk.
31 

Op de hoeken valt te zien dat de 

achtergevel in verband stond met de beide zijgevels. Bij de aansluiting op de rechterzijgevel 

valt bovendien de overgang van buitenwerk op binnenwerk te zien. Uit de maatvoering en het 

verband valt te zien dat de achtergevel van de kelder van meet af aan een binnengevel was, 

steeds aan weerszijden voorzien van pleisterwerk. Op het gevelvlak zijn resten van kalkpleis-

terwerk te zien, maar ook resten van jonger cementpleisterwerk. Bovendien zijn verschillende 

vloerniveaus te zien. Het meest recente vloerniveau tekent zich duidelijk af in de vorm van 

een horizontale onderlijn. Hierop sluit het gemetselde trapbordes met keermuurtje aan (19
de

 

eeuw?). Van het onderliggende vloerniveau zijn alleen resten van een plavuizenvloer behou-

den gebleven, vermoedelijk uit de 17
de

 eeuw. Deze vloer was bestond uit een patroon van 

achtzijdige gesmoorde plavuizen en kleine vierkante rode plavuisjes.
32

 In de doorgang naar de 

kelder zijn op dat niveau afgesleten plavuizen herkenbaar. 

 

 

  

                                                           
31

 Het baksteenformaat bedraagt (23,5) 25,2-26 x 11,6-12 x 4,5-4,8 cm.  
32

 De achtzijdige gesmoorde plavuizen meten maximaal circa 21 x 21 cm, elke zijde meet circa 8,5 cm. De kleine 

rode plavuizen meten circa 8,5 x 8,5 cm. De dikte is 2,8 cm.  
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Plattegrond van de kelder, opmetingsschets van J. van der Hoeve en W. van Veldhuizen (17 mei 2018). 

voorgevel achtergevel 
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4.2. Interieur 
 

Kelderruimte 

De kelder is een zeer regelmatige rechthoekige ruimte van circa 484 x 397 cm met twee aan-

eengesloten bakstenen kruisgraatgewelven. De maximale hoogte van de gewelven bedraagt 

onder de kruin circa 180 cm. De wanden en gewelven zijn gepleisterd en wit gekalkt. Op de 

vloer liggen oranjerode plavuizen in halfsteensverband (circa 22 x 22 cm). De plinten zijn 

over een hoogte van circa 65 cm voorzien van steens klampen, bekleed met geglazuurde brui-

ne plavuizen.  

 

   
Links: overhoeks overzicht van de kelder gezien naar de linker zijgevel (links) en achtergevel (rechts), 

voorzien van kruisgraatgewelven. Midden onder het kruisgraatgewelf bevindt zich de oorspronkelijke 

toegang.  

Rechts: overhoeks overzicht van de kelder, gezien naar de voorgevel (links) en linker zijgevel (rechts). 

De voet van de binnenwanden is bekleed met een baksteenklamp met geglazuurde plavuizen. Onder 

het kelderlicht in de voorgevel zijn enkele trapsgewijs geplaatste geglazuurde plavuizen toegevoegd. 

Deze toevoeging is van recente datum.  

 

  
Links: overhoeks overzicht van de kelder gezien naar de rechter zijgevel (links) en voorgevel (rechts), 

voorzien van kruisgraatgewelven. De graten van het kruisgraatgewelf zijn op deze foto duidelijk her-

kenbaar. Onder het kelderlicht in de voorgevel zijn enkele trapsgewijs geplaatste geglazuurde plavui-

zen toegevoegd. 

Rechts: overzicht van de kelder, gezien naar de rechterzijgevel. Op de vloer liggen ongeglazuurde 

oranjerode plavuizen.  
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Aansluiting van het gewelf op de linkerzijgevel. Het gewelf is pas geslagen nadat het metselwerk van 

de gevels uitgehard was. Dat valt te zien aan de uitgelopen specie op de aansluiting. Op het gewelf ligt 

een rib voor de vloer van de opkamer. Deze rib is aan de onderzijde afgezaagd volgens het beloop van 

het gewelf (late 19
de

 eeuw/ vroege 20
ste

 eeuw?).  

 

De kruisgewelven bestaan uit halfsteensmetselwerk van rode baksteen, voorzien van een raap-

laag aan de bovenzijde en pleisterwerk aan de onderzijde. Het pleisterwerk is geschilderd met 

kalkwitsel. Er zijn meerdere lagen te herkennen. De graten zijn scherp afgetekend. Ze sluiten 

precies aan in de hoeken, maar midden op de langswanden is een tussenruimte van circa 10 

cm overgelaten. Door deze tussenruimte tekenen de graten zich scherper af dan in het geval 

van een aansluiting in een punt.  

 

  
 

De toegang en beide kelderlichten sluiten aan op het beloop van de gewelven. Er bevinden 

zich dus geen steekkappen of ravelingen in het gewelf. Het kelderlicht (breedte binnenmaats: 

97 cm) in de voorgevel kenmerkt zich door de schuine neggen en de grenenhouten lateien. 

Het kozijn met de diefijzers en het vierruitsraam zijn van recente datum (late 20
ste

 eeuw). Het 

kelderlicht in de rechterzijgevel is ongeveer 15 cm versmald, zo valt te zien aan de negge aan 

de rechterzijde en de gewijzigde rollaag. Mogelijk vervangt deze bakstenen rollaag een latei. 

De oorspronkelijke breedte van de vensteropening was 93 cm. Ook dit kozijn met de diefij-

zers en het vierruitsraam zijn van recente datum (late 20
ste

 eeuw). 

 

Samenkomst van de twee kruisgraatgewelven 

op de voorgevel van de kelder.  
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Links: het kelderlicht in de voorgevel, voorzien van schuine neggen en een grenenhouten latei. Het 

kozijn met diefijzers en het vierruitsraampje zijn vervangen (20
ste

 eeuw).  

Rechts: het kelderlicht in de rechterzijgevel, bij vernieuwing ingesnoerd aan de rechterzijde. Tegelijk 

met deze insnoering is de bovenzijde vernieuwd in de vorm van een bakstenen rollaag. 

 

  
Links: de oorspronkelijke toegang tot de kelder. De klamp tegen de voet van de binnenwanden is in 

dunnere vorm omgezet in de doorgang. Daar sluit hij aan op een oude trede, voorzien van rode pla-

vuizen (pijl). Tegen de buitenzijde sluit een gemetseld bordes aan met keermuurtjes en een trede, ge-

metseld in klinkers.  

Rechts: het gemetselde bordes voor de oorspronkelijke toegang tot de kelder. Het bordes sluit aan 

tegen de bovenste trede, voorzien van rode plavuizen (pijl). De keermuurtjes en trede horen bij een 

hoger vloerniveau.  

 

De oorspronkelijke toegang tot de kelder ligt aan de achterzijde, midden onder één van de 

kruisgraatgewelven. Deze doorgang heeft rechte neggen, het kozijn is verdwenen. Aan de 

buitenzijde van de gevel is het bovenste deel van het metselwerk verdwenen, zodat er nu nog 

slechts twee lateien resteren. De binnenste latei heeft een gebogen onderzijde en is gekalkwit, 

de buitenste heeft een afschuining. De onderzijde van de doorgang is sterk gewijzigd door de 

toevoeging van de klamp met geglazuurde plavuizen. Vermoedelijk is daarbij de stenen trap 

verdwenen. Alleen de bovenste trede met versleten rode plavuizen resteert. Bij verhoging van 

het vloerniveau van de ruimte achter de kelder is een bordesje met een extra trede gemetseld 

met keermuurtjes in aansluiting op het verhoogde vloerniveau.  

 

Opkamer 

De opkamer is na de brand geheel gesloopt, afgezien van de vloer. Deze vloer bestaat uit hou-

ten ribben, die zijn opgelegd in voor- en achtergevel en bovendien ondersteund wordt door 

klossen op het keldergewelf. In het midden zijn enkele ribben afgezaagd naar het beloop van 

het gewelf. Hierop zijn rechte vloerdelen getimmerd, steeds koud tegen elkaar. De dikte is 

2,6-2,8 cm, de breedte varieert enigszins (gemeten: 22, 22, 23, 24½, 25 en 27 cm). Op de bo-

venzijde zijn resten van een biezenmat herkenbaar.  
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Midden tegen de rechterzijgevel is een sparing (29 x 103 cm) in de vloer te zien, ter plaatse 

van een verdwenen schouw.  

 

  
Links: overzicht van de vloer van de opkamer, gezien naar het noordwesten. De planken zijn op ribben 

getimmerd, die opgelegd zijn in voort- en achtergevel en bovendien via bakstenen poertjes rusten op 

het keldergewelf.  

Rechts: detail van de vloer van de opkamer. De vloerdelen sluiten koud op elkaar aan, dus zonder 

veer en groef. Ze zijn machinaal bewerkt, late 19
de

 eeuw of vroege 20
ste

 eeuw. Op de bovenzijde zijn 

restanten van een biezenmat te zien.  
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5. Nawoord 
 

De boerderij Zogweteringlaan 4 was voor de brand in mei 2017 een buitengewoon indruk-

wekkend gebouw, waarvan het woongedeelte voornamelijk uit de 17
de

 eeuw stamde. Er zijn 

duidelijke aanwijzingen dat het voorste deel van het woongedeelte – het deels onderkelderde 

dwarshuis – van iets oudere datum was (eerste helft van de 17
de

 eeuw?). Dat zou overeen 

kunnen komen met de weergave op de kaart van Van Berckenrode uit 1629. Van Berckenrode 

beeldt op zijn kaart een eenlaags dwarshuis af, zonder stal- of schuurgedeelte. Schuin daar-

achter staat een hooiberg. Dit gebouw zou de oudste kern van het gebouw kunnen zijn. De 

weergave van het gebouw op de kaart van Colom (1660) lijkt onjuist. Opmerkelijk is wel dat 

hij een soort boerderij weergeeft met woon- en stalgedeelte. Duidelijker en betrouwbaarder is 

de kaart van Jan van der Heyden en Philibert Bouttats (I) uit 1690-1691. Op deze kaart is 

sprake van een langgerekt gebouw, waarvan het voorste deel – het woongedeelte – als een 

breder dwarshuis was uitgevoerd.  

Het noordelijke deel van het dwarshuis (woongedeelte) moet vóór 1830 zijn gesloopt. Bij de 

opgraving van 1976 kon de contour daarvan worden vastgelegd, inclusief de bijbehorende 

vloer van alternerende banen groen en geel geglazuurde plavuizen.  

 

Het stalgedeelte was waarschijnlijk in zijn uiteindelijke situatie voornamelijk 19
de

-eeuws. 

Overigens was ook het woongedeelte in de 19
de

 en 20
ste

 eeuw grondig gemoderniseerd, maar 

wel met behoud van de 17
de

-eeuwse hoofdvorm.  

 

In de 17
de

 eeuw stond het gebouw bekend als het landhuis ‘Int Gras’, wellicht een soort he-

renboerderij. Deze naam wordt in de 19
de

 eeuw niet meer genoemd. Tegenwoordig draagt de 

boerderij de naam ‘De Croesen’. Ten tijde van de oudste kadastrale minuut behoort de boer-

derij tot de uitgebreide bezitting van de familie Huydecoper. Kennelijk was er sprake van een 

pachtboerderij. Vanaf 1913 is de boerderij vele malen van eigenaar gewisseld, meestal inclu-

sief de bijbehorende weide- en landbouwgronden. Er lijkt echter sprake van speculatie. Dat 

verandert met de koop door E.H.J.T. Schokking, die intussen al ruim 50 jaar eigenaar van het 

gebouw is.  

 

De brand in 2017 heeft weliswaar veel cultuurhistorische waarden verloren doen gaan. Ge-

lukkig is de 17
de

-eeuwse kelder nog behouden, een laatste getuige van een bijzonder gebouw 

met een lange geschiedenis. De uitvoering van de kelder getuigt bovendien van de rijke opzet 

van de boerderij, onder meer herkenbaar aan de gekoppelde kruisgewelven.  
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