Boerenverstand
Kees Staal, Abcoude

❑ 1 	Schoftbalk (een balk die gebruikt werd om de koeien aan vast te zetten) van 250 jaar oud,
afkomstig van de boerderij.

❑ 2 	Een balk die gebruikt is als bekisting bij het storten van beton tijdens een verbouwing van de
boerderij.

❑ 3

Anneke en Johan Hofland, Maarssen

❑

❑

42 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.

Een plank afkomstig van de oude melkput van de boerderij.

❑

74 	Dakbalk afkomstig van uitbouw (was krom, dus moest vervangen
worden).

❑

75 	Oud vloerdeel van de eerste verdieping dat er uitgehaald is om een
trapgat te maken.

❑
❑

❑ 4

41 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.

Sven Karsenbarg, Nederhorst den Berg

Herkomst onbekend.

43 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.
❑

❑
❑ 5

Oude toegangsdeur van de melkput.

Fries die langs de dakgoot zat.
❑

❑

107g Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

108 Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

109 Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

110 Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

111 Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

112 Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

113 Plank van de verbouwing van ons huis.

❑

114 Plank van de verbouwing van ons huis.

76 	Plank van een oud tuinhek van ons woonhuis, het voormalige
pontwachterhuisje ‘De Overhaal’.

77 	Plank van een oud tuinhek van ons woonhuis, het voormalige
pontwachterhuisje ‘De Overhaal’.

44 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.
❑

❑ 6

Marjan van Belle, Vreeland

45 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.

❑

78

79

Steigerplank voor de verbouwing van het huis.

Steigerplank voor de verbouwing van het huis.

❑ 7 	Plank die vrij kwam bij het plaatsen van een overheaddeur in de 10-jarige schuur.
❑
❑ 8

Plank uit de ligboxenstal.

46 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.

Cornelis van Diest, Muiderberg
❑ 9a 	Een balk die gebruikt is als bekisting bij het storten van beton tijdens een verbouwing van
de boerderij.

❑ 9b	Een balk die gebruikt is als bekisting bij het storten van beton tijdens een verbouwing van
de boerderij.

❑

❑

❑

Wilma van der Wolf, Abcoude

47 	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.

❑ 12 	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.

❑

81	Gording afkomstig uit het plafond van de gymzaal op de Brink in
Muiderberg. Meester Meijer was hoofd van deze school en tevens
kunstschilder.

❑

82 	Gording afkomstig uit het plafond van de gymzaal op de Brink in
Muiderberg. Meester Meijer was hoofd van deze school en tevens
kunstschilder.

48b	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd.

Rijk Willig, Vreeland

❑

80 	Gording afkomstig uit het plafond van de gymzaal op de Brink in
Muiderberg. Meester Meijer was hoofd van deze school en tevens
kunstschilder.

48a	De vriend van onze dochter is hovenier en heeft een notenboom
in een privétuin in Tienhoven gerooid. Johan heeft er zelf met zijn
elektrische kettingzaag deze plank van gezaagd..

❑ 10 	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.

❑ 11 	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.

❑

49a

Groene houten plank afkomstig van een schutting elders.

❑

❑

83 	Vloerplank afkomstig uit het plafond van de gymzaal op de Brink in
Muiderberg. Meester Meijer was hoofd van deze school en tevens
kunstschilder.

84

49b Groene houten plank afkomstig van een schutting elders.

❑

85

Plank afkomstig van de verbouwing van de badkamer in 2006.

❑

49c

❑

86

Plank afkomstig van de verbouwing van de badkamer in 2006.

❑ 13	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.
❑

50 	Plank gebruikt als bekisting, tweedehands gekocht bij Kroon in
Kortenhoef.

❑

❑ 14 	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.

❑ 15 	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.

❑

115 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

116 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

117 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

118 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

119 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

120	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

121	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

122 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

❑

123 	Deze plank is onderdeel van de mestkalverstal uit 1976 van de
familie Kattenbroek te Lunteren. De stal is op een gegeven moment
afgebroken waardoor er een paar honderd van dit soort planken vrij
kwamen.

Echte boerenplank.

❑

Groene houten plank afkomstig van een schutting elders.

Maarten de Jonge, Muiden

87 	Deel van de kopse kant van een goederenwagon die in de jaren ’50 of
’60 aan de deur is gekocht. De mensen die in deze tijd aan de deur
kwamen om het hout te verkopen, zijn later bedrijven begonnen in
tweedehands hout en staal. Blauwe Bertus aan het Horstenmeer,
Nelis den Berg (te herkennen aan de klomp bij de deur) in Muiden
en Kroon in Kortenhoef.

Henk-Jan Soede, Loenen aan de Vecht
Cor van den Bosch, Muiderberg

❑ 16 	Een spoorwegplank die aan de deur werd verkocht aan opa Klaas, de vader van Henk.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze planken afkomstig van de wagonsloperij Pothuizen
in Uithoorn.

❑ 17

❑

❑

88 	Plank afkomstig van een verpakkingskrat. In deze krat werd de
melktank van mijn vorige boerderij in Muiden aangeleverd.

❑

89 	Plank afkomstig van een verpakkingskrat. In deze krat werd de
melktank van mijn vorige boerderij in Muiden aangeleverd.

Sloophout afkomstig van een oud huis aan het Gein.

❑

Kees Beelaerts van Blokland, Vreeland
❑
❑ 18 	Afdekplank van een zonnescherm dat in 1957 is geplaatst.

❑ 19 	Afdekplank van een markies die later nog heeft gediend als spandoek op
een bakfiets tijdens een Koninginnedagoptocht voorzien van de tekst:
hulpdienst van de toekomst, helpt aarde, lucht, water.

❑ 20

51 	In 1967 is er een schuur gebouwd door mijn vader. De schuur
bestaat uit kolommen van hout. Tijdens de bouw werden er veel
spullen gestolen. In 1993 vloog de hooiberg in brand, waardoor een
gedeelte van de schuur in vlammen op ging. De gordingen van de
schuur zijn deels behouden en kunnen nog worden verwerkt in het
hek.

❑

Plank afkomstig uit het bejaardenhuis aan de Prins Hendriklaan.

52 	In 1967 is er een schuur gebouwd door mijn vader. De schuur
bestaat uit kolommen van hout. Tijdens de bouw werden er veel
spullen gestolen. In 1993 vloog de hooiberg in brand, waardoor een
gedeelte van de schuur in vlammen op ging. De gordingen van de
schuur zijn deels behouden en kunnen nog worden verwerkt in het
hek.

53a	In 1967 is er een schuur gebouwd door mijn vader. De schuur
bestaat uit kolommen van hout. Tijdens de bouw werden er veel
spullen gestolen. In 1993 vloog de hooiberg in brand, waardoor een
gedeelte van de schuur in vlammen op ging. De gordingen van de
schuur zijn deels behouden en kunnen nog worden verwerkt in het
hek.

53b	In 1967 is er een schuur gebouwd door mijn vader. De schuur
bestaat uit kolommen van hout. Tijdens de bouw werden er veel
spullen gestolen. In 1993 vloog de hooiberg in brand, waardoor een
gedeelte van de schuur in vlammen op ging. De gordingen van de
schuur zijn deels behouden en kunnen nog worden verwerkt in het
hek.

❑

53c	In 1967 is er een schuur gebouwd door mijn vader. De schuur
bestaat uit kolommen van hout. Tijdens de bouw werden er veel
spullen gestolen. In 1993 vloog de hooiberg in brand, waardoor een
gedeelte van de schuur in vlammen op ging. De gordingen van de
schuur zijn deels behouden en kunnen nog worden verwerkt in het
hek.

❑

54 	Resthout van de bouw van de nieuwe stal. Dit hout is ook gebruikt
voor de bouw van een bar voor de Oranjevereniging te Nigtevecht.

❑ 21 	Stuk uit een bank die is gesneuveld toen er tijdens een storm een
appelboom op viel.

❑

90 	Plank afkomstig van een verpakkingskrat. In deze krat werd de
melktank van mijn vorige boerderij in Muiden aangeleverd.

❑

92

❑

93 	Balk uit een afgebroken balkenconstructie van de hooiberg.

❑

94

❑

95 	Stuk hout dat we gevonden hebben in de Vaart voor het huis.
Omdat het hout een mooie tekening heeft, vonden we het leuk om
er ooit een tafel van te maken. De Vaart is de hoofdwatergang van
Naarden naar Amsterdam en is gebruikt om zand te transporteren
voor de bouw van Amsterdam.

Hoofdeinde van een kinderbed uit het woonhuis.

Stuk uit een plafond.

❑ 22 	Middenplank van de marktkraam van de Multiflora Kwekerij te Loenen.

Hek #:
Goos en Nelly van Herk, Loosdrecht

❑ 23 	Tijdens een storm zijn er bij Nijenrode een aantal 200 jaar oude eiken
omgewaaid. Deze heb ik gebruikt als balken in mijn nieuwe schuur.
Eén balk was te groot en daar is deze plank van afgezaagd.

van:
❑

55 	Deel van het balkon van het woonhuis.
❑

❑ 24 	Balk afkomstig van verpakkingskratten van zware machines van een bedrijf
te Maarssenbroek. De balken zijn verzaagd tot planken en deze aflopers
waren over.

❑ 25 	Vlonderplank waarvan de profilering niet aansloot bij de reeds gebruikte
planken.

❑

56a

❑

56b Nieuw gekocht hout om ooit een hek van te gaan timmeren.

❑

57a 	Deel van een grote schuifdeur in de stal. Dit deel werd er met de
tractor uit gereden.

❑ 26a	Balk afkomstig van verpakkingskratten van zware machines van een bedrijf
te Maarssenbroek. De balken zijn verzaagd tot planken en deze aflopers
waren over.

Nieuw gekocht hout om ooit een hek van te gaan timmeren.

❑

57b	Deel van een grote schuifdeur in de stal. Dit deel werd er met de
tractor uit gereden.

❑

58a 	Deel van een grote schuifdeur in de stal. Dit deel werd er met de
tractor uit gereden.

❑

58b	Deel van een grote schuifdeur in de stal. Dit deel werd er met de
tractor uit gereden.

❑ 26b	Balk afkomstig van verpakkingskratten van zware machines van een bedrijf
te Maarssenbroek. De balken zijn verzaagd tot planken en deze aflopers
waren over.

❑ 27	Balk afkomstig van verpakkingskratten van zware machines van een bedrijf
te Maarssenbroek. De balken zijn verzaagd tot planken en deze aflopers
waren over.

96	Deel van de wand van de schuur. Dit was eerst de buitenmuur, maar
later is er een zijstuk aangebouwd, waardoor deze wand overbodig
werd.

te:
❑

97 	Deel van de wand van de schuur. Dit was eerst de buitenmuur, maar
later is er een zijstuk aangebouwd, waardoor deze wand overbodig
werd.

❑

98

Gording van de oude schuur.

❑

99

Gording van de oude schuur.

❑

100a	Overstek van de paardenstal, die door een omgewaaide boom is
ingestort.

❑

100b	O verstek van de paardenstal, die door een omgewaaide boom is
ingestort.

❑ 28 	Balk afkomstig van verpakkingskratten van zware machines van een bedrijf
te Maarssenbroek. De balken zijn verzaagd tot planken en deze aflopers
waren over.

❑ 30

❑ 31

Windveer voor schuurtje.

Schoeiing afkomstig uit een tuinproject in Kockengen

Reinier O. Schlingemann, Baambrugge

❑ 32 	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

Kees de Groot, Nigtevecht

Bram Griffioen, Loenen aan de Vecht

❑ 29 	Balk afkomstig van verpakkingskratten van zware machines van een bedrijf
te Maarssenbroek. De balken zijn verzaagd tot planken en deze aflopers
waren over.

❑

59a

Hanenbalk van de dakconstructie.

❑

59b Hanenbalk van de dakconstructie.

❑

60a

❑

60b Sloophout.

❑

61

❑

103	Anti-sluipdoor-kruipdoor hek voor schapen. Ik heb het 15 jaar
geleden aangetroffen op de boerderij.

❑

104 	In de jaren ’50 en ’60 werden de koeien nog gemolken in een
	schering. Dit is een met hekken afgezet stukje weiland waar de
koeien in gedreven werden. Dit is daar het toegangshek van.

❑

105 	Ik had voordat ik deze boerderij betrok een zomerhuisje aan de
overkant van de Vecht, de nieuwe eigenaar heeft het zomerhuisje
vervangen en ik heb deze plank van het oude huisje gekregen.

❑

106a Goed deel van het oude kippenhok.

❑

106b Goed deel van het oude kippenhok.

Kort groen stuk, herkomst onbekend.

Sloophout.

❑

62

Onderdeel van een schuurtje.

❑

63 	Plank afkomstig van een bouwschutting op Schiphol, die werd
gebruikt tijdens de herbouw na een brand.

❑

64a


Onderdeel van een beddenbodem.

❑

64c

Onderdeel van een beddenbodem.

❑ 33	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑ 34 	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑ 35	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑ 36	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

Uit de ontwerpwedstrijd ‘Lang leve het landhek’ van
Landschap Erfgoed Utrecht en Centrum Beeldende
Kunst Utrecht (CBKU), kwam als winnend ontwerp
‘Boerenverstand’ naar voren. Deze poster is een onderdeel van dit ontwerp. In de maanden februari en
maart 2008 haalde de gelegenheidsfirma Hekwerk
hout op van en rond de boerderijen en huizen in de
Vechtstreek.
Alle stukken hout zijn zorgvuldig gefotografeerd
en gedocumenteerd en de verhalen over de herkomst ervan zijn op schrift gesteld. Vervolgens zijn
er met het hout 27 nieuwe hekken uit en voor de
Vechtstreek samengesteld, waarmee het landhek als
beeldbepalend element terug komt in het landschap.
Het hout dat bij de deelnemers is geoogst, vormt
samen een heus rariteitenkabinet dat te zien is op
deze poster. Ook geeft deze poster aan de nieuwe
landhekkenbezitters inzicht in de herkomst van de
onderdelen van hun hek.

Kees van Zadelhoff, Nigtevecht
Dorry en Frans Cladder, Nederhorst den Berg

❑ 37	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑ 38a	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

BOERENVERSTAND
Krijn Christiaansen &
Cathelijne Montens
VechtSTREEK, 2008

❑

65

107a	Onderdeel van een houten hek dat nog door mijn vader is geplaatst
in de jaren ’50. De knecht van mijn vader (een Fries) ging deze hekken langs met een potje teer om ze te onderhouden. Dit is de reden
waarom het hout nog steeds in zo’n goede staat verkeert.

❑

107b	Onderdeel van een houten hek dat nog door mijn vader is geplaatst
in de jaren ’50. De knecht van mijn vader (een Fries) ging deze hekken langs met een potje teer om ze te onderhouden. Dit is de reden
waarom het hout nog steeds in zo’n goede staat verkeert.

Sloophout gekocht bij een lokale uitdrager, 20 jaar geleden.

❑

66

Sloophout gekocht bij een lokale uitdrager, 20 jaar geleden.

❑

67

Sloophout gekocht bij een lokale uitdrager, 20 jaar geleden.

❑ 38b	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑

Colofon:
❑ 39a	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.
❑

70

Sloophout gekocht bij een lokale uitdrager, 20 jaar geleden.

❑

71

Sloophout gekocht bij een lokale uitdrager, 20 jaar geleden.

❑

72

Sloophout gekocht bij een lokale uitdrager, 20 jaar geleden.

❑ 39b	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑ 40a	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑

107c	Onderdeel van een houten hek dat nog door mijn vader is geplaatst
in de jaren ’50. De knecht van mijn vader (een Fries) ging deze hekken langs met een potje teer om ze te onderhouden. Dit is de reden
waarom het hout nog steeds in zo’n goede staat verkeert.

❑

107d	Onderdeel van een houten hek dat nog door mijn vader is geplaatst
in de jaren ’50. De knecht van mijn vader (een Fries) ging deze hekken langs met een potje teer om ze te onderhouden. Dit is de reden
waarom het hout nog steeds in zo’n goede staat verkeert.

❑

107e	Onderdeel van een houten hek dat nog door mijn vader is geplaatst
in de jaren ’50. De knecht van mijn vader (een Fries) ging deze hekken langs met een potje teer om ze te onderhouden. Dit is de reden
waarom het hout nog steeds in zo’n goede staat verkeert.

❑ 40b	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.
❑
❑ 40c	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

❑ 40d	Vloerdeel dat ik van mijn zwager heb gekregen uit een Amsterdams
pand.

73 	Deur uit ons vorige huis in Utrecht.
❑

107f	Onderdeel van een houten hek dat nog door mijn vader is geplaatst
in de jaren ’50. De knecht van mijn vader (een Fries) ging deze hekken langs met een potje teer om ze te onderhouden. Dit is de reden
waarom het hout nog steeds in zo’n goede staat verkeert.
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